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Notariat Kontorlarında bağlanmış bağışlama müqavilələrinə nəzər yetirdikdə aydın olur ki, müqavilələrin 

məzmunu demək olar ki, eynidir (şablondur).  Bütün bağışlama müqavilələrində əmlak qeyd şərtsiz olaraq 

hədiyyə verən şəxs tərəfindən hədiyyə alan şəxsə heç bir cavab xidməti ilə şərtləndirilmədən bağışlanır və 

hədiyyə alanın hədiyyəni qəbul etməsi ilə bağlanmış sayılır. 

Həmin (şablon) müqavilələrin bəndlərinə nəzər yetirdikdə, Mülki Məcəllənin 666‐674‐cü maddələrinin 

məzmunun vətəndaşa izah edildiyi qeyd olunsa da, təcrübədə yaranmış mübahisələrdən görünür ki, 

vətəndaşlar qanunvericilikdə bağışlamanın anlayışı və şərtləri barədə yetərincə məlumatlı deyillər. 

Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, bağışlama sözünün təsiri altında öz əmlaklarının bir hissəsini, nəinki qeyd‐şərtsiz, 

o cümlədən hədiyyə alan şəxsi hər hansı öhdəliyin yerinə yetirilməsindən asılı etməklə bağışlaya bilərlər.  Ola 

bilsin, bu məsələnin özü qanunvericilikdə uzun müddət qeyri‐müəyyən olduğuna görə, Notariuslarda 

“şablon” bağışlama müqaviləsindən  (qeyd şərtsiz bağışlama) istifadə təcrübəsi yaranmışdır. 

İlk öncə bağışlama müqaviləsinin anlayışına nəzər yetirsək görərik ki, Mülki Məcəllənin 666.1‐ci maddəsinə 

əsasən bağışlama sağ ikən bağlanan elə müqavilədir ki, onun əsasında hədiyyə verən öz əmlakının bir 

hissəsini bağışlamaqla hədiyyə alanı zənginləşdirir, həm də bu cür bağışlama hədiyyə alan tərəfindən heç bir 

cavab xidməti ilə şərtləndirilmir. Bağışlama müqaviləsi hədiyyə alanın hədiyyəni qəbul etməsi ilə bağlanmış 

sayılır. Əgər bağışlama öhdəliklə şərtləndirilməyibsə, hədiyyənin qəbul edildiyi sayılır. 

Eyni zamanda Mülki Məcəllənin 670.1‐ci maddəsinə əsasən bağışlama şərtlərin və ya öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsindən asılı edilə bilər. 

Bağışlamanın anlayışı verilən Mülki Məcəllənin 666.1‐ci maddəsinin dispozisiyasında bağışlamanın həm 

“cavab xidməti ilə şərtləndirilmədən bağışlanması”, həm “bağışlamanın öhdəliklə şərtləndirilmədiyi halda” 

hədiyyənin qəbul edilmiş sayılması, həm də Məcəllənin 670.1‐ci maddəsində  “bağışlamanın şərtlər və ya 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən asılı edilə bilməsi” qanunun aliliyinin əsas elementlərindən biri olan 

hüquqi müəyyənlik prinsipinə zidd olmuşdur.  Bu qeyri‐müəyyənlik vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi 

zamanı məhkəmə təcrübəsində də uzun müddət çətinliklər yaradırdı. 

Lakin, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun Mülki Məcəllənin 666.1, 670.1, 670.3 

və 673.1‐ci maddələrinin şərh edilməsinə dair 19 dekabr 2012‐ci il tarixli Qərarı ilə bağışlamanın anlayışı, 

şərtləri və ləğvi ilə bağlı qeyri‐müəyyənliklərə konkret aydınlıq gətirilmişdir. 

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun Qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 666.1‐ci 

maddəsində nəzərdə tutulan bağışlama müqaviləsi əvəzsiz ikitərəfli müqavilə olmaqla hədiyyə alanın 

hədiyyəni qəbul etməsi ilə bağlanmış sayılır.  Həmin Məcəllənin 670.1‐ci maddəsinə uyğun olaraq bağışlama 

hədiyyə verənin bəhrələnməsi ilə bağlı olmayan şərtlərin və öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən asılı edilə bilər. 

Yəni, hədiyyə verən şəxs öz əmlakının bir hissəsini bağışlayarkən müqavilə üzrə hədiyyə alan şəxsi hər hansı 

öhdəliyin və ya şərtin yerinə yetirilməsindən asılı edə bilər.  Lakin bu öhdəlik və şərt hədiyyə verənin 

bəhrələnməsi, yəni zənginləşməsi ilə bağlı olmamalıdır. 

Eyni zamanda Plenumun Qərarı ilə bağışlama müqaviləsi bağlandıqdan sonra hədiyyə alan şəxs tərəfindən bu 

müqavilə üzrə götürülən öhdəliyin icra edilməməsi və ya lazımınca icra edilməməsi ilə bağlı hədiyyə verən 

şəxs və onun vərəsələrinin iddia qaldırmaq hüququ aydın izah olunmuşdur. 

Beləliklə, vətəndaşlar bilməlidirlər ki, bağışlama müqaviləsi ilə hər hansı bir əşyanı və ya əmlakı bağışlayarkən 

bağışlama sözünün təsiri altına düşərək əmlakının bir hissəsini (və ya əşyanı) nəinki qeyd‐şərtsiz heç bir cavab 

xidməti ilə şərtləndirmədən hədiyyə verə bilərlər.  Eyni zamanda, hər hansı şərt və ya öhdəliyin yerinə 

yetirilməsi müqabilində  də bağışlama müqaviləsi bağlaya bilərlər. 
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