AZƏRB
BAYCAN QANUNVERİCİLLİK YENİLİKLƏ
ƏRİ*
TİCARƏT VƏ MÜLK
Kİ HÜQUQ

İY
YUL 2016

Q
DƏRC EDİLİB
ANTİ DEMPİNQ QANUNU
Antiidempinq, ko
ompensasiya
a və mühafizəə tədbirləri haqqında
h
Azə
ərbaycan Resspublikasının
n 261‐VQ sayylı, 31
mayy 2016‐cı il taarixli Qanunu
u 15 iyulda d ərc edilib.
Qan
nun, Azərbaycan Respublikasında iqtissadi maraqlaarın müdafiəsi məqsədi illə yerli istehsal sahəsinə zərər
vuraan və ya zərəər vurma təhlükəsi yarad an dempinqli, subsidiyalaşdırılmış vəə ya artmış id
dxala qarşı
antidempinq, ko
ompensasiya və mühafizəə tədbirlərinin tətbiqi qayydalarını tənnzimləyir. Qa
anun, yerli isstehsalı
xüsu
usilə dempinq haqsız tica
arət tədbirinddən qorumaq məqsədilə Azərbaycannda qəbul edilmiş ilk norm
mativ
aktd
dır. Qanunu tətbiqetməd
də aparıcı orqqan Azərbayycan Respublikasının Naz irlər Kabinetti, araşdırma orqanı
isə İqtisadiyyat Nazirliyidir.
N
Qan
nun dərc edildiyi 15 iyul tarixindən 900 gün sonra qüvvəyə
q
minir.
B
BAĞIŞLAMA
A MÜQAVİLƏ
ƏLƏRİ
Son zamanlar məhkəmələrdə qaldırılan m
mülki iddialaar arasında ço
oxluq təşkil eedən məsələ
ələrdən biri də
d
bağıışlama müqaavilələri ilə ba
ağlıdır. Dahaa dəqiq desə
ək, bağışlama
a müqavilələərinin ləğvi və
ə ya etibarsızzlığı ilə
bağllı mübahisələərdir.
Yənii, əmlakı və yaxud
y
hər ha
ansı bir əşyannı hədiyyə ve
erən şəxslər sonradan müüxtəlif səbəb
blərə görə həədiyyə
verilmiş əşyanı geri
g tələb edə
ərək müvafiqq məhkəmələr üzrə iddia
a tələbi qaldıırıb bağlamışş olduqları baağışlama
müq
qaviləsinin ləəğvini və yaxu
ud da etibarssız hesab edilməsini tələb edərək həddiyyəni geri istəyirlər. Əsasən bu
müb
bahisələr daşşınmaz əmlakların bağışlaanması ilə baağlı olur.
Qeyyd olunan mü
übahisələrin predmetini ttəhlil edərkə
ən aydın olurr ki, əslində yyaranmış pro
oblemin kökü
ündə
müq
qavilə subyekktlərinin, bu münasibətləəri rəsmiləşd
dirərkən arala
arında olan şşəxsi münasibətlər və mü
ülki
qanunvericilikdəə bağışlaman
nın şərtləri baarədə yetərincə məlumatlı olmamalaarı durur.
Bildiiyimiz kimi, bağışlama
b
müqaviləsini bbağlamaq üçün müqavilə tərəflərinin bir‐biri ilə hansı münasib
bətlərdə
olması ilə bağlı mülki
m
qanunvvericilikdə həər hansı məh
hdudiyyət nə
əzərdə tutulm
mayıb.
Lakin təcrübədə Notariat Kontorlarında bbağışlama müqaviləsinin
m
yalnız ailə üüzvləri olan yaxın
y
qohumlarla
(ata, ana, qardaşş, bacı, baba, nənə və nəəvə) bağlanm
masına yol verilir.
Bunun başlıca səəbəbi, vətənd
daşların bağ ışlama müqaaviləsindən sui‐istifadə eddərək vergid
dən yayınma və
dələəduzluq hallaarının qarşısını almaqdır. Bu tədbir qeyd edilən cinayət tərkibbli halların qa
arşısını alsa da,
d
müq
qavilə tərəfləəri olan yaxın
n qohumlar ((ailə üzvləri) arasında başş verə biləcə k mülki hüqu
uq pozuntulaarının
(deliktlərin) qarşşısını almır.
ri bitsə
Çünki bağışlanm
mış əşyanı qəbul etməklə yaxın qohum
mlar (ailə üzvvləri) arasındda müqavilə münasibətlə
m
də, şşəxsi münasiibətlər bitmir. Yuxarıda qqeyd etdiyim
miz səbəblərə
ə görə bu müüqavilələrin yalnız
y
ailə üzzvləri
arassında bağlanm
masına yol verilir
v
və təcrrübədə daha çox valideyn
n övlad arası nda bağlanm
mış bağışlamaa
müq
qavilələrinə rast
r gəlinir.

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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mlaklarının bbir hissəsini kiməsə
k
bağışşlamaq istədiikdə ilk növb
bədə keyfiyyəətli
Bu ssəbəbdən, vəətəndaşlar əm
hüquqi yardım almaq
a
üçün müraciət
m
etm
məlidirlər. Baaxmayaraq ki,
k ölkəmizdəə yalnız, yaxın
n qohumlar (ailə
(
üzvləri) arasındaa bağışlama müqaviləsini
m
in bağlanmassına yol verilir.
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Nəşrimizdə olan məlumaat hüquqi və ya
y digər peşəkar məsləhət ttəşkil etmir.
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