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da», «İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında», «Sığorta haqqında», «Sa
hibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunlannın tam mətnləri
nin kitabda verilməsi turizm fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün yardımçı olacaqdır.
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Müəllifdən

Müasir turizm sənayesi düynada ən dinamik inkişaf 
edən və yüksək gəlirli sahələrdən biridir. Dünya üzrə məşğ
ulluğun 10 faizini təşkil edən turizmdə iş yerlərinin sayı 200 
milyondan çoxdur. Turizm sənayesinə hər gün 3.2 milyard 
ABŞ dolları həcmində investisiya yatırılır.

Ümumdünya Turizm Təşkilatının (ÜTT) və Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun məlumatlarına görə 1998-ci ildən turizm 
dünya üzrə mal və xidmət ixracmda (cəmi 6.738 trln. ABŞ 
dolları) avtomobil sənayesini (7.8 faiz), kimyəvi məhsullar 
istehsalını (7.5 faiz), ərzaq məhsulları (6.6 faiz), kompyuter 
və ofis avadanlığı (5.9 faiz) və yanacağı (5.1 faiz) geridə qoy
araq birinci yerə (532 mlrd. ABŞ dolları və ya 7.9 faiz) çıx
mışdır.

ÜTT-nin mülahizələrinə görə beynəlxalq turist gəlmə
lərinin sayı 2000-ci ilə nisbətən 2020-ci ildə 2.2 dəfə artaca
qdır (698 mln.-dan 1.561 mlrd.-a). Eyni zamanda turizmdən 
gələn gəlirlərin 4.2 dəfə artacağı gözlənilir.

Azərbaycan Respublikasında turizm xidməti hüquqi 
fakt kimi çoxdan mövcuddur. Müstəqilliyin bərpasından so
nra uzun illər turizm fəaliyyəti, turizm xidmətlərinin göstəril
məsi hüquqi cəhətdən tənzimlənmirdi. Bundan istifadə edən 
bəzi işbazlar ötən əsrin 90-cı illərində «qaz vurub-qazan dol
durmaqla» məşğul idilər. Əhalinin kütləvi surətdə xarici öl
kələrdəki dükan-bazara üz tutduğunu görən və turizmdən 
çox-çox uzaq olan belələri vətəndaşların əmlakını talamaqla, 
xarici tərəfdaşlarmı aldatmaqla məşğul idilər. Belələrinə 
«Bağıroğlu», «Zamin-N» və digər firmaları misal göstərmək 
olar. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin qəbu
lundan sonra bu sahədə kiçicik də olsa qayda yarandı. Belə 
işbazların bəziləri məsuliyyətə cəlb edildi. Lakin ölkənin tu
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rizm firmaları, onların xarici tərəfdaşları, turistlər ölkədə tu
rizm fəaliyyətini nizamlayan xüsusi dövlət aktına ehtiyac 
duyurdu. 1996-cı ilin noyabr ayında Rusiya Federasiyasında 
«Turizm fəaliyyəti haqqında» Qanun qəbul edildikdən sonra 
ölkəmizdə də analoji qanun qəbul olunması üçün işlər görül
məyə başlandı. Qısa bir zamanda Qanun lahiyəsi hazırlandı 
və turizmi idarə edən Dövlət orqanına - Azərbaycan Respub
likasının Nazirlər Kabineti yanında Xarici Turizm Şurasının 
Rəhbərliyinə təqdim edildi. Lakin turizm sahəsində naşı olar 
rəhbərlik Qanun layihəsini Milli Məclisin müzakirəsinə çı
xarmağı düz iki il yubatdı.

Nəhayət, 04 iyim 1999-u ildə ölkə prezidenti «Turizm 
haqqmda» Azərbaycan Respublikası Qanununu təsdiq etdi. 
Qanun turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi prinsipləri
ni müəyyən etdi, turizm sahəsində lisenziyalaşdırma, sertifi
katlaşdırma və standartlaşdırmada dövlətin və digər təşkilat
ların rolunu, turistin hüquq və vəzifələrini, turizmdə təhlükə
sizlik məsələləri və s. müəyyənləşdirdi. Həmçinin Qanun tu
rizm məhsulunun satışı üçün müqavilənin strukturunu təsdiq 
etdi. Təəssüflər olsun ki, keçən dövr ərzində qanunda əks 
olunmuş bir çox müddəalar gündəlik işdə tətbiq olunmur. Bu
nu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinlıisar Siyasəti Departa- 
mentinin 09 avqust 2005-ci il tarixdə turizm firmalarına 
ünvanladığı məktub bir daha təsdiq edir. Məktubda deyilir:

«Antiinhisar Siyasəti Departamentinin 2005-ci il üzrə iş 
planına əsasən turizm xidməti bazarında antiinhisar və isteh
lakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqmda qanunvericiliyin 
tələblərinə əməl olunması vəziyyətinə dair 27 turizm şirkə
tində monitorinq keçirilmişdir. Monitorinq zamanı şirkətlərdə 
turizm xidmətlərinin göstərilməsi üçün müştərilərlə müqavi
lələrin bağlanmadığı, müqavilə tərtib olunan hallarda isə şir
kətin birtərəfli üstünlüyü nəzərə almmaqla bağlandığı, turizm 
yollayışlarmm az və ya heç tərtib olunmadığı aşkar olunmuş
dur. Turizm şirkətləri tərəfindən müvafiq qanunvericiliyin tə
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ləblərinə riayət olunmaması nəticədə istehlakçıların qanunla 
qorunan hüquqlarının pozulmasına səbəb olur.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, Azərbaycan Respublikasının 
«İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqmda», «Turizm 
haqqmda» Qanun larma və digər normativ hüquqi aktlara əsa
sən turizm şirkəti tərəfindən müştərilərə xidmət göstərilməsi 
müştərilərin və şirkətin qarşılıqlı öhdəlikləri nəzərə almmaq
la tərtib olunmuş müqavilələr əsasmda həyata keçirilir. Tu
rizm şirkəti tərəfindən müştərilərə getdiyi ölkə haqqmda, tu
rizm marşrutu, göstəriləcək xidmətlər barədə zəruri və dürüst 
məlumatın verilməməsi, ciddi hesabat blankı olub, proqramla 
nəzərdə tutulmuş xidmətlərin haqqının ödənildiyini təsdiq 
edən turizm yollayışlarmm tərtib olunaraq müştərilərə təqdim 
olunmaması qeyd edilən qanunvericiliklərin tələblərinə zid
dini.

Bu baxımdan Bakı Dövlət Universitetində «Turizm və 
sosial-mədəni servis xidməti» ixtisasmda təhsil alan tələbələr 
üçün «Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsaslan» fənninin tədris 
olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Fənnin proqramma 
uyğun yazılmış dərs vəsaitində turizm fəaliyyəti ilə bağlı 
beynəlxalq konvensiyalar, müqavilələr, Azərbaycan Respub
likasının Qanunları barədə ətraflı məlumat verilir, yeri gəl
dikcə onlardan sitatlar gətirilir.

Vəsaitin hazırlanması prosesində məhz həmin sənədlər 
nəzəri əsas rolu oynamışlar. Bundan əlavə M.İ.Braginskinin, 
N.İ.Voloşinin, E.L.Pisarevcskinin, V.İ.Sergeyevin əsərlərin
dəki nəticələr də vəsaitin hazırlanmasında müəllifə yardım 
etmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ölkəmizdə bu adda 
vəsaitin ilk dəfə hazırlanması səbəbindən rusiyalı mütəxəs
sislərin əsərlərinə müraciət etməli olduq. K.Q.Borisovun 
1999-cu ildə çap etdirdiyi vəsaitdə beynəlxalq turizmin hüqu
qi aspektləri əks olunmuşdur. Moskva şəhərində 2000-ci ildə 
nəşr olunmuş «Provovoyc requlirovaniye turistçeskoqo bizne- 
sa v Rossiyskoy Fedcrasii» kitabı da turizm fəaliyyətinin 
hüquqi aspektlərini öyrənmək üçün əhəmiyyətlidir.
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Vəsaitin hazırlanması prosesində prof. Cabir Məmmə
dov, dosent Həbibə Soltanova, turizm mütəxəssisi Sabir Rə
himov, hüquq elmləri namizədi Etibar Əliyev və b. mütəxəs
sislərin dərslik və monoqrafiyalarından da istifadə olunmuş
dur.

Vəsait hazırlanarkən Bakı Dövlət Universitetində «Tu
rizm və sosial mədəni servis xidməti» ixtisası üzrə bakalavr 
pilləsində təhsil alan tələbələr, həmçinin Bakı Bədən Tər
biyəsi və Turizm Kollecinin tələbələri qarşısında oxunan 
mühazirələrin böyük köməyi olmuşdur. Eyni zamanda vəsai
tin hazırlanmasında öz dəyərli məsləhətləri ilə yardımçı ol
muş şəxslərə -  prof. C.Məmmədova, prof. A.Qasımova, do
sent H.Soltanovaya, Azərbaycan Turizm Sənayesinin İnkişafi 
İttifaqının sədri, Bakı Turizm-İnformasiya Mərkəzinin direk
toru S.Həsənova, texniki yardıma görə «Sevgün» firmasının 
meneceri İ.Ağayevaya dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
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M Ö V Z U  1. TURİZM FƏALİYYƏTİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN 
PREDMETİ, MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Ölkəmizin turizm sənayesi inkişaf dövrünə qədəm qoymuş
dur. Hüquqi bazası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları
nın təşəbbüsü ilə 1999-cu ildə «Turizm haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Qanunun qəbulu ilə qoyulmuş turizm, 2001-ci ilin 18 
aprelində Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin yaradılması, 
2002-ci ilin avqustunda təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublika
sında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair» Dövlət Proqra
mı və 2004-cü ilin fevralında təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respub
likası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər)» 
Dövlət Proqramı ilə güclü təkan almışdır.

Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da 
turizm inkişaf etməkdədir. Rəsmi statistikaya görə 2004-cü ildə 
dünyada səyahət edənlərin sayı 703 milyon nələr, gələn gəlir isə 
470 milyard dollar olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Gənclər, 
İdman və Turizm Nazirliyinin açıqlamalarına görə 2003-cü ildə öl
kəmizə 1.066 min, 2004-cü ildə isə 1.348 min nəfər əcnəbi gəlmiş
dir. Rəqəmlərdən göründüyü kimi ölkəyə gələn əcnəbilərin sayı 
artmaqdadır. Bu isə turizm sənayesi üçün peşəkar kadrların hazır
lanmasını labüd edir.

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir şəxs turizmin hüqu
qi bazası ilə -  BMT və ÜTT-nin sənədləri, Milli Qanunlar, turizm
lə əlaqəli sahələrin hüquqi sənədləri ilə yaxından tanış olmalı, öz 
fəaliyyətində onlara əməl etməyə borcludur.

Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin predmetini ölkələr, 
ayn-ayrı təşkilatlar, firma ilə turistlər arasında münasibətlər təşkil 
edir. İngiltərəli keşiş Tomas Kuk tərəfindən ilk təşkil olunmuş tu
rizm səfərlərindən (1841) keçən dövr ərzində turizm agentləri ilə 
turistlərin, turizm sənayesinə daxil olan təşkilatların, turizmə cəlb
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olunmuş ölkələrin qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən çox saylı 
hüquqi sənədlər işlənib hazırlanmışdır.

İstənilən elm sahəsi və eləcə də tədris fənni onlarda istifadə 
olunan əsas anlayışların müəyyən edilməsi ilə başlayır. Bu kursda 
daha tez-tez işlədilən anlayışlar aşağıdakılardır: turizm, turist, tu
rizm xidməti, turizm ehtiyatlan, turizm sənayesi, tur, turizm məh
sulu.

«Turizm haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
görə «Turizm -  Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbi
lərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə 
(yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə istirahət, 
sağlamlaşdırma, tanış olma, idraklı (tarix və mədəniyyət sərvətlə
rindən bəhrələnmə və s.), iş-peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi 
istisna olmaqla, idman və dini məqsədlərlə daimi yaşayış yerlərin
dən müvəqqəti getmələridir (səyahətləri)».

Turist -  istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı, (tarix 
və mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və s.), iş-peşə (vəzifə 
borclarmm icra edilməsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlər
lə getdiyi ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şər
tilə, 24 saatdan 12 ayadək müddətdə müvəqqəti olan şəxsdir.

Bu təyində turistləri digər səyahətçilərdən fərqləndirən əla
mətləri nəzərdən keçirək:

1. Öz daimi yaşadığı yerdən kənara gedənlər -  bu zaman hər 
gün ora və geriyə səfər edənlər turist siyahısına daxil edilmir.

2. Qalma müddəti turist-ekskursiyaçılan rezidentlərdən və 
mühacirlərdən fərqləndirməyə imkan verir.

Bununla belə turist və ekskursiyaçı siyahısına bir qayda ola
raq daxil edilmirlər:

• Ölkəyə gələn və ölkədən gedən mühacirlər;
• Sərhədyanı zonada işləyənlər;
• Diplomatlar, konsulluq işçiləri və hərbiçilər;
• Qaçqm və köçkünlər;
• Tranzit səyahətçilər.
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Turizm xidməti -  turizm müəssisəsinin turistlərin/ ekskur- 
siyaçılarm tələbatlarının ödənilməsinə uyğun fəaliyyətinin nəticə
sidir.

Turizm ehtiyatları -  səfər edilən ölkənin (yerin) təbii, mə
dəni, tarixi, sağlamlaşdırma obyektləri və turistlərin ayrı-ayrılıqda 
və ya kompleks halında tələb və ehtiyaclarını təmin edə bilən, on
ların fiziki və mənəvi qüvvələrinin bərpası və inkişafına kömək 
edə bilən digər obyektlər məcmusudur.

Turizm sənayesi -mehmanxana və digər yerləşdirmə vasitə
lərinin, nəqliyyat vasitələrinin, ictimai iaşə, əyləncə obyektləri və 
vasitələrinin, tanış olma, idrakı, iş-peşə, sağlamlaşdırma, idman və 
digər təyinatlı obyektlərin, turoperator və turagent fəaliyyətini həy
ata keçirən ixtisaslaşdırılmış müəssisə və təşkilatların, həmçinin 
ekskursiya və bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri göstərən təş
kilatların məcmusudur.

Turizm inkişaf etdikcə iqtisadiyyatın yeni-yeni sahələri tu
rizm sənayesinə cəlb edilirlər. Bu sənayeyə aidiyyatı olan müəssi
sələri fərqləndirmək məqsədi ilə onları aşağıdakı qaydada qruplaş
dırmaq olar:

* Turizmə birbaşa aidiyyatı olanlar -  turizm firmaları, ek
skursiya büroları, yerləşmə vasitələri;

• Turizmə dolayısı ilə aidiyyatı olanlar -  nəqliyyat, qida, 
ticarət, sığorta və digər müəssisələr.

Tur- konkret müddətdə konkret marşrut üzrə fərdi və ya qrup 
halmda səfərdən ibarət olan, turizm məhsulunun vauçer şəklində 
satılan formasıdır.

Turizm məhsulu - turistlərə göstərilən xidmətlər kompleksi
dir (turistlərin yerləşdiriliməsi, daşınması, yeməyi üzrə xidmətlər 
kompleksi, ekskursiya, həmçinin bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xid
mətləri və səfərin məqsədlərindən asılı olaraq göstərilən digər xid
mətlər).

«Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi» dərs vəsaitinin məq
sədi mövcud hiiquqi normaları və fəaliyyət təcrübəsini təhlil et
məklə, gələcək mütəxəssislərə turizm məhsulunun hazırlanması
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və satışı zamanı meydana çıxacaq hüquqi problemlərin həlli yollan 
barədə hərtərəfli bilgilər verməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün 
aşağıdakı vəzifələr həll edilməlidir:

• Turizm müqavilələrinin predmetinin müəyyənləşdirilmə
si;

• Müqavilə iştirakçılarının xüsusiyyətləri;
• Turizm müqaviləsi iştirakçılarının hüquqi münasibətləri

nin təhlili;
• Ölkədə turizmi idarə edən orqanın fəaliyyətinin təhlili;
•  Səyahət və turizm anlayışları, ilk təşkil olunmuş turizm 

haqqmda məlumat;
• Beynəlxalq turizm hüquqi institutunun nəzərdən keçiril

məsi;
« Turizmin təşkilatı-hüquqi təminatının təhlili və s.
Fikrimizcə turizm biznesi aşağıdakı səbəblərdən sahibkarlar 

üçün cəlbedicidir:
• İşə başlamaq üçün cüzi vəsaitin tələb olunması;
• Turizm xidmətlərinə tələbatın durmadan artması;
• Yüksək dərəcəli rentabelli olması;
• Xərclərin qısa müddətdə qaytarılması.
Məhz bu səbəblər ölkəmizdə də turizm firmalarının sayının 

sürətlə artmasına səbəb olmuşdur (2001-ci ildə 31, 2005-ci ildə 
167). Firmaların və yerləşdirmə vasitələrinin sayının artması tu
rizm sənayesində çalışanların sayma da birbaşa təsir edir. Bunu 
aşağıdakı cədvəldən görmək olar.

10

Cədvəl 1.
Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə turizm 

sahəsində məşğulluq________

Ölkələr

Ümumi məşğulluqda 
turizmin payı, %

Turizmdə məşğulluq min 
nəfər

cə
m

i
I

bi
rb

aş
a

do
la

yı


sı

! 
cə

m
i

i bi
rb

aş
a

do
la


yı

sı

Yunanıstan 10.0 6.1 3.9 360 220 140
İspaniya 9.1 5.4 3.7 1400 823 557
İsveçrə 8.2 5.7 2.5 293 205 89
İtaliya 7.7 4.8 2.9 1722 1063 659
Fransa 4.8 3.6 1.2 1200 895 305
Almaniya 6.5 — — 1800 — —

Avstraliya 6.0 — — 458 — —

Yaponiya 1.6 — — 990 — —

Avstriya — 13.9 — — 586 —

ABŞ — 5.1 — — 6000 —

Kanada — 4.0 — — 467 —

Türkiyə 0.7 — 129
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MÖVZU 2 . S ə y a h ə t  v ə  t u r iz m

Mütəxəssislərin fikrincə səyahətlərin tarixi çox qədimdir. 
Hətta bəziləri onu Adəm və Həvvanın cənnətdən qovulması ilə 
əlaqələndirirlər. Lakin hamının yekdil fikrinə görə səyahətlər və 
onlarm tarixi barədə məlumat verən ilk şəxs qədim Yunan tarixçisi 
Herodot olmuşdur. O, eramızdan əvvəl V əsrə qədər məlum olan 
bütün məhşur səyahətləri və kəşfləri şərh etmişdir. Massaladan 
(Fransanın Marsel şəhərinin qədim adı) olan səyyah və tədqiqatçı 
Pifiey eramızdan əw əl 320-ci ildə Avropanm ətrafında o dövr üçün 
fantastik hesab edilən səyahətdə olmuş, Britaniya adalarının yaxın
lığından keçib Norveçə qədər irəliləmişdir. Çoxsaylı coğrafi kəş
flər əsasmda o, «Okean haqqında» əsər yazmışdır.

Səyahət və turizm insanın müəyyən həyat fəaliyyəti tərzini 
təsvir edən iki ayrılmaz anlayışdır. Amma səyahətin insan fəa
liyyətinin digər sahələrindən fərqləndirən xarakterik xüsusiyyəti -  
insanlarm müvəqqəti olaraq öz yerlərini dəyişməsi, yaşadığı yer
dən başqa yerə, ölkəyə, kontinentə getməsidir.

Səyahət -  müəyyən məqsəddən asılı olmayaraq, insanla
rın məkan və zaman çərçivəsində öz yerlərini dəyişməsi kimi 
ümumi mənada başa düşülən termindir. İnsan özünün çox əsrlik 
tarixi boyu ticarəti inkişaf etdirmək, yeni torpaqlar kəşf və ya zəbt 
etmək, maddi resurslar və nəqliyyat yolları axtarmaq məqsədi ilə 
ətraf aləmi dərk etməyə can atmışdır.

Yeni qitələr və torpaqlar, xalqlar və təbiət möcüzələri kəşf 
edən, coğrafiya və digər biliklər sisteminə misilsiz tövhələr verən 
böyük səyyahların adları tarixdən bizə məlumdur. Tacir və zəvvar
ları daha erkən dövrün səyyahlarına aid etmək olar. Yeni torpaqlara 
və təbii ehtiyatlara sahib olmaq, ticarətlə məşğul olmaq, insanları 
həmişə özgə torpaqlara, ərazilərə və ölkələrə, hətta qitələrə səfər 
etməyə sövq etmişdir.

Səyahətin kökləri ibtidai insanlarm münasib həyat şəraiti ax
tarıb tapmaq üçün böyük məsafələr qət etdikləri dövrlərə gedib çı
xır. Ərazilər şəraitin əlverişliliyi əlamətlərinə görə fərqləndirilirdi. 
Daim qida axtarışı zərurəti ibtidai insanları keçdikləri yolu yadda 
saxlamağa, hər cığırı tanımağa məcbur edirdi. Bu zaman heyvanla
rın və eləcə də başqa tayfaların saldıqları cığırlardan istifadə olu
nurdu. Əlverişli təbii şəraiti, mal-qara üçün otlaqları və təbii su 
mənbələri olan yerlər barədə bilgilər tədricən toplanır və nəsildən- 
nəslə ötürülürdü. Müəyyən xalqlar üçün (Mərkəzi və Orta Asiya, 
Afrikanın köçəri xalqları) köçəri həyat tərzi uzun əsrlər boyu da
vam etmişdir. Uzun müddət ərazi yerdəyişməsi piyada həyata keçi
rilmiş, sonralar nəqliyyat vasitəsi kimi heyvanlardan at, dəvə, 
uzunqulaqdan istifadə edilmişdir. Su yolu ilə hərəkət üçün bərə və 
qayığa bənzər primitiv qurğular belə hazırlayırdılar. Bəzi xalqlar 
(məs., eskimoslar), hətta topoqrafik xəritələr hazırlamağı öyrən
mişdilər. Belə xəritələr ağac qabığı və ya heyvanların aşılanmış 
dəriləri üzərinə köçürülürdü. Bir çox tayfalar ulduzlara əsasən yolu 
müəyyənləşdirirdilər.

Beləliklə, ilk ərazi yerdəyişmələrinin xalqların sərt təbii şə
raitdə duruş gətirmək zərurəti ilə şərtlənməsinə baxmayaraq, onlar 
səyahət biliklərini formalaşdırmış, coğrafi kəşflər, idraki məqsədlə 
səyahətlər üçün zəmin yaratmışlar.

Digər ölkələrin mədəniyyəti və təbiəti ilə tanışlıq məqsədi 
daşıyan səyahətlər qədim dövrlərdən mövcud olmuşdur. Məsələn, 
hələ qədim Misirdə fironların XI sülaləsinin hakimiyyəti zamanı, 
yəni e.ə. iki min il qabaq dəfələrlə ekspedisiyalar təşkil olunaraq 
başqa ölkələrə səyahətlər həyata keçirilmişdir.

Qədim çinlilərin də məkan təsəvvürləri yalnız öz ölkələrinin 
hüdudlan ilə məhdudlaşmırdı. Onlarm coğrafi bilgiləri həmin dövr 
üçün kifayət qədər yüksək səviyyədə idi. Çinlilər çay, dəniz və 
dağların çoxsaylı coğrafi təsvirlərini tərtib etmiş və bütün bunlar 
qədim Çinin «Yukinq» coğrafiya kitabma daxil edilmişdir. Çində 
uzaq səyahətlər də həyata keçirilirdi. Sım Tsyamn Çinin geniş əra
zisinə (e.ə. 125-ci il) üç səyahəti tarixdən məlumdur. Sun Tsyan
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olduğu yerlərin müfəssəl təsvirini qoyub getmişdir. Çin səfiri Çjan 
Tsyanın səyahəti (e.ə. 138-126-cı illər) praktiki əhəmiyyət kəsb 
edir: e.ə. II əsrin axırları və I əsrdə Böyük İpək yolu məhz onun 
marşrutu üzrə keçmişdir. Qədim türk tayfaları da böyük səyahətlər
də olmuşlar.

Əgər ibtidai cəmiyyətdə insanın ərazilər haqqmda tə
səvvürləri cüzi idisə, artıq quldarlıq dövründə coğrafi kəşflər 
müəyyən dərəcədə sistemləşdirilmişdi. Antik dövrlərdə riskli və 
texniki cəhətdən təchiz olunmuş səyahətlər finikiyalılar tərəfindən 
həyata keçirilmişdir. Onlar iri, möhkəm ticarət gəmiləri ilə namə
lum və əsrarəngiz torpaqlara yol açmışlar. Səyahətlərin marşrutları 
Avropa və Afrika sahilləri boyu Aralıq dənizi hövzəsindən keçirdi. 
Qədim finikiyalıların nəsli olan karfagenlər də cəsarətlə naməlum 
əraziləri öyrənirdilər. Karfagen səyahətçilərindən Qanon adlı şəxsi 
e.e. 505-ci ildə Afrikanın qərb sahilində yerləşən əraziləri kəşf et
mək və müstəmləkəyə çevirmək üçün göndərmişdilər. Şübhəsiz 
ki, qədim sivilizasiyaların səyahətləri idraki yox, sırf mənfəət xa
rakteri daşıyırdı. Bununla belə tarixi mənbələrə görə, artıq e.ə. VI 
əsrdə qədim yunanlar və romalılar Misirə səfər edirdilər. Bu diyara 
onları tarix, mədəniyyət, qeyri-adi təbiət, dəbdəbəli memarlıq tiki
liləri cəlb edirdi. Misir, həmçinin müalicəvi kurort sayılırdı. Belə 
səyahətçilərdən biri məşhur qədim yunan tarixçisi Herodot olmuş
dur. O, öz səyahətlərini doqquz kitabda təsvir etmişdir.

E.ə. 330-cu ildən başlayaraq Makedoniyalı İsgəndərin yürü
şlərində başlıca məqsədlərdən biri yeni torpaqlar kəşf etmək ol
muşdur. Bunun üçün yanmda alimlərdən ibarət böyük bir dəstə 
saxlayırdı. Makedoniyalı bu böyük şəxs Pars (indiki İran ərazisi) 
dövlətindən tutmuş Hindistanadək əzəmətli yürüş etmişdi.

Yunan şəhər -  dövlətlərinin çiçəklənməsi dövründə səyahət
çilərin müntəzəm olaraq səfər etdikləri mərkəzlər təşəkkül tapırdı. 
Buna misal olaraq olimpiya oyunlarının keçirildiyi Olimpiya şəhə
rini göstərmək olar. Oyunların iştirakçıları qabaqcadan gələrdilər. 
Buna görə onlara müəyyən xidmətlər nəzərdə tutulurdu: məşq et
mək üçün yerlər tikilir, məişət xidmətləri (hamam, iaşə, dini ayin

lərin icrası) göstərilirdi. Oyunların iştirakçılarını və azarkeşləri yer
ləşdirmək üçün xüsusi yaşayış binaları inşa edilirdi.

Qədim Romanın tarixinə, romalılarm adət-ənənələrinə 
müraciət etdikdə, kübarların imperatorun icazəsi ilə Misirə və dig
ər ölkələrə istirahət məqsədi ilə səyahət etdikləri məlum olur. Ro
ma imperiyasında e.ə. I əsrdə idraki-əyləncəli məqsədlə səyahət 
etməyə maddi imkanları olan zadəganlar sırasından müəyyən təbə
qə yaranmışdı. İşgüzar səfərlər yolların və səyyahların istirahəti 
üçün mehmanxanaların tikintisinə səbəb olmuşdur. Hələ e.ə. I əs
rdə Roma imperiyasının şəhər və yollarmda karvansaralar meydana 
gəlmişdi və onlar səyahətçilərin mülki statusuna görə zadəganlar 
və rəiyyət üçün təsnif olunurdu. Roma mehmanxanaları daşdan in
şa edilmiş mənzillər, tövlə, quyu və ərzaq dükanlarından ibarət 
kompleksi təşkil edirdi. Elə oradaca səyyahlara atlan dəyişdirilən 
poçt arabalan verilərdi. Yollar Kiçik Asiya və Qalliyaya qədər uza
nardı. 1-ci dərəcəli dövlət yollarının uzunluğu təxminən 90 min 
km, 2-ci dərəcəli (bunlara görə magistratlar cavabdeh idilər) -  200 
min km. təşkil edirdi. Səyyahların xəritə-soraq kitabçalarından isti
fadə imkanları vardı. Qədim Romanın məşhur kurortlarından Yuli 
Sezar və Neronım villaları yerləşmiş Bayini göstərmək olar. Daha 
dərin bilik almaq üçün romalılarm Yunanıstana səyahətləri də ge
niş yayılmışdı. Çünki aparıcı fəlsəfə və natiqlik məktəbləri məhz 
bu ölkədə yerləşirdi.

Beləliklə antik dövrlərdə səyahətlərin əsas səbəbi ticarət, 
dünya haqqmda bilgilər toplamaq, sağlamlıq, təhsil olmuşdur. Ar
tıq e.ə. I əsrdə sonradan müasir turizm xidmətinin əsasını təşkil et
miş səyyahlara mütəşəkkil xidmət elementləri (müvəqqəti yaşama, 
qida, nəqliyyat, bələdçilər, tərcüməçilər) meydana gəlmişdi.

Eramızın ilk əsrlərində səyahətlərin hüdudları istilalar və 
yüksək sivilizasiyaya mənsub ölkələrdən olan səyahətçilər tərəfin
dən yeni-yeni torpaqların kəşf edilməsi sayəsində xeyli genişlən
mişdi. Ərəbistan yarımadasmda yaşayan ərəblər VII əsrin əvvəllə
rindən başlayaraq öz hakimiyyətlərini və dinlərini (İslam) müasir 
İran, Türkistan, Suriya, Fələstin, Şimali Afrika ərazilərinə yaymağa
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başladılar. Ərəb tacirləri Köhnə Dünyanın şimal dənizlərindən baş
qa, bütün dənizlərdə üzür, Cənubi və Mərkəzi Asiyanı, Şərqi Av
ropanı mənimsəyirdilər. Məşhur ərəb səyyahı Bəsrəli tacir Süley
man öz marşrutları və olduğu yerlər haqqında qeydlər (851 -ci il) 
qoyub getmişdir. IX əsrin axırları - X əsrin əvvəllərində ərəb yazı
çısı ibn Dəstə Şərqi Avropa və Ön Asiyaya səyahət etmişdir. X- 
XIV əsrlərdə ərəblərin Misir, Orta Asiya, Yaxın və Orta Şərq, 
Qafqaz və Madaqaskar da daxil olmaqla Afrikaya səfərləri olmuş
dur. Ərəb səyyahları yeni torpaqların öyrənilmə tarixinə samballı 
töhfə vermiş, Asiya və Avropa sivilizasiyalarının yaxınlaşmasında 
böyük rol oynamışlar.

Asiya torpaqlarında səyahətçilərə gecələməyə yer, ərzaq və 
bələdçi verərdilər. Hindistan və Çində gecələmək və qida qəbul et
mək yerləri olan yollar şəbəkəsi mövcud idi. Sənəd funksiyasını 
çox vaxt əvvəllər bu yerlərdə olmuş şəxslərin, yaxud da səyahətçi
nin vətənində olmuş şəxslərin şifahi və ya yazılı tövsiyələri yerinə 
yetirirdi.

Şimal torpaqlarının mənimsənilməsi və öyrənilməsində bi
rincilik normanlara məxsusdur. Onlar IX əsrdən başlayaraq Baltik 
dənizi sahillərini mənimsəmiş, Riqa və Fin körfəzlərinə daxil ol
muş, qədim rus ticarət yollan ilə Qara dənizə, sonra isə Bizansa 
çıxmışdılar. Şərqi slavyanlar Qara və Baltik dənizlərini birləşdirən 
«varyaqlardan yunanlara kimi» (varyaq -Skandinaviya dillərində 
Bizans imperatorlarına xidmət edən norman əsgəri. Çox döyüşkən 
və şücaətli olduqlarından qonşu dövlətlər onlardan muzdlu əsgərlər 
kimi istifadə etmişlər. Varyaqlardan yunanlara gedən yol -  Kiyev 
Rus dövlətinin şimalmı cənubla, Skandinaviyanı Bizansla birləşdi
rən ticarət su yolu IX əsrin sonu X əsrin əvvəllərində yaranmışdır) 
məşhur ticarət yolundan istifadə edirdilər. «Böyük ipək yolu», 
«Çay yolu» və digər ticarət yolları və marşrutların mövcudluğu da 
tarixdən yaxşı məlumdur.

Amerika qitəsinin dəfələrlə kəşf olunması və mənimsənilmə
si, İslandiya (900-1100-cü illər) və Qrenlandiyanın məskunlaşması
nı da bu qəbildən olan səyahətlərə aid etmək lazımdır.

16

Orta əsrlər Avropasında insanların kütləvi yerdəyişməsi Səlib 
yürüşləri (1096-1270) dövrlərində baş vermişdir. İstilaçı cəngavər
lərin ardınca tacirlər, keşişlər, zəvvarlar və yoxsullar gəlirdilər. 
Yürüşlərin istilaçı mahiyyətinə baxmayaraq, onların Qərb və Şərq 
dövlətləri arasmda qarşılıqlı səyahətlərin yaranmasında müsbət tə
siri olmuşdur.

Orta əsrlərdə səyahətlərin böyük hissəsi zəvvarların müqəd
dəs yerləri ziyarət etmələri ilə bağlı idi. Müxtəlif təriqətlərə mən
sub olan zəvvarlar öz dinlərini yaymaq, müqəddəs yerləri ziyarət 
və müdafiə etmək məqsədilə həmin dövrlərdə çətin və uzun 
müddətli səyahətlər edirlər. Orta əsrlərin «Xaç yürüşləri» tarixin 
salnamə hadisələrindəndir. Ziyarət, indiki dövrdə və dini turizmin 
əsasmı təşkil edir və fəaliyyətinin miqyası ildən-ilə genişlənir. 
Müsəlmanların Məkkəni, Mədinəni, Kərbalanı, Məşhədi və yaxud 
xristianların və yəhudilərin Yerusəlimi (Əl-Qüds), katoliklərin Va
tikanı ziyarət etməsi, dini bayramlar zamanı çoxlu sayda müqəddəs 
yerlərə gedilməsi, ziyarətin kütləvi hal aldığını sübut edir. Antik 
dövrlərin maddi mədəniyyəti kilsə tərəfindən qüsurlu miras kimi 

{ qəbul edilirdi və o, unudulmalı, dağıdılmalıydı. XV əsrdə Romada 
v artıq antik dövrlərin heykəltəraşlıq və memarlıq abidələri heç kəsin 

yadında qalmamışdı. Xaçpərəstliyin altı əsas ehkamından birində 
deyilir: «Yoxsullar məndən xoşbəxtdirlər, çünki onların Allahın 
dərgahı kimi bir səltənətləri var». Bu, sərvəti, insanın maddi aləmə 
bağlılığını inkar etmək deməkdir. Dini ruh orta əsrlər mədəniyyəti 
və məişətinin iliyinə işləmişdi, buna görə dini məqsədlərlə həyata 
keçirilən səyahətlər dəyər kəsb edirdi. Zəwarlığm əsas mərkəzi 
Roma (müqəddəs Pyotrun məqbərəsi) və Fələstin idi. IX-X əsrlər
də xristian müqəddəslərinin dəfn edildikləri yerləri ziyarət məqsə
dilə səfərlər başqa ərazilərə də yayılmışdı (İspaniya, İtaliyanın cə
nubu). Müsəlmanlar Fələstini istila etdikdən sonra xaçpərəstlərin 
ziyarətləri kəskin şəkildə azaldı. Lakin müsəlman hökuməti ilə di
plomatik münasibətlərin tədricən inkişafı xristianlarm müqəddəs 
yerlərə maneəsiz hərəkətinə icazə verən müqavilələr bağlamağa 
imkan yaratdı. Belə yerlərə səfərlər hakimiyyət orqanları üçün sər-
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fəli idi, belə ki, zəvvarlardan ölkə ərazisinə keçməyə (torpaqbasdı) 
və müqəddəs yerləri ziyarət etməyə görə haqq alırdılar. Zəvvarları 
hətta soraq kitabçası və zəmanət məktubu mahiyyəti daşıyan mək
tublarla təchiz edirdilər.

Orta əsrlərdə müharibələrin tez-tez baş verməsi, pis həyat 
şəraiti, yoxsulluq, feodal asılılığı üzündən təkcə zəwarlıq deyil, 
sərgərdanlıq da geniş yayılmışdı. Yollarda silahlı dəstələrlə 
müşayiət olunan mötəbər feodallara, ali hökumət nümayəndələri
nə, eləcə də şair, aktyor və müğənnilərdən ibarət avara-sərgərdan 
qruplara təsadüf olunurdu. Qazanc dalınca, elm və sənət öyrənmək 
xatirinə səyahət edən insanlar da vardı. Səyahətçilər qrup halmda 
yola çıxardılar, çünki qaçaq-quldur basqınları ehtimalı çox böyük 
idi. Avropada iri universitetlərin yaranması ilə buraya müxtəlif yer
lərdən tələbələrin axını başladı. Universitetlərin sayı artdıqca (XY 
əsrin axırlarında Avropada 75 belə universitet vardı) bu növ səya
hətlər də geniş yayılırdı. Həmin dövrlərdə karvansara şəbəkəsi ya
ranmışdı və onların cəlbedici lövhələrlə yanaşı, özlərinin gerbləri 
də vardı və onu yüksək dirəklərə bərkidərdilər. Mehmanxanaların 
interyeri sadə idi: stollar, skamyalar (bəzən stullar), qab-qacaq rəf
ləri. Otaqları qızdırmaq üçün buxarıdan istifadə edirdilər.

Səyahətlərin böyük bir qismi, yeni ticarət yollan aşkar et
mək, dünyanı tanımaq, məlum olmayan ölkələr və torpaqlar kəşf 
etmək məqsədi daşımışdır.

Məşhur ərəb səyyahı və alimi İbn Bəttutə (Əbu Abdullah 
Məhəmməd ibn Abdullah əl-Lavati ət-Takci, 1304-1377) demək 
olar ki, bütün Şərq ölkələrini piyada gəzmiş, Hindistanda, Çində 
olmuşdur. O, bir çox ölkələrin və ticarət yollarının coğrafi təsviri, 
xalqlannm adət-ənənələri barədə məlumatları özünün çox dəyərli 
«Rihlə» əsərində toplamışdır. Bu kitab Avropa ölkələrində «İbn- 
Bəttutənin səyahəti» adı ilə müxtəlif dillərdə çap edilmişdir.

İtaliyan taciri Marko Polo (1254-1324), XIII əsrin 70-ci illə
rində Çinə səyahət etmiş, orada 17 il yaşamış və bu ölkə haqqmda 
çox nadir və qiymətli məlumatları özünün «Kitab» əsərində şərh 
etmişdir.

Yeni torpaqların kəşfi, insanların hələ qədim zamanlardan 
çətin dəniz səyahətlərinə sövq edirdi. Bir çox səyahətlər, ərazilə
rin zəbt edilməsi və ya bölüşdürülməsi uğrunda keçirilən hərbi ak
siyalarla müşayət edilirdi. Minlərlə həmməzhəblər, orta əsrlərin 
Xaç yürüşlərində Müqəddəs Torpağa və Bizansa səfərlər zamanı 
birləşmişdilər.

Dahi səyyah, alim və dənizçilər olan Fenan Magellanın 
(1480-1524), Vasko da Qammanın (1469-1524) və Xristofor Ko
lumbun (1451-1506) adlan hamıya məlumdur.

XVIII əsrin axırlarında bir çox səyyahların cəsarətli ekspedi
siyaları sayəsində Yer səthinin böyük bir hissəsi, dənizlər və oke
anlar kəşf edilmiş və tədqiq olunmuş, materikləri öz aralarında bir
ləşdirən mühüm dəniz yolları açılmışdır.

XVIII əsr üçün səyahətlərin tamamilə yeni məqsədləri -  tə
biətin qoynunda əylənmək və istirahət etmək səciyyəvidir. JJ.Rus- 
sonun «Emil və ya tərbiyə haqqmda» və «Yuliya, yaxud Yeni Eloi- 
za» romanlan sayəsində Avropada bu əsərlərdə təsvir olunmuş 
mənzərəli yerlərə səyahətlər populyar olmuşdu.

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq Fransa maarifçilik 
mərkəzinə çevrilir. Əcnəbilər və əyalətlərdə yaşayan müxtəlif 
zümrələrə mənsub fransızlar, təhsil almaq məqsədilə Parisə axışır
dılar. XVIII əsrdə və XIX əsrin əvvəllərində Avropa ölkələrinin 
gəncləri arasında idraki məqsəd və müəyyən nüfuz qazanmaq üçün 
Avropanın iri şəhərlərinə «qran-turlar» geniş yayılmışdı. Fərdi tər
biyəvi pansionlann sahibləri çox vaxt tədris proqramına Avropaya 
səyahət bölməsini salardılar. Məqsəd dili təkmilləşdirmək və həy
at təcrübəsi qazanmaq idi.

XVIII əsrdə səyahətlərin böyük hissəsi ingilislərin pay ma 
düşürdü. Avropanın turist axınının əsas istiqamətləri İtaliya və İs
veçrə ilə bağlı idi. Səyahətçiləri bu ölkələrə cəlb edən turizm re
sursları müxtəlif idi: İtaliyada -  antik dövrələrə və orta əsrlərə aid 
abidələr, İsveçrədə -  əsrarəngiz təbiət. Bu resurslar XVIII əsrin 
axırları - XIX əsrin birinci yarısında turist axınmı formalaşdırmışdı. 
Hər iki ölkə o dövrün meyarlarına görə, turistlərə yüksək səviyyəli
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xidmət göstərirdi. Əlverişli daxili siyasi vəziyyət də əcnəbiləri bu 
ölkələrə cəlb edirdi.

Zaman ötdükcə incəsənət əsərlərinə baxış üçün idraki məq
sədlərlə səyahətlər geniş yayılmağa başlayır. XIX əsrin ortalarına 
yaxın turist kontingenti müəyyən var-dövlət sahibi olanların, ziyalı
lar, həmçinin tələbələrin hesabına genişlənmişdi.

Hələ Roma imperiyası dövründən məlum olan mineral və isti 
bulaqlara malik ənənəvi Avropa kurortları (Baden-Baden, Mariyen- 
bad, Karlsbad, Vişi) ilə yanaşı dəniz kurortları da şöhrət tapmışdı. 
Müəyyən kurortların dəbə minməsi, bir qayda olaraq, ali zümrələ
rin bura gəlməsi ilə bağlı idi. İtaliyaya və Avropanın digər ölkələri
nə mədəni-idraki turizmdən fərqli olaraq «su kənarına» sağlamlıq 
naminə səyahətlər XIX əsrin axırlarınadək turizmin kübar növü 
sayılmışdır.

XIX əsrin ikinci yarısı bütün təbəqələrdən olan əhali üçün 
kütləvi turizmin tərəqqi etməsilə səciyyələnir. Fultonun paroxod 
(1807) və Stefensonun parovoz (1814) ixtira etməsi, poçt rabitəsi 
və yol-nəqliyyat kommunikasiyalarının təkmilləşməsi səyahətləri 
ucuzlaşdırmaq və tezləşdirmək, onlan daha rahat və təhlükəsiz et
mək imkanı verdi.

Avropalıların Amerikaya köçməsi də kütləvi beynəlxalq tu
rizmin inkişafina səbəb oldu. Elmi-texniki tərəqqi nəticəsində 
əmək məhsuldarlığı artmış, zəhmətkeşlərin sosial hüquqlar uğran
da mübarizəsi isə onlarm rifah halının yüksəlməsinə və asudə vax
tın (istirahət günləri, haqqı ödənilən məzuniyyətlər) yaranmasına 
gətirib çıxartdı. Bu, orta sinfə mənsub insanların turizmə qoşulma
sına imkan yaratdı. Bağ yerlərinə yay səforləri məmur və qulluqçu
lar arasında geniş yayılmışdı.

İnsanlarm həyat fəaliyyətinin çox maraqlı tərzi olan səyahət
lərdən, tamamilə yeni bir formasiya ayrılmışdır, bu dəqiq və mütə
şəkkil xüsusiyyətlərə malik olan turizmdir. Turizmin səyahətdən 
əsas fərqi -  məqsədli və kütləvi olmasıdır. Səyahətdən fərqli 
olaraq turizm -  iqtisadiyyata və siyasətə də güclü təsir göstərən 
kateqoriyadır.

Müasir turizmin bünövrəsi və başlanğıcı barədə müxtəlif fikir 
və rəylər mövcuddur. Lakin mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti 
mütəşəkkil və təşkil olunmuş turizmin tarixinin 1841-ci ildə İngil- 
tərəli keşiş Tomas Kuk tərəfindən qoyulduğunu qəbul edirlər. Gə
ləcək paket-turların nümunəsi kimi ilk səyahəti 1841-ci ildə Tomas 
Kuk təşkil etmişdir. Xidmətlər kompleksinə dəmir yolu ilə 20 mil 
məsafəyə səfər, çay, bulka və nəfəsli orkestr daxil idi. 570 nəfərin 
iştirak etdiyi səfərin qiyməti bir şillinq idi. T.Kuk 1851-ci ildə 165 
min nəfər üçün Londona ilk Beynəlxalq sənaye sərgisinə, sonra 
Fransaya Ümumdünya Sərgisinə (1855) səyahət təşkil etmişdi. 
T.Kuk sonrakı illərdə Avropanın başqa şəhərlərinə səfərlər təşkil 
etmiş, 1866-cı ildə isə ingilis turistlərin ilk qrupu ABŞ-da olmuş
dur. XIX əsrin ikinci yarısında səyahətlər bürosu, misal üçün Al
maniyada «Rayzebüro Ştangen» (Breslau, 1863) yaranır. Firmanın 
paroxod şirkətləri ilə əlaqələri yaxşı idi və Birinci dünya mühari- 
bəsinədək əyləncəli səfərlərin təşkili ilə məşğul olurdu.

Kütləvi daxili və beynəlxalq turizmin inkişafı yüksək dərəcə
li mehmanxanaların tikilməsinə, restoran biznesinin inkişafına sə
bəb olurdu.

XX əsrin əvvəlləri müxtəlif növ nəqliyyatın yaranması və in
kişafı ilə bağlıdır. Alman ixtiraçıları Q.Daymler və K.Bents tərə
findən 1886-cu ildə daxili yanacaqlı mühərriki olan avtomobilin 
yaradılması bəşəriyyətə sürətli və rahat hərəkət vasitəsi bəxş etdi. 
XX əsrin birinci yarısında Avropa ölkələri və ABŞ-da avtomobil 
və avtobuslar nəqliyyatın geniş yayılmış növünə çevrilir. Məsələn, 
İngiltərədə 1904-cü ildə 8 min 465 avtomaşın, 1914-cü ildə isə 132 
min 315 avtomaşın vardı. 30-cu illərin axırlarında hər il İngiltərə
dən 10 min turist avtomobillərlə Avropaya səyahətə çıxırdı, 1935- 
ci ildə isə onlarm səyahət marşrutları artıq Moskva və Leninqradı 
da əhatə edirdi.

1903-cü ildə Amerikada Rayt qardaşları təyyarə ixtira edir, 
eyni zamanda Avropada da ilk təyyarələr meydana gəlir. Dəniz 
nəqliyyatı təkmilləşir, o dövr üçün nəhəng laynerlor -  «Sirius», 
«Luzitaniya», «Mavritaniya», «İmperator», «Faterland» və s. inşa
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edilir. Gəmilərlə səyahətin bahalığı ucbatından şirkətlər -  paroxod 
sahibləri sərt rəqabət mübarizəsi şəraitində işləyirdilər. Lakin də
niz səyahətləri öz-özülüyündə hələ kompleks turizm məhsulu kimi 
təşəkkül tapmamışdı. Çox-çox sonralar onlar «kruiz» adını alaca
qdı.

Dəniz və aviasiya nəqliyyatının imkanları beynəlxalq səfərlə
rin artmasına səbəb olmuşdu. Statistik məlumatlara görə Birinci 
dünya müharibəsi ərəfəsində xaricə gedən amerikalıların maksi
mum sayı 287 min nəfər təşkil edirdi.

Birinci dünya müharibəsi, 30-cu illərin iqtisadi tənəzzülü, fa
şizmin yaranması və yayılması turizmin inkişafına mənfi təsir gö
stərmişdir. 30-cu illərin axırlarında faşist rejimləri İtaliya, Alma
niya, Portuqaliya, İspaniya və Şərqi Avropanın bir sıra ölkələrində 
bərqərar oldu. Bununla belə, əlverişli siyasi vəziyyətə malik ölkə
lərdə kütləvi turizm öz inkişafını davam etdirirdi. Məsələn, əgər 
Birinci dünya müharibəsinə qədər xaricə səfər edən amerikalıların 
maksimum miqdarı 287 min nəfər təşkil edirdisə, 1923-cü ildə 308 
min, 1930-da isə 477 min nəfər olumuşdur. 1924-cü ildə İngiltərə
də 4 aviaşirkətin bazasmda bir «imperial Fairways» şirkəti yaram 
mış və müvafiq surtədə sərnişin daşımalarının sayı artmışdır (1926 
-  16 min, 1932 -  48,2 min, 1938 -  222 min).

Məhz bu dövrdə Avropa dövlətlərinin hökumətləri beynəl
xalq turizmin inkişafına ciddi diqqət yetirməyə başladılar. Bunu be
lə bir fakt da sübut edir ki, 1925-ci ildə Haaqada turizmin təbliği 
üzrə rəsmi assosiasiyaların ilk beynəlxalq konqresi keçirilmiş və 
burada 14 Avropa ölkəsinin nümayəndələri fəal iştirak etmişlər. 
1927-ci ildə Beynəlxalq rəsmi turizm təşkilatlarının konqresi 
(BRTTK) keçirilmiş, 1930-da isə Beynəlxalq Turizm Təşkilatlan 
və Təbliği İttifaqı (BTTTİ) təsis edilmişdir.

İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində dəniz daşımalarının sayı 
artır. İsveçrədə “Otelplan” turizm firmasının banisi (1935) Q.Dut- 
tvalerin təşəbbüsü ilə az imkanlı insanlar üçün hesablanmış bir sıra 
səyahətlər işlənib hazırlanmışdır. Hitlerin nasist siyasəti də Alma
niyada kütləvi turizmin inkişafına kömək edirdi. O, millətin elitar-
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lığı qayğısına qalaraq almanları həm fiziki, həm də psixoloji ba
xımdan sağlam görmək istəyirdi. Almaniya hökuməti dəmiryol və 
dəniz nəqliyyatından istifadə etməklə qrup şəklində turların təşkili
nə yardım edirdi. Belə ki, 1934-cü ildən 1938-ci ilədək olan dövrdə 
alman turistlərinin səfərlərinin sayı 2,3 milyondan 10,3 milyona 
çatmışdır. Doğrudur, belə bir güman etməyə əsas var ki, nasist Al
maniyasının hüdudlarından kənara səyahət edən alman turistlərinin 
əksəriyyəti casuslardan ibarət idi.

Turizmin İkinci dünya müharibəsinədək inkişafı göstərilən 
xidmətlərin standart olması ilə səciyyələnir. Turistlərə xidmət pro
qramları demək olar ki, yekcins idi, belə ki, istehlakçmı elementar 
turist xidməti təmin edirdi. Bu cür vəziyyət turoperatorlara turizm 
bazarı üçün vahid şəklə salınmış xidmətlər paketi formalaşdırmağa 
imkan verir. Bu halda kütləvi turizmindən danışmaq olar.

İkinci dünya müharibəsi və ölkələrin onun nəticələrinin ara
dan qaldırılmasına yönəldilən sonrakı fəaliyyəti turizmin inkişafinı 
10 il geri saldı. Lakin sonradan turizmin inkişafı getdikcə daha 
kütləvi xarakter kəsb edir. Müharibədən əvvəlki səviyyəyə artıq 
40-cı illərin sonunda nail olunmuşdur. Bu dövrdə turizm mübadilə
ləri və səyahətlər ABŞ və Kanada, Meksika, Panama, Kubada ge
niş vüsət almışdır. 1948-ci ildən başlayaraq Yaponiyaya səfərlərə 
icazə verilmişdir (Yaponiyanın 1937-45-ci illərdə Çinə münasibət
də militarist siyasəti ilə əlaqədar oraya səyahət qadağan edilmişdi).

1947-ci ildə BRTTK, BTTTİ, Beynəlxalq rəsmi turist təşki
latlan ittifaqında (BRTTİ) birləşdilər. 116 ölkədən həm hökumət, 
həm də qeyri-hökumət milli turizm təşkilatları onun həqiqi üzvü 
oldular.

Psixoloji yükün artması, sənaye ölkələrində insanların həya
tının səmərələşdirilməsi şəraitində turizm rekreasiyanın səmərəli 
vasitəsi kimi fəaliyyət göstərir. O, təmtəraq predmetindən yüksək 
inkişaf etmiş sənaye ölkələri əhalisinin tələbatına çevrilir. Öz təsi
satları, məhsulu (xidmətləri), istehsal dövriyyəsi, istehsalı təşkilet- 
mə və idarəetmə üsulları olan istirahət sənayesi təşəkkül tapır.
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Turizm mübadilələrini inkişaf etdirmək və əlaqələndirmək, 
fəaliyyətin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni aspektlərinin uyğun
laşdırılınası məqsədilə beynəlxalq əlaqələr zərurəti 1969-cu ildə 
BMT Baş Assambleyasmm qətnaməsinə əsasən qeyri-hökumət təş
kilatı BRTTİ-nin hökumətlərarası Ümumdünya Turizm Təşkilatı
na (ÜTT) çevrilməsinə səbəb oldu.

Ötən əsrin 50-60-cı illəri turizm infrastrukturunun (mehman
xana, kempinq, restoran, turizm firmaları və s.) intensiv yaranma və 
dünya miqyasmda sistematik olaraq turizm üzrə məlumatlar toplan
masının başlanması dövrüdür. Avropada gəlmə turizm 50-ci illərdə 
əsas etibarilə Amerika turistlərinə istinad edirdi və qəbul edən öl
kələr üçün valyuta mədaxili mənbəyi olmuşdur. Həmin onillikdə 
əməyin intensivliyinə baxmayaraq, inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin 
əksər hissəsinin rifah halı çox da yüksək deyildi, buna görə turiz
mdə istirahətlə bağlı ucuz başa gələn səyahətlərə tələbat üstünlük 
təşkil edirdi. 50-ci illərdən başlayaraq 70-ci illərin ortalarmadək 
gəlmə və getmə turizmin ekstensiv artımı müşahidə olunur (1950 - 
25 milyon, 1970 -  160 milyon gəlmə turist). İstehlak seqmentləri
nin artması ilə əlaqədar turizm bazarı getdikcə daha çox fərqlənir. 
80-ci illərdə artım sürəti aşağı düşmüş (1991 -  450 milyon gəlmə 
turist), lakin istehsal həcminin yüksək səviyyədə olması ilə sabit 
qalmışdır. 60-90-cı illərdə beynəlxalq turizmin inkişafına aşağıdakı 
amillər mənfi təsir göstərmişdir: iki siyasi-iqtisadi sistemin -  sosia
list və kapitalist blokunun qarşıdurması; 1974-1975 və 1980-1982- 
ci illərin iqtisadi böhranları, belə ki, bunlar demək olar eyni vaxtda 
inkişaf etmiş bütün kapitalist ölkələrini, o cümlədən də ABŞ, Ya
poniya və Qərbi Avropa ölkələrini əhatə etmişdir. Beynəlxalq tu
rizmin inkişafına dövlətlər arası münasibətlərin pisləşməsi və bir 
nəticə olaraq silahlanma ilə bağlı hərbi xərclər təsir göstərirdi. 
Məsələn, Vyetnamda müstəmləkə müharibələri (Fransa, 1945- 
1954, ABŞ, 1964-1973), İngiltərə-Argentina münaqişəsi (1952), 
Yaxm Şərqdə 60 günlük müharibə (1967, bu zaman İsrail qoşunları 
Misir, Suriya, İordaniya ərazisinə soxulmuşlar); Əfqanıstan müha
ribəsi (1979-1989); nefl yataqlarını bölüşdürmək uğrunda Küveytə

qarşı İraq müharibəsi, Yuqoslaviyada faciəvi hadisələr (1998), 
ABŞ-m İrana soxulması (2003), Amerikada (2001), İspaniyada 
(2004), İngiltərədə (2005), Misirdə (2005), Türkiyədə (2005) terror 
hadisələri, və s. Xidmət və iqtisadiyyat sahəsi kimi turizmin dünya 
üzrə geniş yayılması nəticəsində müxtəlif ölkələrdə onun inkişaf 
səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Yaponiya və Avstra
liya getmə turizmin liderləri olmuşlar. Gəlmə turizm üzrə Aralıq 
dənizi, habelə Asiya, Şimali Afrika ölkələri liderlik edirdilər.

Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal texnikası və 
texnologiyalarının inkişafı əhalinin rifahının yüksəlməsinə, məzu
niyyət vaxtının artmasına səbəb olurdu ki, bu da öz növbəsində tu
rizmin inkişafına müsbət təsir göstərirdi. Ötən əsrin 80-90-cı illərin 
turizminin səciyyəvi meyli orta və aşağı təbəqənin nümayəndələri 
arasında turizm xidmətlərinə tələbatın artması olmuşdur. Bu, tu
rizm bazarını daha da fərqləndirdi, müxtəlif maddi imkanlara, ma
raqlara malik, servis səviyyəsinə müxtəlif tələblər nümayiş etdirən 
adamlar üçün hesablanmış turizm məhsulunun çoxçeşidliyinə gəti
rib çıxartdı. Bunlarla yanaşı, istehlakçının müxtəlif seqmentləri vo 
həm əlavə, həm də əvvəllər turizm bazarına xas olmayan (məsə
lən, sərgilərin, yarmarkaların, ezamiyyətlərin, təhsilin təşkili) tu
rizm xidmətlərinin məcmusunun genişlənməsi üçün onun ixtisas
laşması prosesləri getdikcə daha çox nəzərə çarpırdı.
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MÖVZU 3 . B e y n ə l x a l q  t u r İz m  h ü q u q u  In s t İt u n u n

PREOMETİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

Müasir dünyamızda gedən qloballaşma prosesi sülh və bey
nəlxalq təhlükəsizlik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi turizm 
sahəsində əməkdaşlığı daha da qabardır. Haaqada (Niderland) 
1989-cu ildə keçirilmiş turizmə dair Birinci Parlamentlərarası kon
fransda qeyd edilmişdir ki, turizm xalqlar, həmçinin ayrı-ayrı fərd- 
lər arasında qarşılıqlı anlaşmanm möhkəmlənməsinə yardım edir, 
sülhün qorunmasında mühüm element olmaqla, sülh haqqında bi
lgiləri genişləndirir və müxtəlif düşüncə və həyat tərzinə 
dözümlüyü gücləndirir.

Turizm və beynəlxalq səyahətlər dünyada ən güclü iqtisadi 
inkişaf vasitəsinə çevrilmişdir. Turizm ölkəyə, regiona böyük mi
qdarda xarici valyuta axmına səbəb olur. Turizm xidmətləri beynəl
xalq əmtəə dövriyyəsində «görünməz ixrac» adlanır. Onların bir 
əmtəə kimi səciyyəvi özəlliyi və özünəməxsusluğu ondan ibarətdir 
ki, bu xidmətlərin xeyli hissəsi minimum məsrəflərlə və bir qayda 
olaraq xarici valyutadan istifadə etmədən istehsal olunur.

Turizm müasir dövrümüzdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
də çox böyük çəkiyə malik olmaqla dövlətlər arasında siyasi, iqti
sadi və mədəni əlaqələrə çox güclü təsir edir. Turizmin, xüsusilə 
də xarici turizmin inkişafı iqtisadi və sosial tərəqqiyə imkan verir. 
Bir tərəfdən işgüzar səfərlərin və dərketmə məqsədli səfərlərin 
həcmi artır, digər tərəfdən isə nəqliyyat vasitələri təkmilləşir ki, 
son nəticədə səfərlərin sürətli olmasma və ucuzlaşmasına gətirib 
çıxarır. Bu məsələdə ölkədən valyuta çıxarılmasına məhdudiyyət
lərin aradan qaldırılması və ya yumşaldılması, sərhəd rəsmiyyət? ı- 
liyinin, vizaların alınmasının sadələşdirilməsi müəyyən rol oynayu.

Ümumdünya Turizm Təşkilatının təşkil etdiyi Avropa iqtisadi 
əməkdaşlığı ölkələrinin Turizm Nazirlərinin Müşavirəsi (1990), İs

tanbul seminarı (1992) və Varşava Konfransının (1993) qərarlarına 
uyğun olaraq dövlətlər turizm xidmətlərinin yüksəldilməsi, turiz
min yeni növlərinin və yeni məhsulunun hazırlanmasını öhdələrinə 
götürmüşlər.

Son onilliklərdə turizm dünya iqtisadiyyatam ən mühüm sa
həsinə, vergi daxil olmalarının və yeni iş yerlərinin yaradılmasında 
müstəsna rolu olan sənaye sahəsinə çevrilmişdir. O, həmçinin sə- 
nayecə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün xarici 
valyuta mənbəyinə çevrilmişdir. Bu səbəbdən də turizmin iqtisadi 
və siyasi amilini dərindən dərk edən ölkələr turizm axınına əngəl 
olan səddləri aradan qaldırırlar. Mühüm şərt ondan ibarətdir ki, hö
kumətlər öz qanun və qaydalarının turizmə təsirini anlaya bilsinlər. 
Bəzən dövlətin xarici siyasəti daxili və xarici turizmlə birgə siya
sətə tamamilə əks olur.

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə turizm sahəsində əmək
daşlıq hüququ cəhətdən tənzimlənir. Məhz buna görə də müstəqil 
beynəlxalq hüquq institutu-beynəlxalq turizm hüququ haqqında da
nışmaq mümkündür.

Beynəlxalq turizm hüququ institutu - Dövlətlərin insanla
rın mədəni və mənəvi tələbatının geniş dairəsinin ödənilməsi 
üçün turizm və beynəlxalq səyahətlər sahəsində fəaliyyətlərini 
tənzimləyən prinsip və normaların məcmusudur.

Beynəlxalq turizm institunun predmetini turizm sahəsin
də beynəlxalq və milli təşkilatların tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı 
təşkil edir. Beynəlxalq turizm hüquq institunun subyektləri 
dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlardır.

Bu hüququn məzmununu - turizm məhsulunun və turizm tə
ləbatı məhsullarının, yerləşmə, qidalanma, nəqliyyat və kommuni
kasiya, rekreasiya xidmətlərinin satışı üzrə dövlətlərarası hüququ 
münasibətlər təşkil edir.

Beynəlxalq turizm hüququ institunun mənbəyi aşağıdakılar 
hesab olunur:

• Beynəlxalq ənənə;
• Beynəlxalq ikitərəfli müqavilə və sazişlər;
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• Beynəlxalq çoxtərəfli müqavilə və sazişlər;
• Hüququn ümumi və sahə prinsipləri;
• Məhkəmə qərarları və beynəlxalq turizm sahəsində pe

şəkar mütəxəssislərin doktrinaları.
Bu mənbələrə həmçinin turizm məsələləri üzrə dövlətlərin 

birtərəfli bəyanatlarmı aid etmək olar.
Yuxanda qeyd edildiyi kimi Beynəlxalq turizm hüququnun 

mənbəyi:
- beynəlxalq müqavilələr və beynəlxalq ənənələr formasında 

norma təşəkkül prosesinin nəticəsidir. Məsələn, BMT-nin diploma
tik konfransında (1954) qəbul olunmuş turistlər üçün gömrük gü
zəştləri Konvensiyası, turistər, turizmə aid sənəd və materialların 
gətirilməsi üçün gömrük güzəştləri barədə ona əlavə protokol, 
həmçinin fərdi nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti gətirilməsinə dair 
Gömrük Konvensiyası (1954) Beynəlxalq turizmin hüququ tənzim
lənmə mexanizmini müəyyən edir.

Beynəlxalq təşkilatların, ilk növbədə BMT-nin, BMT-nin ix
tisaslaşmış təşkilatlarının, həmçinin Beynəlxalq turizm təşkilatları
nın Qətnamələri Beynəlxalq turizm hüququ institunun əsas norma
larını təşkil edir. Bunlara aşağıdakılar aiddir:

• BMT-nin Beynəlxalq turizmə dair Roma Konfransının 
(1963) ümumi qətnaməsi;

• Avropa təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələlərinə dair 
müşavirənin (1975) yekun aktı;

• Ümumdünya Turizm təşkilatının Dünya turizminə dair 
Manila Bəyannaməsi (1980);

• Turizmə dair ümumdünya Müşavirəsinin Akapulka sənə
di (1982);

• Turistin Kodeksi (1985);
• Ümumdünya turizm təşkilatmm Baş Assambleyasının VI 

sessiyasında qəbul olunmuş (1985) Turizm Xartiyası;
• Parlamcntlərarası ittifaqın və Ümumdünya Turizm Təşki

latının turizmə dair qəbul etdikləri Haaqa Bəyannaməsi 
(1989);

• Turizm nazirlərinin iştirakı ilə keçirilən Dünya Turizm 
forumunun (1994) Osaka Bəyannaməsi;

• Turizmin sosial təsiri barədə 22 may 1997-ci il tarixli 
Manila Bəyannaməsi;

• Ümumdünya Turizm Təşkilatmm Santyaqoda keçirilən 
Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş Turizmin 
Qlobal Etik Kodeksi (1999).

Turizm sahəsində regional beynəlxalq müqaviləyə MDB öl
kələrinin 23 dekabr 1993-cü il sazişini aid etmək olar. Sazişdə 
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün aşağıdakı hüququ forma 
nəzərdə tutulur:

Turizm sahəsində əlaqələrin inkişafına yardım, sərhəd və 
gömrük rəsmiyyətçiliyinin sadələşdirilməsi, turizm mübadiləsi, 
personal hazırlığa yardım, Beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən 
Ümumdünya Turizm Təşkilatm çərçivəsində əməkdaşlığın əlaqə
ləndirilməsinə yardım.

1994-cü ilin sentyabr aymda MDB hökumət başçılarının qə- 
ran ilə MDB ölkələrinin turizm üzrə Şurası yaradıldı.

İkitərəfli müqavilə və sazişlərə nümunə kimi Azərbaycan 
Respublikasının xarici ölkələrlə imzaladığı müqavilələri göstərmək 
olar. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir ölkə turizm fəaliyyəti üçün 
qanunverici baza yaradır. Ölkəmizdə 1999-cu ildə qəbul olunmuş 
«Turizm haqqmda»Qanunu buna misaldır.

Yuxarıda adlan çəkilmiş sənədlərdə Beynəlxalq turizm 
hüququ institunun aşağıdakı prinsipləri öz əksini tapmışdır:

1. Hər bir insanın istirahət və əyləncə hüququ, o cümlədən 
iş vaxtının düşünülmüş məhdudlaşdınlması və haqqı ödənilən mə
zuniyyət, həmçinin məhdudiyyətsiz sərbəst hərəkət hüququ (Tu
rizm Xartiyasının I maddəsi).

2. Sərbəst hərəkət və ayrı-seçkiliyin yoxluğu, maariflən- 
mək, elmi, mədəni və idman məqsədli səyahətlərin həvəsləndiril- 
məsi (BMT -nin turizmə dair 1963-cü il Roma konfransı).
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3. Həm daxili, həm də beynəlxalq turizmin bərabər inkişafı
na yardım (Xartiyanın II maddəsi), həmçinin elmi turizm fəaliyyə
tinin müxtəlif tərəflərinin əlaqələndirilməsi (Roma konfransı).

4. BMT-nin, Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatının, Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatının, Gömrük Əməkdaşlığı İttifaqının vo digərlərinin 
mövcud sənədlərinə uyğun olaraq turistlərin - öz ölkəsinin vətən
daşlarının və əcnəbilərin - görməli yerlərdən sərbəst istifadələrinə 
yardım (Xartiyanın IV maddəsi, Haaqa konfransının V prinsipləri).

5. Turistlər öz ölkələri ərazisində sərbəst hərəkət etmək, 
eləcədə bir dövlətdən digərinə sərbəst gedib-gəlmək hüququna 
malikdirlər (Ümumdünya insan hüquqları Bəyannaməsinin ХШ 
maddəsi, Turizmin Qlobal Etik Kodeksinin VIII maddəsi).

6. Turistlər öz davranışları ilə xalqlar arasında dostluq və 
qarşılıqlı anlaşmaya, sülhün saxlanılmasına çalışmalıdırlar (xartiya
nın X maddəsi və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavi
rənin Yekun Aktı, Helsinki 1975).

M Ö V Z U  4 . S ə f ə r  z a m a n i t u r Is t l ə r İn  
HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Beynəlxalq münasibətlər çərçivəsində turizm asudə vaxtlarda 
sağlamlıq və ya turistlərin idrakı maraqlarını təmin etmək məqsədi
lə, daimi yaşayış yerindən müvəqqəti getmələri kimi başa düşülür.

Turist -  istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix və 
mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və s.), iş -  peşə (vəzifə 
borclarının icra edilməsi istisna olmaqla) idman və dini məqsədlər
lə getdiyi ölkədə (yerdə) 24 saatdan artıq olan şəxs hesab edilir.

Millətlər Liqasının (Cəmiyyəti Əqvam) Ekspertlər Komitəsi
nin 1937-ci ildə qəbul etdiyi tövsiyəyə görə kim yaşamadığı ölkədə 
ən azı 24 saat qalarsa, o, turist sayılır.

Turistlərə gömrük güzəştləri haqqmda 1954-cü il Konvensiy
asında turistin ümumi anlayışı öz əksini tapmışdır. Bu anlayışa görə 
irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq hər bir 
şəxs adətən yaşadığı ölkədən başqa hər hansı bir dövlətin ərazisinə 
daxil olub, orada 12 ay ərzində 24 saatdan çox, altı aydan az 
müddətdə immiqrasiya məqsədi istisna olmaqla hər hansı bir məq
sədlə, yəni ailə vəziyyəti ilə və ya turizm məqsədilə, əylənmək, 
idman, təhsil, müalicə, zəvvarlıq və ya işgüzar məqsədlə qalarsa o, 
turist hesab edilməlidir. Rəsmi turizm təşkilatlarının Beynəlxalq İt
tifaqı 1959-cu ildə aşağıdakı məqsədlərlə səyahət edənləri turist 
hesab edilməməsi barədə tövsiyyə qəbul etdi: dövlət xidməti (döv
lət xadimlərinin səfərləri, parlament nümayəndələri, diplomatik və 
ticarət missiyaları və s.), elmi ekspedisiyalar (coğrafi, iqtisadi, Ark- 
tik, Antarktik və s.).

BMT-nin turizm və səyahətlər üzrə Roma Konfransı özünün 
yekun sənədində müvəqqəti gələnlər anlayışından istifadə etdi ki, 
turist və ekskursiyaçılar da bu kateqoriyaya aid edildilər. Öz daimi 
yaşadığı ölkədən hər hansı ölkəyə haqqı ödənilən peşəkar fəa-
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liyyət istisna olmaqla müxtəlif məqsədlərlə gedən hər bir şəxs 
müvəqqəti gələn hesab edilir.

Təklif olunurdu ki, zövq almaq, istirahət, məzuniyyət, 
sağlamlığın bərpası, təhsil, dini, idman və işgüzar məqsədlərlə, ai
lə vəziyyəti ilə əlaqədar, ezamiyyət və konfranslarda, simpozium
larda iştirak etmək üçün başqa ölkəyə gedən və orada ən azı 24 saat 
qalan müvəqqəti gələnlər turist hesab edilsinlər. Yekun sənədinə 
görə getdiyi ölkədə 24 saatdan az qalan müvəqqəti gələnlər (o 
cümlədən kruiz turistləri) ekskursiyaçı hesab edilirlər.

Səyahət üçün müqaviləyə dair Beynəlxalq Konvensiyaya gö
rə (1970-ci il) səyahət üçün səyahət təşkil edənlərlə müqavilə im
zalamış və səyahətin haqqmı ödəmiş hər bir şəxsə səyahətçi hüqu
qu statusu verilir (maddə 1.7).

Beləliklə, əsas beynəlxalq sənədlər və konvensiyalar, həmçi
nin dövlətlər arasmda turizmə dair bağlanmış müqavilələr -  Brazi
liya Federativ Respublikası ilə Kolumbiya Respublikası arasında 
turizmə dair Razılaşma, turizm sahəsində əməkdaşlığa dair Brazi
liya və Meksika Birləşmiş Ştatlar arasmda Razılaşma, Amerika və 
Meksika Birləşmiş Ştatları arasmda turizmə dair müqavilə və digər 
bu kimi sənədlərdə turist, səyahətçi və ekskursiyaçıya aid edilən 
müvəqqəti gələnlərin hüququ statusunun əsasları müəyyən edil
mişdir.

Turist səfərlərinin, səyahətlərin və gəlmələrin sadələşməsi- 
nə dair 1999-cu il Budapeşt Konvensiyasmın 4-cü maddəsi aşağıda 
qeyd edilən istənilən şəxsə şamil edilir:

1) daimi yaşayış yeri olmayan ölkəyə getməyə hazırlaşanlar 
və ya gedənlər;

2) əsas məqsədi -  turizm səfəri olanlar və ya gəldiyi ölkədə 3 
ayadək qalanlar;

3) getdiyi ölkədə haqqı ödənilən fəaliyyətlə məşğul olmay
anlar;

4) yuxarıda göstərilən məqsədlərlə ölkəyə gələn və müddət 
başa çatdıqdan sonra mütləq geri qayıdanlar.

Turist səfəri - fiziki şəxslərin turizm agenti ilə bağladığı və 
ödədiyi turist marşrutudur.
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Turist gəlmələri fiziki şəxslərin bağladığı və ödədiyi müqavi
lə üzrə səfərləri deməkdir.

Beləliklə, zövq almaq, istirahət, sağlamlıq, təhsil, dini ziya
rət, idmanla məşğul olmaq, işgüzar məqsədlər, ailə vəziyyəti ilə 
əlaqədar, ezamiyyət, konqress, konfrans və simpoziumlarda iştirak 
məqsədilə başqa şəhərə və ya ölkəyə səfər etmək üçün səyahət 
agentlikləri ilə müqavilə bağlayan və haqqmı ödəyərək səyahətə 
çıxan hər bir fiziki şəxs turist hesab edilir.

Səyahət agentlikləri ilə səfər müqaviləsi imzalayan və onun 
haqqmı ödəyərək öz yaşadığı yerdən hər hansı bir yerə istənilən 
məqsədlərlə (haqqı ödənilən fəaliyyət istisna olmaqla) turist gəl
mələri edən fiziki şəxs səyahətçi hesab edilir.

Səyahət agentliyi ilə 24 saat müddətinə qədər ekskursiya 
üçün müqavilə imzalamış və onun haqqmı ödəmiş hər bir fiziki 
şəxs ekskursiyaçı hesab edilir.

Turist, səyahətçi və ekskursiyaçı müvəqqəti gələnlərdir və 
onlara əcnəbilər üçün nəzərdə tutulmuş rejim tətbiq edilmir.

Turistin, səyahətçinin və ekskursiyaçının hüququ statusu 
Beynəlxalq çoxtərəfli müqavilələrlə (konvensiyalarla) və dövlətlər 
arasmda bağlanmış ikitərəfli müqavilərlə (sazişlərlə) müəyyən edi
lir.

Beynəlxalq turizm dedikdə Beynəlxalq müqaviləyə uyğun 
olaraq dövlətlərin turizm əlaqələri və ya dövlətlər arasmda, dövlət
lərlə beynəlxalq təşkilatlar arasmda bağlanmış müqavilə vo saziş
lərlə müəyyənləşdirilən beynəlxalq səyahətlər və turizm sistemi 
başa düşülür.

Ölkələr müxtəlif olsa da beynəlxalq turizm bütün Ölkələr 
üçün ümumi xüsusiyyətlərə malikdir. Bu onunla əlaqədardır ki, tu
rizm ictimai münasibətlərdən bir o qədər də asılı deyildir, adətən 
ona tərəqqi vo bütövlükdə bəşəriyyətin inkişafı daha güclü təsir 
edir. Beynəlxalq turizmin inkişafı hər şeydən öncə turizm və səya
hətlərə tələbatın artması ilə əlaqədardır. Səyahət və turizm iştirak
çılarının sayı gündən-günə artmaqdadır.

Beynəlxalq turizmdə nəqliyyat vasitələrinin rolu artmaqdadır 
və nəticədə təşkil olunmayan səyahətlər də sürətlə artır. Lakin ye
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ni-yeni turizm məhsullarının bazara daxil olması tələbatın artması
na və nəticədə beynəlxalq turizmin inkişafına təkan verir.

Beynəlxalq turizmin inkişafı turizm xidmətlərinin beynəlmi
ləlləşməsi yolu ilə baş verir. Beynəlmiləlləşmə prosesi aşağıdakı 
kimi təzahür edir:

• pasport və vizaların alınması zamanı rəsmiyyətçiliyin sa
dələşdirilməsi, hətta onun ləğvi;

• turizm əlaqələrinin və səyahətlərin inkişafını asanlaşdı
ran siyasi-iqtisadi tədbirlər (gömrük, valyuta, kredit və
s •);

• beynəlxalq müəssisə və təşkilatların yaradılması (səyahət 
büroları, nəqliyyat cəmiyyətləri vo s.) və bununla əlaqə
dar digər ölkələrin turizm sənayesinin inkişafı üçün inve
stisiya yatırımı imkanı.

Bütün bunlarla əlaqədar olaraq son illər beynəlxalq turizmi 
caynağına almış inhisarçılıq prosesi sürətlənməkdədir. Mehmanxa
na şəbəkələri, transmilli şirkətlər, iri kapital birləşərək, nəqliyyat 
şirkətlərini, turizm müəssisələrini öz əllərində cəmləşdirirlər.

Beynəlxalq sənədlərdə səyahətə çıxan hər bir turistin hüquq 
və vəzifələri dəqiq əks olunmuşdur. Turist səyahətə hazırlaşarkən, 
habelə tranzit də daxil olmaqla bütün səyahət müddətində aşağıda
kı hüqüqlara malikdir:

• nəzərdə tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkəyə (yerə) 
daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli əhalinin adətləri, 
dini mərasimlər, müqəddəs yerlər, xüsusi mühafizədə 
olan təbiət, tarix, mədəniyyət abidələri və digər turizm 
obyektləri, ətraf mühütin vəziyyəti barədə zəruri və 
dürüst informasiya almaq;

• getdiyi ölkədə (yerdə) mövcud olan məhdudiyyət tələb
ləri nəzərə alınmaqla hərəkət-yerdəyişmə hüququndan, 
turizm ehtiyatlarından sərbəst istifadə etmək;

• həyatının və sağlamlığının qorunması üçün təxirəsalın
maz tibbi yardım alınması hüququna malik olmaq;

• turizm məhsulunun pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi şərt
lərinin turoperator və ya turagent tərəfindən yerinə yeti
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rilmədiyi hallarda ona dəymiş maddi və mənəvi zərərlə
rin əvəzinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 
ilə müəyyən olunmuş qaydada ödənilməsini tələb etmək;

• getdiyi ölkənin (yerin) hakimiyyət və yerli özünüidarə 
orqanlarından hüququ və təxirəsalmmaz yardım növləri 
göstərilməsində kömək olmaq.

Azərbaycan Respublikasından xarici ölkəyə gedən turistin 
tranzit də daxil olmaqla, səyahət vaxtı aşağıdakı vəzifələri var:

• getdiyi ölkənin (yerin) qanunlarına riayət etmək, onun so
sial quruluşuna, adətinə, ənənələrinə, dini etiqadlarına 
hörmət etmək;

• müvəqqəti olduğu ölkədə (yerdə) ətraf mühitin mühafizə 
qaydalarına riayət etmək, təbiət, tarix və mədəniyyət abi
dələrinə qayğı ilə yanaşmaq;

• müvəqqəti getdiyi ölkədə (yerdə), habelə yolboyu keç
diyi ölkələrdə gəlmə, getmə qaydalarma riayət etmək;

• səyahət zamanı şəxsi təhlükəsizlik qaydalarma riayət et
mək.

Azərbaycan Respublikasına gəlmiş turist yuxarıdakı maddə
lərə əməl etməklə bərabər Azərbaycan Respublikasının qanunve
riciliyi ilə müəyyən edilmiş ölkəyə (müvəqqəti olduğu yerə) gəlmə 
vo ölkədən (müvəqqəti olduğu yerdən) getmə, habelə orada qalma 
qaydalarma riayət etməlidir.

Beynəlxalq səyahətə çıxan turistlər mütləq aşağıdakılara 
əməl etməlidir:

Hava limanma getməzdən əvvəl aşağıdakı sənədlərin olması 
yoxlanılmalıdır:

• səyahətə çıxanların hamısının xarici pasportu;
• aviabilet;
• turizm yollayışı (vauçer);
• sürücülük vəsiqəsi (əgər planda avtomobil icarəyə götür

mək nəzərdə tutulursa);
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valideynlərin birindən etibarnamə (valideynlərdən biri ilə 
gedən uşaqlar üçün) və ya hər iki valideyndən etibarna
mə (valideynsiz gedən uşaqlar üçün), 
gedilən şəhər və mehmanxananın dəqiq adını bilmək; 
aviabiletdəki uçuş vaxtından 2 saat 30 dəqiqə qabaq hava 
limanına gəlmək;
Gömrük nəzarətindən keçmək üçün gömrük bəyannamə
si doldurmaq. Gömrük bəyannaməsi blankları xüsusi ma
salar üzərində olur. Səfərə götürülən xarici valyutanın 
məbləğini bəyannamədə göstərmək. Yadda saxlamaq la
zımdır ki, rezidentlər Azərbaycan Respublikasının ərazi
sindən adambaşına 1000 (bir min) ABŞ dolları məbləğin
də valyuta vəsaitini heç bir sənəd təqdim etmədən, 
gömrük orqanlarına bəyan edilmək şərti ilə sərbəst və 
haqq ödənilmədən çıxara bilərlər.
Gömrük nəzarəti gömrük ərazisinin xüsusi ayrılmış his
səsində aparılır. Gömrük bəyannaməsi Azərbaycan Res
publikasına qayıdana qədər saxlanılmalıdır.
Qeydiyyat masasmm yanında gedilən reys üçün qey
diyyatdan keçmək və minik talonunu almaq; (qeydiyyat 
masasının nömrəsi mərkəzdə yerləşdirilmiş tabloda rey
sin nömrəsi qarşısında göstərilir);
Təyyarədə siqaret çəkənlər üçün salonun olmasına diqqət 
yetirmək (həmin yer adətən 27-ci sıradan başlanır. Əgər 
Siz uşaqlısmızsa və siqaretin tüstüsü Sizi qıcıqlandırırsa, 
onda qeydiyyatdan keçmək lazımdır);
İstənilən kabinədə sərhəd nəzarətindən keçmək; 
Təyyarəyə minik talonunda göstərilən çıxış nömrəsinə 
görə minmək;
Gəlinən ölkədə pasport nəzarətini və gömrük zonasını 
keçmək. Pasport nəzarəti zamanı viza vurulmuş pasportu 
və qeydiyyat vərəqəni təqdim etmək lazımdır. Həmin 
qeydiyyat vərəqəsini ölkənin ərazisində təyyarə enmə
mişdən əvvəl almaq mümkündür.

• Hava limanı və vağzallarda heç bir vaxt yükü gözdən 
qoymamaq. Yük həmişə bir yerdə və yaxın məsafədə ol
malıdır;

• Hava limanında və vağzalda heç bir vaxt böyük məb
ləğdə pul dəyişməmək;

• Mehmanxanaya daxil olduqda, mehmanxanada işləməy
ən şəxslərə heç bir vaxt yükü etibar etməmək;

• Sənədlər, pul və qiymətli əşyalar, o cümlədən pasport və 
aviabilet mehmanxanada seyfdə saxlanmalıdır;

• Hər bir mehmanxanada xüsusi qovluqlarda bələdçi haq
qında, onun mehmanxanadakı iş cədvəli, təklif olunan 
ekskursiyalar, mehmanxananın restorandakı səhər, nahar 
və şam yeməkləri haqqında məlumat olur. Həmin qov
luqlardan ölkədən çıxıb getmə tarixi, eləcə də avtobusun 
mehmanxanadan hava limanına getmə vaxtı haqqında bi
lgilər əldə etmək;

• Telefonla danışıq haqqı mehmanxananı tərk edib gedilən 
gün müvafiq xidmət yerində ödənilməlidir;

•  Əgər nömrədə mini bar varsa və oradakı içkilərdən istifa
də edilmişsə, onun haqqı mehmanxananı tərk edib gedi
lən gün müvafiq xidmət yerində ödənilməlidir;

• Restorana içki gətirilməsinə icazə verilmir;
• İsveç masası zamanı haqqı ödənilmədən məhsulları res

torandan kənara çıxarmaq olmaz. Restorandan kənara çı
xarılacaq İsveç masasından ərzaq məhsullarının və içki
nin haqqı mütləq ödənilməlidir;

• Mehmanxanalarda haqq-hesab vaxtı saat I2.00-a qədər 
olduğu üçün nömrə gedilən gün boşaldılmalı və bütün 
əlavə xidmət haqqları (mini-bar, telefon vəs.) həmin vax
tda ödənilməlidir;

• Hər bir mehmanxanada turistlərə seyfdən icarə xidməti 
göstərilir. Seyfdən icarə üçün 1,5-5 dollara qədər ödə
məli və açara görə 30 dollar girov qoyulmalıdır. Həmin 
girov açar təhvil verildikdən sonra qaytarılır;
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• Ekskursiyadan qabaq həmin ekskursiya üçün nəzərdə tu
tulan bileti yoxlamaq;

• Həmin gün lazım olan qədər pul götürmək;
• Ekskursiyanın başlanğıcında avtobusa gecikməmək. Bə

lədçi tərəfindən təyin olunmuş yerə vaxtında gəlmək la
zımdır;

• Ekskursiya avtobusunda pul və qiymətli əşyaları qoyma
maq;

• Şəxsi sənədlərin foto surətini çıxarmaq, əslini mümkün 
qədər özünlə götürməmək;

• Kənar şəxslərə mehmanxananın admı və otağın nömrəsi
ni deməmək;

• Yol çekləri və kredit kartlarının itirilməsi və oğurlanması 
zamanı onları ləğv etmək lazımdır. Bunun üçün banka zə
ng etmək;

• Kütlə olan yerlər kriminalın çox olan yeridir. Küçədə 
nümayişlərdən və digər kütləvi aksiyalardan uzaq olmaq;

• İctimai nəqliyyatda gedərkən pulu əvvəlcədən hazırla
maq;

• Pul və qiymətli əşyalar saxlanılan yeri kənar şəxslərə bil
dirməmək;

• Küçəyə zərgərlik məmulatları ilə bəzənib çıxmamaq;
• Fotoaparatları və video kameraları qayışla çiyindən as

maqla gəzdirmək;
•  Təqdim olunan gül və digər əşyalardan imtina etmək. 

Çünki bu hərəkətlər nəzər diqqəti yayındırmaq məqsədi
ni güdür;

• Küçədə kart və üskük oynadan şəxslərlə ünsiyyətdə ol
mamaq;

• Əgər gəzintiyə ailə və ya qrup ilə çıxılarsa, ilərkən nə et
mək lazım gəldiyini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək;

• Küçədə zərgərlik məmulatları və məişət avadanlıqları al
mamaq;
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• Terraslarda, restoranda oturan zaman əl çantasını stulun 
qırağından asmamaq və yerə qoymamaq.

Əgər icarə üçün avtomobil sifariş verilmişsə göstərilən ümu
mi qaydalara əməl etmək:

• Heç vaxt avtomobili və onun içərisindəki əşyalan qısa 
vaxtda belə nəzarətsiz qoymamaq;

• Marşrutu xəbər aldıqda belə, maşının mühərriki işləyə- 
işləyə maşından çıxmamaq;

• Avtomobilin açarını həmişə özündə saxlamaq;
• Avtomobil oğrularının nəzərini əsasən avtomaqnitolalar, 

fotoaparatlar, videokameralar cəlb etdiyindən, avtomobili 
dayanacaqda saxladıqda onu gözdən qoymamaq;

• Sənədləri maşında saxlamamaq.
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M Ö V Z U  5. TURİZM SAHƏSİNDƏ 
BEYNƏLXALQ MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞLƏR

1970-ci ildə Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində səyahət 
üçün Kontraktlara dair konvensiyanm müzakirəsi və qəbulu üçün 
beynəlxalq konfrans keçirildi. Konvensiyada iki növ: -  səyahətlə
rin təşkilatçıları və səyahət təşkilatçılarının vasitəçiləri ilə müqavi
lə müəyyən edildi.

Səyahətin təşkili üzrə müqaviləyə əsasən səyahət agentliyi 
müəyyən olunmuş qiymətə digər bir şəxsə yerləşmə, daşıma və s. 
xidmətlər kompleksini və ya müqavilədə, vauçerdə qeyd edilən 
xidmətləri göstərməyi öhdəsinə götürür. Səyahət təşkilatçıları olan 
firmalar şəxslərlə müqavilə bağlayaraq səyahətin təşkili üzrə bütün 
məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Səyahət təşkilatçısı öz fəaliyyəti
nə, eyni zamanda öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini həvalə etdiyi 
üçüncü şəxslərin fəaliyyətinə görə cavabdehlik daşıyırlar.

Müasir turizmdə adətən bu tip firmalar turoperatorlar adlanır
lar. Daha dəqiq desək -  turların komplekləşdirilməsi, turizm 
məhsulunun formalaşdırılması, təbliği və reklamı, topdan satışı 
ilə məşğul olan turizm təşkilatları turoperatorlar adlanırlar. 
Turizm məhsulu hazırlayarkən, turoperatorlar öz adlarından yerləş
mə vasitələri, iaşə obyektləri, nəqliyyat vasitələri, əyləncə və dig
ər xidmət sahələri ilə müqavilələr imzalayırlar.

Səyahət təşkilinin vasitəçiləri ilə müqaviləyə əsasən bir tərəf 
vasitəçi qismində digər tərəfə müəyyən edilmiş qiymət əsasında 
səyahət təşkil etməyi öhdəsinə götürür. Səyahətin vasitəçi firmala
rı turistlərlə digər şəxsin adından müqavilə bağlayır. Turizmdə 
adətən belə firmalar turagent adlanır. Turagent turoperatorun 
hazırladığı turların, turizm məhsulunun təbliği və satışı üzrə 
vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslərdir.

1970-ci il konvensiyası, onu ratifikasiya etmiş dövlətlər, tu
rizm agentlikləri, agentlər vo turistər arasında baş verən münaqişə
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lərin həlli üçün baza rolu oynayır.
1970-ci ildə Ümümdünya Turizm Agentlikləri Federasiyası

nın Baş Assambleyası ilə Beynəlxalq Mehmanxanalar Assosasiyası 
Şurası səyahətlər müqaviləsi üzrə Beynəlxalq Konvensiya işləy
ib hazırlamış və qəbul etmişlər. Bu sənəd onu imzalamış bütün öl
kələr üçün turizm müqaviləsi haqqında vahid əsasnamədir. Kon
vensiyada müqavilə əsasında turizm fəaliyyəti ilə bağlı əsas an
layışlar və istilahlar müəyyən edilmişdir: «səyahət müqaviləsi», 
«səyahətlərin təşkilinə dair müqavilə», «səyahətlərin satışına dair 
vasitəçi müqaviləsi», «səyahətin təşkilatçısı», «vasitəçi», «səya
hətçi». Konvensiya səyahətlərin təşkilinə dair və vasitəçilik 
müqavilələrini tənzimləyir, müqavilənin əsas müddəalarım 
müəyyənləşdirir, onun icra və pozulma şərtlərini, həmçinin tərəf
lərin məsuliyyətini formalaşdırır.

ÜTAFBA və BMA 1979-cu ildə mehmanxana sahibləri və 
turizm agentləri arasında müqavilələrin bağlanmasına dair 
Beynəlxalq Mehmanxana Konvensiyası qəbul etmişdir. Həmin 
konvensiya mehmanxana sahibləri və turizm agentləri arasında 
beynəlxalq mehmanxana müqavilələrinin imzalanması və icrasmı 
tənzimləyir. Konvensiyada mehmanxana müqavilələrinin iki növü 
nəzərdən keçirilir və tənzimlənir: a) mehmanxana xidmətlərinin 
fərdi müştərilərə satışı və b) mehmanxana xidmətlərinin müştərilər 
qrupuna satışı. Bu sənəddə mehmanxana müqaviləsinin bağlanma 
qaydası, ilkin ödəniş,mehmanxana sahibi və turizm agentinə ödəniş 
şəraiti, qabaqcadan yer saxlama üçün sənədlər, qabaqcadan verilən 
sifarişin ləğv edilmə şərtləri, tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri 
müəyyənləşdirilir.

Konvensiyaya əlavələrdə burada istifadə edilən əsas istilah
lar və anlayışlar müəyyən edilmişdir: «ilkin ödəniş», «depozit», 
«beh», «səyahətçilər qrupu», «gur mövsüm», «mehmanxana», 
«mehmanxana müqaviləsi», «mehmanxana tarifi», «fərdi səyahət
çilər», «qeyri-mövsümi vaxt», «turizm agenti», «vauçcr». Konven
siyada eyni zamanda mehmanxana müqavilələrində istifadə edilən 
istilahların siyahısı verilmiş, arbitrajda mübahisələrə baxılma qay
daları öz ifadəsini tapmışdır.
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Gömrük proseduralarının sadələşdirilməsinə dair 1973-cü 
il Beynəlxalq Konvensiyası (Kioto konvensiyası). Bu konvensiya 
ilə tərəflərin gömrük rejimlərini sadələşdirmək öhdəliyi müəyyən 
edilmişdir. Konvensiyanın əsas məqsədi dövlətlərin gömrük prose
durlarını sadələşdirmək və razılaşdırmaq üçün onları hüquqi sənəd
lə təmin etməkdir. Bu yolla beynəlxalq ticarət, həmçinin beynəl
xalq turizmin inkişafı üçün səmərəli tövhə verilir.

«Konvensiyanın tətbiqi sahəsi» adlanan II fəsildə müəyyən 
edilmişdir ki, razılığa gələn tərəflər gömrük proseduralarının sadə- 
ləşmesini və razılaşdırılmasını öhdəliklərinə götürür və bunun 
üçün bu konvensiyada, həmçinin ona edilmiş əlavədə nəzərdə tutu
lan standartlara və tövsiyəyə mütləq əməl edirlər. Bununla belə ra
zılığa gələn tərəflərdən hər hansı biri konvensiyada nəzərdə tutul
muş qaydalardan daha əlverişli şərt tətbiq edərsə, buna heç kim 
mane ola bilməz. Hər bir razılığa gələn tərəfə belə əlverişli şərtlə
rin daha çox tətbiq edilməsi tövsiyə edilir. Konvensiyanın V fəslin
də konvensiyanın ratifikasiya edilməsi və ona qoşulma qaydalarını 
özündə əks etdirən yekun müddəalar verilmişdir (11, 12 və 13-cü 
maddələr).

Konvensiyaya beynəlxalq əlaqələrdə gömrük rəsmiyyətçiliyi 
təcrübəsi və standartları özündə əks etdirən 30 razılaşdırılmış sə
nəd əlavə edilmişdir. Konvensiyanm müddəalarına uyğun olaraq 
tərəflər müqavilənin ayrılmaz hissəsi olan əlavələrdəki (maddə 2) 
standartları qəbul etməyi öhdələrinə götürürlər. Konvensiyanm 
müddəalarının düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət Şuraya və Dai
mi Texniki Komitəyə həvalə edilir (maddə 6). Konvensiyanm əsas 
müddəaları barədə mübahisələr danışıqlar yolu ilə həll edilir (mad
də 10).

Konvensiyaya edilmiş F.3 saylı əlavə səyahətçilərə (turistlə
rə) münasibətdə gömrük rəsmiyyətçiliyinə həsr olunmuşdur. O, 
1993-cü ilin 8 sentyabrından qüvvəyə mindi. Bu Əlavə ölkədə ya- 
şayıb-yaşamamasmdan asılı olmayaraq ölkə sorhəddini keçən hər 
bir səyahətçiyə tətbiq edilir.

Əlavəyə uyğun olaraq ölkə ərazisində daimi yaşayış yeri ol
mayan sərhəddi keçən hər bir şəxs, həmçinin daimi yaşayış yeri
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olan və müvəqqəti olaraq xarici ölkədən olan və geri qayıdan hər 
bir şəxs səyahətçi hesab edilir.

1 və 2 saylı normalar sərhəddə, hava və dəniz limanlarmda 
səyahətçilər və onların yükü, şəxsi nəqliyyat vasitələri üçün 
gömrük rəsmiyyətçiliyinin sadələşdirilməsini nəzərdə tutur. 12 
saylı norma milliyətindən asılı olmayaraq bütün səyahətçilər üçün 
gömrük rəsmiyyətçiliyinin sadələşdirilməsini nəzərdə tutur. Digər 
normalarda gömrük rüsumu ödəmədən aparıla bilən ərzaq məhsul
ları, əmtəə dəyəri olmayan əşyalarm və şəxsi əşyalarm siyahısı 
müəyyən-ləşdirilmişdir.

ÜTT-nin Baş Assambleyasının VI sessiyası (Sofiya, 17-26 
sentyabr 1985) turizmin inkişafi üçün rəsmiyyətçiliyin sadələşdiril
məsi barədə Qətnamə qəbul etdi. Qətnaməyə görə Kioto konven
siyası gömrük rəsmiyyətçiliyini sadələşdirməyi nəzərdə tutduğun
dan bu məsələyə qayıtmağa ehtiyac duyulmur.

Turizm sahəsində ikitərəfli müqavilələr. Dünyanın bir sıra 
dövlətləri turizmin inkişafında maraqlıdır və onun Milli qanunçu
luq, əhalinin məşğulluğu, nəqliyyatın, kənd təsərrüfatının, rabitə
nin və digər sahələrin inkişafı nəzərə alnımaqla kompleks şəkildə 
planlaşdırırlar. Dövlət il ərzində kəskin turist tələbatının neqativ tə
sirinə (yer çatışmamazlığı, hava limanlarmda və sərhəd məntəqə
lərində tıxaclar) imkan verməmək üçün zəhmətkeşlərin məzu
niyyətə çıxmasını tənzimləyir. Hətta son illərdə bəzi ölkələrdə (o 
cümlədən Rusiyada) bir il ərzində iki dəfə məzuniyyətə çıxmaq 
imkanı nəzərdə tutulur.

Dövlətlərin turizm sahəsində əməkdaşlığı xüsusi müqavilələr 
və razılaşmalar, elmi vo mədəni əməkdaşlığa dair, beynəlxalq nəq
liyyat sahəsinə dair və s. sahələri əhatə edən ikitərəfli əsasda 
bağlanılmış bu kimi sənədlərlə həyata keçirilir. Məsələn 1980-cı 
ildə Braziliya Federativ Respublikası ilə Meksika Birləşmiş Ştatları 
arasında turizm sahəsində əməkdaşlığa dair imzalanmış razılaşma
da iki ölkə arasında turizm axınının formalaşmasına, beynəlxalq tu
rizmə aid poseduralarm əlaqələndirilməsi, birgə məsləhətləşmələr, 
proqram və informasiya mübadiləsini və s. nəzərdə tutulmuşdur 
(maddə 1). Razılaşmanın 7-ci maddəsi turizm sahəsi üzrə qarşılıqlı
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mütəxəssis hazırlığını (hər tərəfdən 5 nəfər) nəzərdə tutur. Bu tipli 
müqavilələrə nümunə kimi 1980-cı ildə Fransa Respublikası hökü
məti ilə İrak Respublikası höküməti arasında turizm sahəsində 
əməkdaşlığa dair imzaladıqları müqavilələri göstərmək olar. Müqa
vilədə bu ölkələrin ərazisində üçüncü ölkədən olan səyahətçilərin 
sərbəst hərəkəti (maddə 1), turizm sərgi və yarmarkalarının keçiril
məsi üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsi (maddə 5) və s. məsələ
lər əks olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xa
rici ölkələrlə əməkdaşlıq barədə imzaladığı sənədlər arasmda tu
rizm sahəsində əməkdaşlığın inkişafı xüsusi diqqət obyektidir. Bu 
müqavilələrin nəticəsidir ki, bir sıra ölkə vətəndaşları üçün respub
likaya gəlmək sadələşmiş viza rejimi ilə həyata keçirilir.

Turizm sahəsində müqavilələrin növləri. Qeyd edilməlidir 
ki, turizm fəaliyyəti müxtəlif xidmətlərin və turist tələbatı malları
nın təqdim edilməsini nəzərdə tutur.

Turizm bazarında əsasən aşağıdakı xidmətlərə rast gəlmir:
• Turistlərin və səyahətçilərin yerləşdirilməsi (mehmanxa

nalarda, motellərdə, pansionatlarda, kempinqlərdə və s.);
• Turistlərin bir ölkədən (yerdən) başqa ölkəyə (yerə) da

şınması üçün nəqliyyat vasitələri;
• Turistlərin qidalanmasının (rastoran, kafe, barlarda və s.) 

təmin edilməsi;
•  Turistlərin rekreasiya tələbatının (teatr, konsert, muzey, 

rəsm qalleriyası, təbii və tarix qoruqlar, festivallar, idman 
yarışları və s.) təmin edilməsi;

• Turistlərin işgüzar, elmi və texniki maraqlarının (kon- 
qress, simpozium, elmi konfrans, yarmarka, sərgilər və s. 
iştirak) təmin edilməsi;

• Ailə mübadiləsi (ailələrdə yaşamaq), uşaq və gənclər tu
rizmi;

• Turist tələbatı mallarının satışı (suvenirlər, hədiyyələr, 
bələdçi kitabları, açıqcalar, video filmlər, CD və DVD 
disklər);

• Beynəlxalq operativ rabitənin təmin edilməsi;
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• Turist sənədlərinin hazırlanması;
• Xidmətlərin bronlaşdırılması;
• Bələdçi-tərcüməçi vasitəsilə qarşılanma, yola salmma, 

transfer, yükün daşınması;
• Tibb xidmətləri, sığorta;
• Mühafizə.
Bu xidmətlərdən bəziləri turistin öz seçimi ilə və ya tam 

kompleks halmda ona təqdim oluna bilər. Xidmətlərin tam kom
pleksi tur (inklyuziv-tur) satışı ilə həyata keçirilir. Tur- marşrut 
və proqram üzrə müəyyən müddətə təşkil olunmuş turizm sə
fəridir. Turlar yuxarıda qeyd olunan xidmətlər kompleksi ilə 
təmin olunurlar. Ayrı-ayn xidmətləri özündə əks etdirən səfər
lər Pekec tur adlamr.

Turizm bazarında xidmətlər satışı bir qayda olaraq müqavilə 
ilə həyata keçirilir. Turizm bazarında əməliyyatlar həyata keçirilər
kən bir tərəfdən turizm xidməti istehsalçıları və turizm firmaları, 
digər tərəfdən turizm firmaları ilə turistlər arasmda müəyyən hüqu
qi münasibətlər yaranır. Yuxanda qeyd edildiyi kimi bu münasibət
lər müqavilə ilə tənzimlənir.

Turizm xidməti istehsalçıları ilə onun satıcıları arasmda 
bağlanan müqavilə agent müqaviləsi adlanır. Bu müqavilədə tərəf
lərin öhdəlikləri, hüquqları, komissiyanın məbləği, mübahisələrin 
həlli qaydaları göstərilir.

Adətən turizmdə tipik müqavilələrdən istifadə edilir. Belə 
müqavilələrdə aşağıdakılar əks olunur:

• Müqavilənin predmeti;
• Tərəflərin öhdəlikləri;
• T urizm xidmətinin bronlaşdırma qaydası;
• Xidmət sənədləri;
• Qəbul, yerləşmə və xidmət şərtləri;
• Tibb xidməti;
• Sifarişin ləğvi qaydası;
• Hesablaşma şərtləri;
• Ziyan vurulmasına görə məsuliyyət;
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• Xüsusi şərtlər;
• Münaqişələrin həlli qaydaları;
• Müqavilənin qüvvəyə minməsi, dəyişdirilməsi və xitam 

edilməsi qaydası;
• Tərəflərin rekvizitləri.
Beynəlxalq turizmdə vauçerlərdən geniş istifadə edilir. Vau- 

çer turistə xidmət göstərilməsi və qarşılıqlı ödəmələr aparılma
sı üçün əsas olmaqla, turun haqqının ödənildiyini və xidmətlə
rin göstəriləcəyi faktını təsdiq edən sənəddir. Yeri gəlmişkən 
qeyd edilməlidir ki, bütün dünyada «Beynəlxalq turizm Vauçe- 
ri»ndən istifadə edilir.

Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə dünya təcrübəsi bir kənara 
atılaraq «velosiped icad edilməsinə» cəhd edilmişdir. Belə ki, «tu
rizm yollayışı» və «turizm vauçeri» birləşdirilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Gənclər İdman və Turizm Naziri 11.07.05 il tarixində 
«Xarici ölkələrdən Azərbaycana gələn turistlər üçün «Turizm yol- 
layışı -  vauçer»in forma və rekvizitləri və istifadə qaydaları»nı təs
diq etmişdir.

Sənəd aşağıdakıları özündə əks etdirir:

I. Ümumi müddəlar.
1.1. Bu Qaydalar «Turizm haqqmda» Azərbaycan Respubli

kası Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 avqust 
2002-ci il tarixli 1029 nömrəli Sərəncamı ilə qəbul edilmiş «Azər
baycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafma 
dair Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi Tədbirləri»nə və Azər
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il ta
rixli 118 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Müəssisə və təşkilatla
rın, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyət
lərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi 
Qaydaları»na əsasən hazırlanmışdır.

1.2. «Turizm yollayışı-vauçer»i Azərbaycana fərdi və qrup 
şəklində gələn xarici turistlərin uçotunun düzgün aparılması və 
«Dövlət rüsumu haqqmda» Qanununa uyğun turist vizaların 20
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ABŞ dolları məbləğində rəsmiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş
dur.

1.3. «Turizm yollayışı-vauçer»in forma və rekvizitləri və on
lardan istifadə qaydaları Maliyyə Nazirliyi təsdiq etdikdən sonra 
eyni seriya və nömrə ilə çap ediləcək nüsxələrin miqdarı qanunve
ricilikdə nəzərdə tutulduğu kimi yalnız Maliyyə Nazirliyi tərəfin
dən xüsusi razılıq (lisenziya) verdiyi şəxs (mətbəə) tərəfindən sifa
rişçilərin vəsaiti hesabma çap edilir.

1.4. «Turizm yollayışı-vauçer» eyni rekvizitlərə malik ol
maqla 2 hissədən-«turizm yollayışı-vauçenıdən və «Turizm yol- 
layışı -vauçer»in «kəsmə talonu»ndan ibarətdir. «Turizm yollayışı- 
vauçer» hissəsi müştəriyə verilir, «Turizm yollayışı-vauçer»in kəs
mə talonu» isə turizm xidməti göstərən hüquqi şəxs olduqda müha- 
sibathğma təqdim edilir, turizm fəaliyyətini həyata keçirən fiziki 
şəxs olduqda həmin şəxsdə qalır.

1.5. «Turizm yollayışı-vauçer» yalnız Gənclər İdman və Tu
rizm Nazirliyi tərəfindən turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisen
ziya) verilmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən sifariş edilə bilər.

П. «Turizm yollayışı-vauçer»in tərtibi və tətbiqi.
2.1. «Turizm yollayışı-vauçer» tərtibi və tətbiqi Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Müəssisə və təşkilatların, habelə 
sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun 
olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydalamna 
əsasən həyata keçirilir.

III. «Turizm yollayışı-vauçer»in forma və rekvizitləri.
3.1. «Turizm yollayışı-vauçer»in rekvizitləri aşağıdakı kimi 

doldurulur:
Ciddi hesabat blankınm «Turizm yollayışı-vauçer» hissəsi:
• «Adı» rekvizitlərində turizm xidmətlərindən istifadə 

edən şəxsin soyadı, adı, atasınm adı göstərilir.
• «Səfərin müddəti» rekvizitində turistin bu turda getdiyi 

səfərin müddəti göstərilir.
• «Nəqliyyat» rekvizitlərində turistin bu xidmət növlərin

dən istifadə etməsi «hə» sözünü yazmaqla, etməməsi isə
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«yox» sözünü yazmaqla göstərilir.
• «Mehmanxana» rekvizitində turistin yerləşdiyi mehman

xananın adı və kateqoryası göstərilir.
• «Xidmət növü» rekvizitində
BB (yerləşmə + səhər yeməyi)
HB (yerləşdirmə+ səhər + şam yeməyi)
FB tam pansion (yerləşdirmə+səhər+nahar+şam yeməyi) 

göstərilən xidmət növünün birinin üzərində xətt çəkməklə turistə 
göstərilən xidmət növü müəyyən edilir.

• «Yerləşdirmə» rekvizitində SGL (bir yerli nömrədə yer
ləşdirmə), DBL (iki yerli nömrədə yerləşdirmə), TRL (üç 
yerli nömrədə yerləşdirmə) işarələrinin birinin üzərindən 
xətt çəkməklə turistin yerləşdiyi mehmanxanada neçə 
yerli nömrədən istifadə etdiyi müəyyən edilir.

• «Verilmə tarixi» rekvizitində turistə «Turizm yollayışı- 
vauçer»in verilmə tarixi göstərilir.

• «M.Y/İmza» rekvizitində «Şirkətin rəhbəri imza etmək
lə möhrünü vurur, fiziki şəxs olduqda yalnız imza edir».

«Turizm yollayışı-vauçer»i blankının arxa tərəfi Azərbaycana 
qrup şəklində gələn turistlər üçün doldurulur və burada qrupdakı 
bütün turistlərinin adı və soyadı göstərilir, həmçinin şirkət rəhbər
lərin imzası və möhrü vurulur.

«Turizm yollayışı-vauçer»in xarici vətəndaşlar üçün nəzərdə 
tutulmasını nəzərə alaraq, rekvizitlər Azərbaycan dili ilə yanaşı 
İngilis dilində də əks etdirilir.

Ciddi hesabat blankının «Turizm yollayışı-vauçer kəsmə talo- 
nu» hissəsi blankın «Turizm yollayışı-vauçer»nin rekvizitləri kimi 
doldurulur.

Bir daha qeyd edilməlidir ki, dünya təcrübəsində vauçer və 
turizm yollayışı ayrı-ayrı məna kəsb edir və bir qayda olaraq ayrılı
qda işlədilir.
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MÖVZU 6 . TU R İZM İN  TƏ ŞKİLA TI-HÜQ UQ U TƏMİNATI

Turizm səfərləri məqsədinə, müddətinə və yerləşmə vasitə
lərinə, səfərin qiymətinə, iştirakçıların yaş, etnik və dini tərkibin
dən, mövsümdən və s.-dən asılı olaraq fərqləndirilir. Yeri gəlmiş- 
kən qeyd etməliyik ki, turizmdə çoxlu təsnifat mövcuddur. Turizm 
elə bir fenomendir ki, mütəxəssislərin hər biri onu özünəxas şəkil
də qavrayır. Məhz buna görə də turizm mütəxəssisləri müxtəlif 
təsnifata üstünlük verirlər. Lakin hamının qəbul etdiyi təsnifat, 
beynəlxalq və daxili turizm bölgüsüdür.

Beynəlxalq turizm səyahət edən şəxslərin turizm məqsədi ilə 
daimi yaşadığı ölkənin hüdudlarından çıxması ilə xarakterizə olu
nur. Dövlət sərhəddini keçmək üçün onlar bir sıra rəsmiyyətçiliklə 
qarşılaşırlar: ümumi vətəndaşlıq pasportunun («xarici pasport») 
alınması, vizanın rəsmiləşdirilməsi, gömrük qaydalarma əməl et
mə, valyuta və tibbi nəzarət. Bu qaydalar qeyri-qanuni miqrasiya, 
beynəlxalq terrorizm, narkotika alveri və s. ilə mübarizə üçün döv
lətlər tərəfindən müəyyənləşdirilir. Xüsusi xidmətlər səyahət 
edənlərin pasport-viza rej eminə, vaksinasiya (peyvənd) tələbləri
nin, sərhəddən malların, məhsulların, valyuta vasitələrinin keçiril
mə qayda və şərtlərinə əməl etmələrini yoxlayır.

Rəsmiyyətçiliyin sadələşdirilməsi/sərtləşdirilməsi beynəl
xalq turist axmına birbaşa təsir edir. Giriş sənədlərinin hazırlanma
sının çətinliyi, sənədlərin baxılması üçün müəyyən olunmuş 
müddətə əməl olunmaması, heç bir səbəb göstərilmədən sənədlə
rin geri qaytarılması, valyuta nəzarəti sahəsində ciddi məhdu
diyyətlər turizm səfərlərinin kəskin azalmasına səbəb olur.

Daxili turizm ölkə sərhədlərinin keçilməsini nəzərdə tutma
dığı üçün turizm rəsmiyyətçiliyinə əməl olunmasını tələb etmir. 
Turizmin bu iki tipi bir-birindən mahiyyət etibarilə fərqlənsələr də 
bir-biri ilə sıx bağlıdırlar. Daxili turizm beynəlxalq turizm üçün ka
talizator rolu oynayır. O, yeni-yeni rekreasiya ehtiyatlarının və ray
onlarının istifadəsini, turizm infrastrukturunun yaradılmasının, kadr
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hazırlığı işini sürətləndirməklə inteqrasiya prosesinə və vahid tu
rizm məkanının formalaşmasına yardım edir.

Ötən əsrin 80-cı illərindən başlayaraq turizm rəsmiyyətçiliyi- 
nin sadələşməsi ilə Beynəlxalq və daxili turizmin yaxmlaşması 
prosesi başlanmışdır. Müsbət nümunə kimi Avropa Birliyi ölkələri
ni göstərmək olar. 1985-ci ilin iyun ayında Niderland, Belçika, 
AFR, Fransa və Lüksemburq Şengen şəhərində ümumi sərhədlər 
daxilində vətəndaşlar üçün pasport və gömrük nəzarətinin mərhə
ləli ləğvi barədə qərar qəbul etdilər. Keçən dövr ərzində Avropa
nın bir sıra digər ölkələri də Şengen sazişinə qoşuldular, sazişin 
mətninə əlavə və düzəlişlər edildi. Avropa Birliyinin xarici sərhəd
ləri müəyyənləşdirildi, vahid konsul qaydaları müəyyən edildi və 
s. Vahid valyutanın (Avro) tətbiqi ilə ölkələr arasında gediş-gəliş 
daha da genişləndi.

Məqsədlərinə görə turizmin aşağıdakı növlərini qeyd etmək 
mümkündür:

• Müalicə və istirahət məqsədilə kurort rekreasiya turizmi;
• təbiət, tarix və mədəniyyət abidələri ilə tanışlıq üçün 

dərketmə turizmi;
• elmi-texniki tərəqqinin, sənayenin, kənd təsərrüfatının 

nailiyyətləri ilə tanışlıq, konqress və simpoziumlarda işti
rak üçün elmi və ya konqress turizmi;

• işgüzar danışıqlar aparmaq və əlaqələr qurmaq üçün işgü
zar turizmi;

• dini ayinləri icra etmək imkanı verən dini turizm;
• etnik turizm;
• ekoturizm və s.
Yeri gəlmişkən qeyd edilməlidir ki, turizmin növlərinin bu 

təsnifatı nisbi xarakter daşıyır və qeyd olunan növlərin hər birinin 
özünəxas hissələri (alt növləri) vardır. Bunu 2 saylı cədvəldən ay
dın görmək mümkündür.
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Cədvəl 2.
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Turizm  şirkətlərinin hüququ statusu. Bütün ölkələrdə səy
ahət və turizm agentliyi mühüm iqtisadi rol oynayır. O, bir çox xid
mətləri (nəqliyyat, yerləşmə, qidalanma, əyləncə və s.) özündə bir
ləşdirən turizm məhsulunu formalaşdırır.

Agent peşəsi bir çox dövlətlərdə ticarət (kommersiya) xidmə
tinə aid edilir və milli mülki qanunvericiliklə tənzimlənir. Bir sıra 
ölkələrdə (o cümlədən Azərbaycan Respublikasında) isə «Turizm 
haqqında» xüsusi qanun mövcuddur.

Turizm agentinin fəaliyyəti inama əsaslanır. Səyahət agentlə- 
rinin statusu səyahət və turizmə dair beynəlxalq müqavilələrlə 
müəyyənləşmişdir. O, yuxarıda qeyd edildiyi kimi beynəlxalq 
müqavilərlə, həmçinin milli qanunvericiliklə tənzimlənir. Bir sıra 
ölkələrdə (o cümlədən Azərbaycanda) turizm fəaliyyəti üçün turiz
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mi idarə edən orqanlardan xüsusi razılıq (lisenziya) almaq lazımdır. 
Dünyanın 17 ölkəsində: Argentina, Avstraliya, Kamboca, Misir, 
İordaniya, Norveç, İspaniya, Fransiya, Haiti, Hindistan, İraq, İsrail, 
İtaliya, Yaponiya, Filippin, Portuqaliya və Suriyada Səyahət Ag- 
entləri Assosasiyaları Federasiyasının tövsiyyəsi ilə milli qanunve
riciliklə turizmlə məşğul olan firmalar üçün 3 lisenziya forması 
müəyyən edilmişdir:

«A» - lisenziyası -  turizm agentliyi üçün 
«B» - lisenziyası -  səyahət büroları üçün 
«C» - lisenziyası -  turizmə xidmət edən avtonəqliyyat şirkət

ləri üçün
Milli Turizm administrasiyası. Turizmin inkişafı üçün iqti

sadi potensial hədsizdir, lakin o xeyli dərəcədə vəsait və məsrəf tə
ləb edir. Beynəlxalq rəqabət səbəbindən turizm sənayesinin inkişa
fı üçün məsrəflər həm inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, həm də tu
rizmə regional inkişafın formalarından biri kimi baxılan sənayecə 
inkişaf etmiş ölkələrdə də artır. Belə bir vəziyyətdə ayrı-ayrı döv
lətlərdə turizmi idarə edən müxtəlif orqanlar yaradırlar.

Bir sıra ölkələrdə turizmi idarə edən orqanı nəzərdən keçi
rək.

Azərbaycan Respublikası. Ölkəmiz müsəqilliyini bərpa et
dikdən az sonra 1991-ci ilin noyabr ayında Respublika Prezidenti
nin fərmanı ilə «Azintur» cəmiyyəti yaradıldı. 1992-ci ilin sentyabr 
aymda «Azintur» ləğv edildi və Respublikada turizmi idarə edən 
orqan - Nazirlər Kabineti yanında Xarici Turizm Şurası yaradıldı. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2001-ci tarixli, 464 
saylı fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respub
likasının Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinə çevrildi. Eyni za
manda Xarici Turizm Şurası ləğv edilərək, səlahiyyətləri yeni Na
zirliyə həvalə edildi. Yeni Nazirliyin struktur bölmələrindən biri 
turizmin inkişaf problemləri ilə məşğul olur.

Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfe
derasiyasının Turizm və Ekskursiyalar üzrə Azərbaycan Respublika 
Şurası mövcuddur və ölkə turizminin inkişafı üçün Şura müxtəlif 
lahiyələr həyata keçirir.
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2001-ci il iyul ayının 6-da Bakı şəhərində Azərbaycan Tu
rizm Sənayesinin İnkişafı İttifaqı (ATSİİ) təsis edildi. İttifaqın 
məqsədi aşağıdakılardır:

Azərbaycan Respublikasında turizmin təbliği və inkişafı üzrə 
tədbirlərin işlənib hazırlanması və qəbulu: Milli və beynəlxalq sə
viyyədə, turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üzrə ATSİİ üzvlə
rinin maraqlarının dəstəklənməsi və həyata keçirilməsi; turizmin, 
respublikanın turizm sənayesinin nüfuzunun artırılması və onların 
inkişafi üçün şəraitin yaradılması; həm ölkə daxilində, həm də bey
nəlxalq səviyyədə turizm potensialının formalaşdırılması və rekla
mı; lahiyələrin reallaşdırılması və respublikada turizm təşkilatının 
təkmilləşdirilməsinə və beynəlxalq təşkilatlarda onun maraqlarının 
təmsil olunmasına yardım göstərilməsi; iri xarici və respublika sə
rgilərində kollektiv stendlərin təşkili; müsbət ictimai fikrin yaradıl
ması və turizmə, mədəni irsin qorunmasına, bədii sənətin və xalq 
tətbiqi sənətinin inkişafı məsələlərinə marağın artırılması; beynəl
xalq turizmin populyarlaşdınlması məqsədilə müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlərin inkişafına və təşkilinə yardım; turist əlaqələrinin geniş
lənməsi üzrə əməli işin stimullaşdırılması; Azərbaycanda turizmin 
inkişafına mane olan amillərin məhdudlaşdırılması; regional iştira
kın inkişafı və ATSİİ-nin respublika erazisində regional bölmələri 
və nümayəndəliklərinin açılması; seminarlarm və ixtisasartırma 
kurslarının keçirilməsi.

Qeyri-hökumət təşkilatı olan Azərbaycan Turizm Sənayesi
nin inkişafi İttifaqının əsas vəzifəsi aşağıdakılardır:

• Turizm sahəsində tövsiyyələrin, əsasnamələrin və qanun 
lahiyələrinin işlənib hazırlanması;

•  Milli turizm təşkilatının formalaşdınlmasına, onun işinə 
yardım;

• Müxtəlif seminarlarm, tədris kurslarının və turizm ehtiy
acları üçün kadrların peşə hazırlığı üzrə proqramların ke
çirilməsi;

• İllik beynəlxalq sərgilərdə turizmin və turizm potensialı
nın reklamı və təbliği üçün şəraitin yaradılması;
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• Daxili turizmin inkişafı və turizm məhsulunun beynəl
xalq bazarda irəlilədilməsi;

• Beynəlxalq turizm mübadiləsində perspektiv istiqamət
lərdən biri olan konqres turizminin inkişafi və təbliği 
üzrə bütün ATSİİ üzvlərinin işinin koordinasiyası, həm
çinin konqres turizminin inkişafı sahəsində təcrübə və 
texniki məlumat mübadiləsinin təşkili;

•  İdarəetmə və xidmət sahəsində peşəkar kadr hazırlığı 
məsələlərinə yardım;

• Adekvat vergiqoyma və turizm sahəsinin normativ tən
zimlənmə sisteminin yaradılması;

• Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və lisenziyalaşdırma- 
nın inkişafına yardım;

• Beynəlxalq turizm təşkilatlan ilə effektli əməkdaşlıq;
• Mətbuat orqanının yaradılması və onun rəsmi nəşrə çev

rilməsi;
• Kollektiv sifarişçinin sərgilərdə, KİV-də, sığorta şirkət

lərində və s. iştirakı hesabına ATSİİ üzvlərinin güzəşt al
masına yardım;

• ATSİİ-nin hüquq-məsləhət xidməti fəaliyyətinin təşkili;
• İnternetdə məlumat bazasma, normativ-hüququ aktlar və 

s. göstəricilərinə malik səhifələrin təşkili yolu ilə ATSİİ 
üzvlərinin informasiya hazırlığı;

• Dövlət və ictimai təşkilatlarla normativ-hüququ bazanın 
inkişafi çərçivəsində turizm xidmətlərinin milli istehsal
çılarının maraqlarının qorunmasının təminatı üzrə əmək
daşlıq.

Struktur: ATSİİ-nin ali orqanı ATSİİ-nin və ya onun hər 
hansı bir üzvünün təşəbbüsü ilə çağrılan Ümumi yığıncaqdır. Ümu
mi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətinə Nizamnaməyə əlavələrin və 
dəyişikliklərin edilməsi, ATSİİ-yə yeni üzvlərin qəbulu, icra or
qanlarının yaradılması, ATSİİ-nin və İdarə Heyyətinin fəaliyyəti
nin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, proqram sənədlərinin 
qəbulu aiddir.
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ATSİİ-nin fəaliyyətinə İdarə Heyətinin Ümumi Yığmcağı tə
rəfindən 4 il müddətinə seçilən Sədr rəhbərlik edir.

Maliyyələşdirmə: ATSİİ-nin maliyyələşdirlməsi üzvlük 
haqqları hesabına həyata keçirilir.

ATSİİ-nin təsisçiləri arasmda aşağıdakı təşkilatları göstər
mək olar:

«İmproteks Travel», «Ekskursiyalar və səyahətlər üzrə Res
publika Şurası», «İmeyr», «Sİ LTD» firması, «Yevroturizm» firma
sı, «Ran-Tur» МММ, «Azəriqazbank» SİB, «Azinturtrans» Agent
liyi MMC, «İntur» МММ, «Atəşkah» sığorta, «Skay Layf» firması, 
«Bakı ekskursiyalar və səyahətlər bürosu», «MBASK» sığorta şir
kəti.

Avstriya Respublikası. Ərazisi və ohalinin sayma görə təx
minən Azərbaycan Respublikası ilə eyni olan Avstriya 2004-cü ildə 
turizm xidmətləri satışından 22,4 mlrd Avro gəlir götürmüşdür. Öl
kəyə gələn turistlərin sayı 28,6 mln nəfər olmuşdur. Qəribəsi bu
dur ki, bu ölkədə turizm problemi ilə məşğul olan hökumət orqanı 
yoxdur. Turizmlə məşğul olan müxtəlif təşkilatların fəaliyyətini 
əlaqələndirmək üçün 1946-cı ildə Milli Turizm xidməti yaradılmış
dır. Hökumət turizmin və turizmlə əlaqəli xidmətlərin inkişafına 
müxtəlif nazirliklərin fəaliyyəti vasitəsilə təsir edir. Belə ki, Tica
rət Nazirliyi (maddi bazarın inkişafı məsələləri), Nəqliyyat Nazir
liyi (Nəqliyyat xidməti məsələləri) və s. nazirlik və idarələr turizm 
xidmətlərinin formalaşmasında xidmət edirlər.

Türkiyə Respublikası. 1963-cü ildə ölkədə Turizm və İnfor
masiya Nazirliyi yaradılmışdır. 1976-cı ildə Nazirlikdə islahat apa
rıldı və bir sıra şöbələri: tədqiqat və istehsal, qiymətləndirmə, tu
rizm planlaşdırılması, beynəlxalq əlaqələr, turizm üçün kadr hazır
lığı, həmçinin Antaliyada turizm lahiyələrinin həyata keçirilməsi 
şöbələri yaradıldı. Nazirlik və hökumət turizmin inkişafı üçün 
əməli tədbirlər görülməsinə başladı. Antaliyada turizm məqsədi 
üçün torpaqların 49 illiyinə (sonradan bu qədər uzadılması şərtilə) 
icarəyə verilməsi, 10 illiyə obyektlərin vergidən azad olunması ba
rədə qərarlar verildi. Hazırda Türkiyə Respublikasında turizmi ida
rə edən orqan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir.
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Rusiya Federasiyası. 1992-ci ildə Rusiya Prezidentinin fər
manı ilə Bədən Tərbiyəsi və Turizm Nazirliyi yaradıldı ki, onun 
tərkibinə daxili və xarici turizmin inkişafı proqramlarının idarə 
olunması ilə məşğul olacaq Turizm işləri üzrə Departament yaradıl
dı. 1998-ci ildə Rusiya Federasiyasının Milli Turizm Administra
siyası funksiyasını yerinə yetirən Bədən Tərbiyəsi, İdman və Tu
rizm üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. 1999-cu ildə komitə Nazir
liyə çevrildi. 2004-cü ildə isə ləğv edildi və Rusiya Federasiyası İq
tisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində Turizm agentliyi yaradıldı.

Turizmdə sadələşdirilmiş rəsmiyyətçilik. Həm fərdi, həm 
də kollektiv turizm səfərlərinin, səyahətlərinin və gəlmələrin artı
rılması üçün dövlətlərin əlaqəli siyasət və fəaliyyətini turizm rəs- 
miyyətçiliyinin sadələşdirilməsi kimi xarakterizə etmək mümkün
dür. Turizmin inkişafına mane olan 2 əsas qrup mövcuddur: ümu
milikdə səyahətçilərə aid olanlar; turistlərə xidmət göstərməklə 
məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinə aid olanlar. Qeyd edildiyi ki
mi həmin bu manelərin aradan qaldırılması prosesi adətən turizm 
rəsmiyyətçiliyinin sadələşdirilməsi adlandırılır.

Turizm rəsmiyyətçiliyinin sadələşdirilməsi özünün ilkin sər
həd və gömrük rəsmiyyətçiliyi çərçivəsindən çıxmışdır. Bu gün 
söhbət elə radikal addımların artırılmasından getməlidir ki, hər bir 
şəxs turizm prosesinə qoşula bilsin.

1921-ci ildən başlayaraq Millətlər Liqasının, Birləşmiş Mil
lətlər Təşkilatının, 1975-ci ildən isə Ümumdünya Turizm Təşkilatı
nın eqidası altında turizmin problemlərinə həsr olunmuş 20-dən 
çox beynəlxalq konqres, assambleya və konfrans keçirilmişdir. Bu 
yığıncaqlarda, eyni zamanda hökumətlərarası təşkilatların keçirdiyi 
toplantılarda, turizm rəsmiyyətçiliyinin sadələşdirilməsi barədə sə
nədlər qəbul edilmişdir. Belə sənədlərdən aşağıdakıları xüsusi 
qeyd etmək lazımdır:

Beynəlxalq mülki aviasiyaya dair Çikaqo konvensiyası 
(1944); Beynəlxalq dəniz nəqliyyatına dair Konvensiya (1965); 
Gömrük Əməkdaşlığı İttifaqının Kioto Konvensiyası (1973); 
ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının beynəlxalq tibbi qaydaları 
(1951); Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məzuniyyətlərə dair müxtə-
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lif sənədləri; Avropada təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Konfransının 
Yekun Aktı (1975, Helsinki); Avropa birliyinin vahid Avropa Aktı 
(1987); Turizmə dair Beynəlxalq Forumun (1995, Kadies, İspa
niya) sənədləri.

Təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, son dövrlərdə dünyanın 
bir sıra ölkələrində baş verən terror hadisələri bəzi ölkələri adekvat 
tədbirlər görməyə vadar etmiş, bu da öz növbəsində turist gəlmələ
rinə mənfi təsir göstərmişdir.

Beynəlxalq turizm xidmətlərinin sığortalanması. Turizmin 
və turizm xidmətlərinin sığortalanması -  sığortanın xüsusi növüdür. 
Dünya təcrübəsində onun hüquqi əsası inkişaf etmişdir. Heç bir tu
rist uyğun sığorta olunmadan səyahətə getməyəcəkdir. Sığorta -  
fiziki və hüquqi şəxslərin müəyyən hadisələr zamanı (sığorta 
hadisəsi) ödənilən sığorta haqqı əsasında formalaşan fondun he
sabına müdafiəsi üçün münasibətlər sistemidir.

Sığorta sisteminin dövlət səhmdar və digər sığorta təşkilatlan 
tərəfindən həyata keçirilən - daxili və beynəlxalq sığorta şirkətləri 
tərəfindən həyata keçirilən - xarici olmaqla iki forması vardır.

Sığorta prosesi üçün iki tərəfin - sığortaçının, yəni «yalnız 
sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini göstərmək məqsədilə yaradıl
mış, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi razılıq almış 
hüquqi şəxs olan sığorta təşkilatı» və sığortalanın, yəni «sığortaçı 
ilə müqavilə bağlayan (sığorta edilən) və ya xeyrinə sığorta müqa
viləsi bağlanan (sığorta olunan), yaxud qanuna görə sığortalanmış 
sayılan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxs»in olması lazımdır. Tərəflər 
arasındakı münasibətlər sığorta müqaviləsi bağlanması ilə rəsmilə- 
şir. Bu müqaviləyə görə sığorta hadisəsi zamanı (sığorta hadisəsi 
sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin, sığortalıya və ya 
üçüncü şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan hal) sığortalıya sığorta 
ödənişi verməyi, sığortalı isə müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə 
sığorta haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür.

Sığorta müqaviləsinin bağlanması:
1. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün sığortalı müqavilə 

çağlamaq niyyəti barəsində sığortaçıya yazılı təklif verir, yaxud bu 
niyyəti şifahi bildirir.
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2. Sığorta müqaviləsinin bağlanması faktı sığorta qaydaları 
əlavə edilməklə, sığortalıya verilən sığorta şəhadətnaməsi ilə təs
diq edilir.

3. Sığortaçı, agent və brokerin sığorta müqaviləsi bağlamaq 
üçün fiziki və ya hüquqi şəxslərə onların hüquq və vəzifəsi haq
qında, habelə broşurada, izahat kitabçalarmda, reklam və elanlarda 
yalan, çaşdırıcı və ya aldadıcı məlumatı verməsi qadağandır.

Sığorta müqaviləsinin məzmunu:
1. Sığorta müqaviləsində aşağıdakılar göstərilməlidir:
1.1. sığortaçının adı və ünvanı;
1.2. sığortalının adı və ünvanı;
1.3. sığorta obyekti və onun olduğu yer;
1.4. sığorta riskləri;
1.5. sığorta məbləği və ödənişinin verilməsi qaydası;
1.6. sığorta haqqında məbləğ, onun verilməsinin qaydası;
1.7. müqavilənin qüvvədə olduğu müddət;
1.8. müqavilə üzrə sığorta münasibətlərinin digər iştirakçıları 

varsa, onlar barədə məlumat (sığorta olunan, fayda götürən, lazım 
gəldikdə sığorta agent və brokerləri);

1.9. müqavilənin dəyişdirilməsi və ona xitam verilməsi qay
dası.

Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət:
1. Müqavilə ilə və ya qanunla başqa hal nəzərdə tutulmamış

dırsa, sığorta müqaviləsi müqavilənin başlandığı gün saat 24.00-də 
qüvvəyə minir.

2. Müqavilədə və ya icbari sığorta haqqında qanunda başqa 
hal nəzərdə tutulmamışdırsa, sığorta müqaviləsi sığorta hadisəsinin 
baş verdiyinə görə sığorta məbləğini tam verildiyi andan qüvvədən 
düşür.

Turizmdə adətən aşağıdakı sığorta növlərindən istifadə edilir:
• Turistin və onun əmlakının sığortası;
• Turizm firmalarının riskinin sığortası;
Bunların hər birini qısaca da olsa nəzərdən keçirək:
Turistin və onun əmlakının sığortası. Sığortanın bu növü

səyahətə çıxan vətəndaşların müdafiəsini təmin edir. Sığorta turist-
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lərin həyat və sağlamlığını, həmçinin onların əşyalarının itirilməsi 
və ya zədələnməsini əhatə edir.

Turizm firmalarının riskinin sığortası. Sığortanın bu növü 
turizm firmalarını əmlakının, nəqliyyatın, maliyyə riskinin, həmçi
nin onlarm turistlərin, üçüncü şəxslərin iddiasma görə məsuliyyət
lərini əhatə edir. Qeyd edilməlidir ki, xarici ölkəyə turist göndərən 
hər bir firma xəstələnmiş və ya vəfat etmiş turistin geri qaytarılma
sı kimi problemlə üzləşmək riski edir. Respublikamızdakı turizm 
firmaları xarici ölkələrə təşkil etdikləri səfərlər zamanı turistlərin 
sığortası üçün adətən «MBASK» və «Atəşgah» sığorta şirkətləri
nin xidmətlərindən istifadə edirlər.
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MÖVZU 7. TURİZMDƏ NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİNİN 
HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ

Müasir turizmi nəqliyyatsız təsəvvür etmək mümkün deyil
dir. Məhz bu səbəbdən turizm peşəkərları öz gündəlik fəaliyyətlə
rində daşıyıcılarla təmasda olur. Bu məqsədlə hor bir peşəkar tu
rizm mütəxəssisi daşıyıcılarla münasibətlərini hüquqi müstəvidə 
qurmağı bacarmalıdır. Öz spesifik məzmununa görə beynəlxalq 
nəqliyyat hüququ yüklərin və sərnişinlərin müxtəlif nəqliyyat növ
ləri vasitəsilə beynəlxalq daşınması zamanı əmələ gələn münasi
bətləri, nəqliyyat təşkilatları və fərdi daşıyıcılar, həmçinin daşıma 
prosesi bir neçə daşıyıcı tərəfindən həyata keçirildikdə onlarm öz
ləri arasmda yaranan müxtəlif münasibətləri tənzimləyən hüququ 
normalar məcmusuna malikdir.

Beynəlxalq daşımalar dedikdə yüklərin və sərnişinlərin iki və 
daha artıq dövlət arasmda həmin dövlətlər tərəfindən bağlanmış 
beynəlxalq sazişlərlə müəyyən edilən şərtlər əsasında daşınması 
(nəql edilməsi) başa düşülür.

Sərnişinlərin və yüklərin beynəlxalq daşmması əsasən hava, 
dəniz və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu nəq
liyyat növləri arasmda daşımanın sürətlə aparılması baxımından 
avianəqliyyat xüsusi rol oynayır.

Bu sahədə hüquqi tənzimləmənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir 
ki, daşımanın (nəql etmənin) əsas məsələləri yük və sərnişin daşı
malarının eyni şərtlərini müəyyən edən unifikasiya olunmuş nor
maları ehtiva edən beynəlxalq sazişlərlə (nəqliyyat konvensiyaları 
ilə) həll olunur.

Hamı tərəfindən qəbul edilir ki, nəqliyyat, o cümlədən də 
aviasiya nəqliyyatı sahəsində daha sıx əməkdaşlıq üçün, həm nəq
liyyat bazarlarmm tədricən açılması, həm də müasir dövlətlərin ba
zar iqtisadiyyatı prinsiplərinin inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Regionlar səviyyəsində bu məsələlər son illərdə keçiril-
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miş ayrı-ayrı beynəlxalq nəqliyyat konfranslarında, məsələn, Nəq
liyyata dair Ümumavropa konfransının (Krit adası, mart, 1994-cü 
il; Helsinki, iyun, 1997-ci il), BMT AİK (Avropa İqtisadi Komitə
si) nəqliyyat və ətraf mühitə dair konfransının (Vyana, noyabr. 
1997-ci il) Bəyannamələrində, İnfrastruktur məsələləri üzrə nazir
lər səviyyəsində Konfransın (Nyu-Dehli, oktyabr, 1996-cı il) və 
1997-2006-cı illər üçün Asiya-Sakit okean regionunda infrastruktu
run inkişafı üzrə hərəkətlər planı haqqında Dehli konfransının, 
«Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəq
liyyat haqqında» sazişin imzalanması ilə başa çatan Tarixi İpək Yo
lunun bərpası üzrə Bakı Beynəlxalq konfransının (sentyabr, 1998-ci 
il) qərarlarında, «Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi»nin yara
dılması üçün təsis olunmuş proqramda (TRASEKA) (Brüsseli, 
may, 1993 -cü il) və b. qəbul olunmuş müxtəlif beynəlxalq hüquqi 
sənədlərdə öz əksini tapmış və ya təsbit edilmişdir.

Beynəlxalq hava əlaqələri, yük və sərnişin daşımalarının in
kişafı üçün konkret baxımdan, həm müasir beynəlxalq hava hüqu
qunun əsasım təşkil edən beynəlxalq-hüquqi norma və prinsiplərin, 
həm de bu sahədəki ayrı-ayrı beynəlxalq hüquqi aktların normala
rının çox böyük əhəmiyyəti var. Məsələn, Nəqliyyat üzrə beynəl
xalq Aviasiya konfransının Bəyannaməsinin (may, 1998-ci il, 
Sankt-Peterburq) tövsiyələri nəzərdə tutulur. Bəyannamənin 4 «c» 
bəndində deyilir ki, etibarlı, səmərəli və ekoloji cəhətdən təhlükə
siz beynəlxalq hava (və digər) nəqliyyat sistemləri baxımından, ay
rı-ayrı nəqliyyat növlərinin infrastrukturunu və nəqliyyat vasitələri
nin inkişafını beynəlxalq sazişlər, konvensiyalar və Avropa İttifaqı
nın qanunvericiliklərinə müvafiq şəkildə həyata keçirmək lazımdır.

Tarixi baxımdan, avianəqliyyat münasibətlərinin beynəlxalq- 
hüquqi tənzimlənməsi öz mənşəyini 1919-cu ildən götürür ki, hə
min il Hava naviqasiyası haqqında Paris konvensiyası imzalanmış
dır. Onun dəyərli cəhətlərindən biri odur ki, bu Konvensiyada ilk 
dəfə olaraq dövlətlərin öz hava məkanı üzərində suverenliyi hüqu
qu təsbit edildi. Bunula yanaşı, həmin Konvensiyada hava gəmilə
rinin digər ölkələrin hava məkanından «dinc uçuş» hüququ da təs
bit olunmuşdur.

Beynəlxalq hava daşımalarının hüquqi tənzimlənməsi Kom
mersiya aviasiyası haqqmda Panama konvensiyası (1928-ci il), 
Beynəlxalq hava daşımalarına dair bir sıra qaydalarm unifikasiyası 
haqqında (1929-cu il) Varşava konvensiyası (1971-ci il Qvatemala 
və 1975-ci il Monreal protokolları ilə dəyişdirilib) və b. bu kimi 
konvensiyaların müddəaları ilə həyata keçirilib və indi də həyata 
keçirilməkdədir.

Dövlətlərin beynəlxalq hava daşımaları həyata keçirmək 
hüququnun konvensiya qaydasmda təsbitində ən mühüm rol 1929- 
cu ildə imzalanmış Varşava konvensiyasına və onun bir sıra 
müddəalarının dəyişdirilməsinə dair Protokola (1955-ci ildə Haaqa
da imzalanıb) aiddir. Beynəlxalq hava hüqunun çox mühüm olan 
bu sənədlərinin müddəaları əslində, beynəlxalq hava daşımalarının 
hüquqi rejimini müəyyənləşdirir.

Hava daşımalarının tərifi Varşava konvensiyasının 1-ci mad
dəsində verilib. Bu konvensiyanm müddəalarının mənası baxımın
dan, o, Konvensiyada iştirak edən dövlətlə onun iştirakçısı olmay
an dövlətlər arasındakı hava daşımalarına şamil edilmir. Dövlət 
sərhəddini keçdikdən sonra bu qəbildən olan daşımalar beynəlxalq 
daşımalara çevrilir.

Bununla yanaşı, daşımaların bir neçə ardıcıl daşıyıcı vasitəsi
lə həyata keçirilməsi anlayışı da möcuddur ki, bu hal beynəlxalq 
hava daşımalarında geniş yayılmışdır. Varşava Konvensiyasının 1- 
ci maddəsinə görə, bir neçə ardıcıl daşıyıcı tərəfindən həyata keçi
rilən daşıma o vaxt əməliyyat kimi nəzərdən keçirilir və öz beynəl
xalq səviyyəsini itirmir ki, bir və ya bir sıra müqavilələr eyni bir 
dövlətin ərazisində tam yerinə yetirilməlidir. Varşava konvensiya
sının müddəaları onun 32-ci maddəsinə müvafiq olaraq imperativ 
(qeyd-şərtsiz tələb) xarakterə malikdir və həmin konvensiyanm qə
rarlarına görə, hava daşımaları nəinki beynəlxalq daşıma qismində 
tanmır, həm də ayrı-ayrı daşıyıcıların məsuliyyətini müəyyənləşdi
rir.

Daşıyıcıların məsuliyyəti məsələsi təkcə Varşava konvensiy
asının və beynəlxalq daşımalar sahəsində digər konvensiyaların 
müddəaları ilə deyil, yeni müstəqil dövlətlərin ölkədaxili qanunve-
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riciliklorinin normaları ilə də tənzimlənir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 1999-cu ildə qəbul 

olunmuş «Nəqliyyat haqqında» Qanuna görə, (m. 18 b.3) ölkəmiz
də daşıyıcı yük və ya baqaj m daşınması zamanı müştəriyə vurul
muş zərəri, əgər müvafiq normativ hüquqi aktlarda ayrı-ayrı nəq
liyyat növləri üzrə məcəllələrdə, nizamnamələrdə və ya müqavilə
də başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa aşağıdakı miqdarda ödəyir:

-  yük və ya baqaj itirildikdə, yaxud əskik çıxdıqda müvafiq 
olaraq itirilmiş, yaxud əskik çıxmış yükün və ya baqajın 
dəyəri miqdarında;

-  yük və ya baqaj zədələndikdə -  onun dəyərinin azaldığı 
məbləğ miqdarında, zədələnmiş (xarab olmuş) yükü və 
ya baqajı bərpa etmək mümkün olmadıqda isə -  onun tam 
dəyəri miqdarında;

-  qiyməti elan olunmaqla daşmmaya təhvil verilmiş yük və 
ya baqaj itirildikdə -  həmin və ya baqajın elan olunmuş 
qiyməti miqdarında. Daşıyıcı həmin yükün və ya baqajın 
həqiqi dəyərini elan olunmuş qiymətdən aşağı olduğunu 
sübut etdikdə isə yükün və ya baqajın həqiqi dəyəri mi
qdar mda.

Daşıyıcıların və ya müştərinin maddi məsuliyyətə cəlb edil
məsi üçün əsas ola bilən hallar müəyyən edilmiş qaydada tərtib 
olunan sənədlərlə (kommersiya aktı, ümumi formalı akt və i.a.) təs
diq olunur və daşıma ilə əlaqədar mübahisələrin həlli üçün məhkə
məyə təqdim edilə bilər (Qanunun 18-ci maddəsi, b.5.)

Tərəflərin münasibətlərinin müqavilə xarakterli olması Var
şava konvensiyasmm sərnişin (m.3 b.2, m.4 b.2) və yük (m.5 b.2) 
daşımaları barədə müqavilə bağlanmasının zəruriliyini nəzərdə tu
tan müvafiq maddələr ilə müəyyənləşdirilib. Bunlara əsasən, bey
nəlxalq hava daşımaları müqaviləsi gediş bileti (sərnişin üçün) və 
aviayük qaiməsi (yük üçün) əsasında həyata keçirilir (Konvensiya, 
m.8). Dünya aviasiya şirkətilərinin böyük əksəriyyətində tətbiq 
edilən daşıma sənədləri formalarına gəldikdə isə, bunlar Beynəl
xalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının işləyib hazırladığı standart 
pro formalar əsasında tərtib olunmuşdur. Bunun sayəsində nəqliyyat

66

sənədləşməsinin vahidliyi təmin olunmalıdır ki, bu da həmin sə
nədlərin xarici aviasiya şirkətləri tərəfindən işlənməsini və aviada- 
şıyıcılar arasında qarşılıqlı hesablaşmaların aparılmasını təmin et
məlidir. Bundan əlavə, Varşava konvensiyasmda sanksiya xarakteri 
daşıyan bir sıra normalar da var ki, bunlar daşıma sənədlərinin lazı
mı şəkildə tərtibini stimullaşdırır.

Belə ki, daşıma sənədinin düz olmaması və ya itirilməsi daşı
ma müqaviləsinin qüvvədə qalmasma təsir göstərmir və həmin 
müqavilə bu Konvensiyanm təsir dairəsində olacaq. Bununla yana
şı, sənəddə daşımanın Varşava Konvensiyasmm qaydalarına (da
şıyıcının məsuliyyətinin məhdudlaşdırılmasmın nəzərdə tutan) tabe 
olması barədə xüsusi qeyd yoxdursa, daşıyıcı Konvensiyanm onun 
məsuliyyətinin hüdudlarını məhdudlaşdıran müddəalarına istinad 
etmək hüququndan məhrum olur. Qayda həm də belədir ki, yük 
göndərən qaimədə göstərdiyi məlumat vo bəyannamələrin düzgün
lüyünə cavabdehdir və bununla əlaqədar mümkün ola biləcək zərər 
üçün məsuliyyət daşıyır (konvensiya, m. 10.).

Varşava konvensiyasmm müddəalarına görə, sərnişinin öz 
yanında olan əşyalardan başqa, bütün baqaj və yüklər aviadaşıyıcı- 
nm mühafizəsi altında olmalıdır. Daşıyıcının əmlak məsuliyyətinə 
gəldikdə isə, bu məsuliyyət aşağıdakı hallarda meydana çıxa bilər: 
sərnişinlərin həyatı və sağlamlığına ziyan dəydikdə, baqaj və yük 
yaxşı saxlanmadıqda və yük vaxtında çatdırılmadıqda.

Xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, aviadaşıyıcmın 
sərnişinlərin səhhətinə dəyən ziyana görə maddi məsuliyyəti onun 
günahından asılı olmayaraq meydana çıxır. Belə ki, Varşava kon
vensiyasmm 22-ci maddəsinə görə hər bir sərnişinin səhhətinə 
dəyən zərərə görə aviadaşıyıcmın maddi məsuliyyəti 125 min 
frankla məhdudlaşır, Haaqa protokolu isə bu həddi iki dəfə artırır. 
Konvensiya aviasiya şirkətlərinə bu məsuliyyət həddini artırmaq 
imkan verir ki, bu da bəzi Amerika aviasiya şirkətlərinə həmin 
həddi yüz min ABŞ dollannadok artırmağa əsas vermişdir. Aviada- 
şıyıcı məsuliyyətdən ziyanm onun tərəfindən görülən bütün tədbir
lərə baxmayaraq baş verdiyini, yaxud belə tədbirlər görülməsinin 
mümkünsüzlüyünü sübuta yetirdiyi halda azad edilir.
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Zərərçəkəndən aviadaşıyıcmm günahını sübut etmək tələb 
olunmur. Dəyən zərərin zərəçəkənin günahı üzündən olduğu, ya
xud onun buna bais olduğu müəyyənləşdirilərsə, məhkəmə aviada- 
şıyıcmı məsuliyyətdən azad edə, yaxud onun məsuliyyətini məh
dudlaşdıra bilər. Lakin bu durumda dövlətdaxili qanunvericiliyin 
beynəlxalq hava daşıması müqaviləsinə tətbiq oluna bilən qaydala
rı müəyyən əhəmiyyət kəsb edə bilər.

Varşava konvensiyasının müddəalarının təhlili göstərir:
-  birincisi onun daşıma şərtləri barədə normaları kifayət 

qədər qısa və konkretdir və əsasən, yük daşımalarına aid
dir,

-  ikincisi, təyinat məntəqəsində yükün təqdiminə dair bir 
sıra mühüm praktiki qaydalar müəyyənləşdir i lib,

-  üçüncüsü, yük alan onun ünvanına gələn yükün verilmə
sini tələb etmək hüququna malikdir, bir şərtlə ki, lazımı 
ödənişlər, həmçinin qaimədə nəzərdə tutulmuş digər da
şıma şərtləri yerinə yetirilmiş olsun. Bu zaman m. 22 b. 2- 
də tələb edildiyi kimi, yük göndərənin baqaj və ya yükün 
qiymətini elan etməklə və müvafiq rüsum ödəməklə on
ları daşıma üçün təqdim etməsinin mümkünlüyünü nəzər
də tutur.

Marşrutuna, təyinat məntəqəsi və ya dayanacağı yola düşmə 
ölkəsindən kənarda yerləşən ölkəyə daxil olan sərnişinlər xəbərdar 
edilirlər ki, Varşava konvensiyasının maddələri bu cür səfərə 
bütövlükdə, onun hər hansı bir hissəsi, habelə bütövlükdə yola 
düşmə və ya təyinat ölkəsi ərazisində yerləşən hər hansı bir hissəsi 
daxil olmaqla, tətbiq edilə bilər. Səfəri ABŞ ərazisində yerləşən 
təyinat məntəqəsi və ya yola düşmə məntəqəsinə, və ya razılaşdı
rılmış dayanacaqlar arasında həyata keçirilən sərnişinlər üçün Kon
vensiya və qüvvədə olan tariflər şəklində tərtib edilmiş xüsusi 
müqavilələrlə nəzərdə tutulur ki, bu kimi xüsusi müqavilələrin tə
rəfi olan daşıyıcıların, sərnişinlərin ölümü və ya səhhətinə ziyan 
vurulması üçün məsuliyyət əksər hallarda sübuta yetirilmiş ziyanla 
məhdudlaşdırılır, lakin bu ziyanın məbləği hər bir sərinişin üçün 
75 min ABŞ dollarından artıq olmamalıdır və daşıyıcının günahı

ohıb-olmamasından asılı olmayaraq, bu məsuliyyət qüvvəyə minir. 
Bu cür xüsusi müqavilələrin iştirakçısı olmayan daşıyıcılar tərəfin
dən daşman, və ya yola düşmə, təyinat məntəqəsi və ya razılaşdı
rılmış dayanacağı ABŞ ərazisində olmayan marşrut üzrə daşman 
sərnişinlərin ölümü və ya səhhətinə ziyan vurulması üçün daşıyıcı
nın məsuliyyəti əksər hallarda, müvafiq olaraq, təqribən 10 min və 
ya 20 min ABŞ dolları məbləği ilə məhdudlaşdırılır. Göstərilən 
xüsusi müqavilələrdə tərəf kimi çıxış edən daşıyıcıların adları, hə
min daşıyıcıların biletləri satılan bütün agentliklərdə vardır və sər
nişin onlarla tanış ola bilər. Əlavə müdafiə məqsədi ilə sərnişin 
şəxsi sığorta şirkəti ilə sığorta müqaviləsi bağlamaq hüququna ma
likdir. Varşava Konvensiyası və ya müqavilələrlə təyin olunmuş 
daşıyıcının məsuliyyət məhdudluğu bu cür sığorta müqaviləsinə 
aid edilmir.

Qeyd etməliyik ki, məhkəmə xərclərinin tərəflərin ayrı-ayrı
lıqda ödənilməsi iddia qaldırılan ölkənin qanunvericiliyi ilə nəzər
də tutulan hallar istisna olmaqla, 75 min ABŞ dolları məbləğində 
məsuliyyət həddinə məhkəmə xərcləri də daxildir. Göstərilən is
tisna hallarda isə, məsuliyyətin yuxarı həddi, məhkəmə xərcləri 
daxil edilməməldə 58 min ABŞ dolları təşkil edir.

Əlavə haqq ödənilərkən baqajın qiymətinin əvvəlcədən bəy
an edilməsi hallan istisna olmaqla, baqajm itirilməsi, zədələnməsi 
və ya gecikdirilməsi üçün daşıyıcının məsuliyyəti aşağıdakı məb
ləğlərlə məhdudlaşdırılır:

1) əksər beynəlxalq səyahətlər zamanı (beynəlxalq səfərin 
bir ölkə daxilində həyata keçirilən hissələri daxil edilməklə) qeydə 
alınmış baqajm hər fimtu üçün təqribən 9,07 ABŞ dolları (hər kilo
qramı üçün 20 ABŞ dolları) və ya hər bir sərnişinin qeydə alınma
mış baqajı üçün 400 ABŞ dolları;

2) ABŞ ərazisində yerləşən məntəqələr arasında səyahət 
həyata keçirilərkən, daşıyıcının baqaja dair öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməməsi üçün məsuliyyət federal qaydalarla nəzərdə tutul
duğu kimi hər sərnişinin bütöv baqajı üçün 2500 ABŞ dolları ilə 
məhdudlaşır.

Sərnişin baqajm ayrı-ayrı əşyalarmın dəyərini əvvəlcədən

68 69



bəyan etmək hüququna malikdir. Bəzi daşıyıcılar tez sınan, qiymət
li və tez xarab olan əşyalar üçün məsuliyyət daşımır. Əlavə məlu
mat daşıyıcıdan alma bilər.

Biletin qiymətinə aviadaşımaları tənzimləyən dövlət orqanla
rı tərəfindən təyin olunan vergi, yığım və rüsumlar daxil edilə bi
lər. Bu vergi, yığım və rüsumlar aviasəyahətin çox bir hissəsini 
təşkil edərək, tarifə daxil oluna və ya biletin «Ve- 
rgi/Yığım/Rüsum» qrafasında ayrıca göstərilə bilər. Müasir, xüsu
sən də sənaye baxımmdan inkişaf etmiş dövlətlər tərəfindən həyata 
keçirilən beynəlxalq hava daşımalarında çarter hava daşımaları, yə
ni təyyarələrin kirayə verilməsi geniş yayılıb. Hava daşımalarının 
bu növü də müasir beynəlxalq hava hüququ normaları, məsələn, 
müqavilə üzrə daşıyıcı olmayan şəxslər tərəfindən həyata keçirilən 
beynəlxalq hava daşımalarının bəzi qaydalarının unifıkasiyası haq
qında Konvensiyanm (Qvadalaxara,Meksika, 1961-ci il) müddəala
rı ilə tənzimlənir.

Bu Konvensiyanm müddəalarma görə, faktiki daşıyıcı (çarter 
üzrə) qismində müqaviləyə görə daşıyıcı olmayan, lakin həmin da
şımam həyata keçirməyə səlahiyyəti olan şəxs sayılır, yəni müqa
vilə əsasında təyyarəni təqdim edən və onun mülkiyyətçisi olan 
aviasiya şirkəti və o biri tərəfdən -  kirayəçi, yaxud sifarişçi. Adə
tən, təyyarəyə, yəni kirayəyə görə ödəniş saathcsabı, yaxud reys 
üçün hesablanır və onun təmin olunması üçün yük üzərində borc 
hüququ nəzərdə tutulur.

Digər bir xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq Varşa
va konvensiyasının şərtləri daxilində həyata keçirilən çarter daşı
malarına da bu Konvensiyanm müddəaları şamil olunur. Qvadala
xara Konvensiyasının şərtlərinə görə isə zərərçəkən ya faktiki da
şıyıcıya, çarter müqaviləsi bağlayana, ya da onlarm hər ikisinə id
dia irəli sürə bilər.

Azərbaycan Respublikası hava daşımaları və hava gəmiləri
nin uçuşlarına dair tam bir sıra beynəlxalq konvensiyalara (və onla
ra aid Protokollara) - «Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki 
üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin ödənilməsi haqqında» (Roma, 
1952-ci il, Konvensiyasınm dəyişdirilməsinə dair Protokol, Monre

al, 1978-ci il); «Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş 
qanunsuz aktlarla mübarizə haqqında» (Monreal, 1971-ci il; Proto
kol 1980-cı il, Monreal); «Hava gəmiləri üzərində hüquqların bey
nəlxalq tanınması haqqında» (Cenevrə, 1948-ci il); «Hava gəmilə
rinin qanunsuz ələ keçirilməsi ilə mübarizə haqqında» (Haqqa, 
1970-ci il); «Beynəlxalq hava əlaqələri zamanı tranzit haqqında» 
(Çikaqo, 1944-cü il); «Beynəlxalq hava daşımalarına dair bəzi qay
daların unifıkasiyası haqqında» (Varşava, 1929-cu il, düzəlişlər 
haqqında protokol, Haaqa, 1955-ci il); Varşava konvensiyasına əla
və Konvensiya (Qvadalaxara, 1961-ci il, Əlavə protokollar №
1,2,3,4, Monreal, 1975-ci il); Beynəlxalq mülki aviasiya haqqmda 
konvensiyanm dəyişdirilməsinə dair protokollar (Monreal, 1977, 
1980, 1984-cü illər) qoşulmuşdur.

Turizm şirkətləri dəniz nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə 
etməklə turizm məhsulu formalaşdırarkən və ya dünya okeanına 
səyahət təşkil edərkən məhəlli suları keçmək imkanını, bununla 
əlaqədar sahilyanı dövlətlərin milli qanunveiciliyinə uyğun bəzi 
məhdudiyyətlərlə üzləşəcəyini nəzərə almalıdırlar. Bu məhdu
diyyətlər ətraf mühitin qorunmasına, beynəlxalq limanların iş reji
minə, dəniz yollarına və s. aid ola bilər.

Dəniz yolu dedikdə gəminin açıq dənizdən, kanallardan, çay 
və göllərdən keçməklə bir limandan digərinə hərəkəti nəzərdə tu
tulur.

İqtisadi və fiziki-coğrafi amilləri nəzərə alınmaqla dövlətlər 
arasında sərnişin və yük mübadiləsi üçün dəniz xətlərinin əsas isti
qamətləri müəyyən edilir.

Dəniz yollan ilə müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin (ticarət gə
miləri, bərələr, yük və sərnişin daşıması üçün vasitələr) hərəkətini 
ticarət gəmiçiliyi təşkil edir.

Ticarət gəmiçiliyinin müasir beynəlxalq-hüquqi tənzimlən
məsinin inkişafında önəmli mərhələ Dəniz hüququ haqqında 
BMT-nin Konvensiyasının qəbul edilməsi (1982-ci il) oldu. Bura
da müasir dəniz donanmasının dövlətlərin daşımaları təmin etmək
lə bağlı bütün hüquqlarının, həmçinin onlarm dünya okeanının ak
vatoriyasından və ehtiyatlarından istifadəyə dair digər hüquqlarının
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mahiyyətcə reallaşdırılması üçün zəruri olması kimi ideyalar öz 
konkret normativ təsbitini tapmışdır.

Digər bir mühüm xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, beynəlxalq 
ticarət gəmiçiliyinin səmərəliliyi gəmi yollarının keçdiyi dəniz mə
kanlarının hüquqi rejmindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.

Bununla əlaqədar, gəmiçiliyin sərbəstliyi prinsipinin müasir 
beynəlxalq dəniz hüququnun digər normaları, məsələn, ərazi dəni
zindən dinc keçmək hüququ ilə əlaqəsi məsələsi xüsusi maraq 
doğurur. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, açıq dənizdə gəmiçi
liyin sərbəsitliyinin həyata keçirilməsi üçün şərt sahilyanı dövlətlə
rin yurisdiksiyası və ya suverenliyi altmda olan dəniz akvatoriyala
rında üzməyin (keçib getməyin), o cümlədən xarici ticarət gəmiləri 
üçün açıq olan limanlara daxil olmağın mümkünlüyüdür.

Aydındır ki, bu halda sahilyanı dövlətlər üçün müvafiq 
hüquqlar nəzərdə tutulur, lakin bu hüquqlarm tətbiqi faktiki olaraq 
ərazi dənizindən keçmək, yaxud limanlara girmək hüququndan 
məhrum olmağa gətirib çıxaran maneələr yaranmasma səbəb olma
malıdır, çünki son nəticədə bu, açıq dənizdə də gəmiçiliyin sərbə
stliyinin məhdudlaşdırılması demək olardı. Beləliklə, gəmiçiliyin 
sərbəstliyi prinsipinin məzmunu geniş anlamda götürüldükdə, ərazi 
dənizindən dinc keçmək və xarici limanlara daxil olmaq hüququnu 
da açıq dənizdə gəmiçiliyin sərbəstliyinin təbii davamı kimi ehtiva 
edir.

1982-ci il Konvensiyasmm beynəlxalq gəmiçilik sahəsindəki 
naliyyətlərindən biri də odur ki, bu konvensiyada ticarət dənizçiliy
inin mənafelərinin hüquqi mühafizəsi üçün maksimum mümkün 
olan əldə edildi.

Qeyd etmək lazımdır ki, dəniz yolları regional, kabotaj bey
nəlxalq və okean yollarma bölünür. Kabotaj dəniz yollan bir dövlə
tin limanlarını birləşdirir. Regional dəniz yolları -  müəyyən coğrafi 
regionda formalaşmış yollardır. Beynəlxalq okean yolları, okeandan 
(okeanlardan) keçməklə müxtəlif qitələrdə yerləşmiş dövlətlərin li
manlarını birləşdirir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Dəniz ticarət gəmiçiliyi iki fonnada 
-  qeyri-müntəzəm (trampov) və müntəzəm (xətti) təşkil edilir. Gə
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mi ilə daşımalar üçün müqavilə imzalanır. Bu müqavilənin əsasını 
ffaxt (icarə) təşkil edir.

Fraxt -  yük və sərnişin daşınması, habelə digər işlər üçün ra
zılaşdırılmış ödənc hesabına (Fraxt) bütün gəminin və ya onun bir 
hissəsinin icarəyə verilməsidir. Fraxt prosesi adətən trampov gəmi
çiliyində istifadə edilir.

Xətti (müntəzəm) daşımalarda bu cür əməliyyatlar «gəmidə 
yer bronlaşdmlması» yolu ilə həyata keçirilir. Gəmi sahibi ilə ica- 
rədarın hüquq, risk və məsrəflərinə görə gəmilərin icarəsinin iki 
növü vardır.

1. Reys ffaxtı. Bu gəmilərin reys üçün, dairəvi reys üçün, ar
dıcıl birtərəfli reys üçün müqavilə ilə icarəsini nəzərdə tutur.

2. Gəminin (donanmanın) müəyyən müddətə ffaxtı. Bütün 
əməliyyat xüsusi müqavilə-çarterlə rəsmiləşdirilir. Çartcrin rəsmi- 
ləşdirilməsinin sadələşdirilməsi üçün dəniz daşımaları müqaviləsi
nin şərtlərinin özündə əks etdirən mətbədə hazırlanmış xüsusi 
blanklardan istifadə edilir.

Daşımaların rəsmiləşdirilməsi üçün əsas nəqliyyat sənədi, 
mal qəbzi və ya mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərdir.

Yeri gəlmişkən qeyd edilməlidir ki, beynəlxalq gəmiçiliyi 
tənzimləyən bir sıra sənədlər mövcuddur. Bu sənədlər sırasına Ko- 
nosamcntlərə (konosament qiymətli kağız olmaqla, dəniz daşıması
na verilmiş mal üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edir) aid qay
dalar üzrə 1924-cü il Brüssel Konvensiyası («Haaqa qaydaları»), 
Yüklərin dəniz daşınması haqqında 1978-ci il BMT Konvensiyası 
(«Haaqa qaydalan»m əvəz etmişdir, bu sənəd «Hamburq qaydala
rı» adlanır), Beynəlxalq qarışıq yük daşımaları haqqmda 1980-cı il 
BMT Konvensiyası daxildir. Həmin sənədlər müasir beynəlxalq 
dəniz daşımalarının hüquqi tənzimlənməsinin əsaslarını yaratdı və 
beynəlxalq nəqliyyat hüququnun təşəkkülünə önəmli töhfə oldu.

Müasir beynəlxalq hüququn bu kompleks bölməsinin tə
şəkkülü müvafiq prinsiplərin formalaşması ilə müşayət olunur ki, 
bura, məsələn, nəqliyyat təhlükəsizliyinin, təhlükəsiz daşınmanın 
və nəql etmənin təmin olunması və bir sıra başqa prinsiplər aiddir.
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Dəniz nəqliyyatından istifadə edən sərnişinlər altı əsas qrupa- 
işgüzar sərnişinlər (kommersantlar), turistlər, mühacirlər, 
mövsümü işçilər, zəvvarlar və hərbiçilərə bölünürlər. Səfərin məq
sədindən asılı olaraq turistlər gəmilərdən kruizlər üçün və ya bir 
ölkədən (yerdən) digərinə getmək üçün istifadə edirlər. Turizm fir
maları turizm məhsulunun xüsusiyyətindən asılı olaraq (kruizlər, 
ekskursiyalar, xüsusi reyslər) Gəmiçiliklə müqavilələr bağlayırlar.

Səyahətlərin təşkilində hava və dəniz nəqliyyatı kimi avto
mobillərin əhəmiyyəti böyükdür. Avtomobil nəqliyyatı və onun 
digər növləri malların (yüklərin) və adamların (sərnişinlərin) iki və 
daha artıq dövlət arasında yerdəyişməsini təmin edir.

Beynəlxalq avtomobil əlaqələrinin (daşımalarının) əsas xüsu
siyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, bir ölkənin avtonəqliyyat va
sitələri dövlət sərhəddini keçərək başqa bir ölkənin beynəlxalq av
tomobil yolları ilə hərəkət edirlər. Bununla əlaqədar, beynəlxalq 
avtomobil əlaqələrinin (daşımalarının) inkişafı və onun təhlükəsiz
liyinin təmin olunması üçün qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əsasında 
bir sıra mühüm dövlətlərarası tədbirlərin görülməsi vacibdir. Bu 
qəbildən olan tədbirlər sırasına, birincisi, eyni yol hərəkəti qayda
larının, yol nişanlarının və işarələrinin müəyyən edilməsi daxildir. 
İkincisi, xarici dövlətin yük və sərnişin daşımalarının həyata keçi
rilməsi üçün ərazisindən istifadə olunan dövlətin səlahiyyətli or
qanlarından müvafiq sanksiya, icazə və lisenziya alınması müasir 
avtomobil əlaqələri üçün ən mühüm şərtlərdən biridir. Üçüncüsü, 
gömrük və vergi şərtlərinin tənzimlənməsi və xarici avtonəqliyyat 
vasitələrinə texniki yardım göstərilməsi məsələsi xüsusi rol oy
nayır.

Beynəlxalq avtomobil əlaqələrində (daşımalarında) daha bir 
mühüm problem, digər bir ölkənin avtomobil nəqliyyatı vasitələri
nin ölkənin yolları ilə hərəkət etməsi üçün müəyyən hüquqi təmi
natların (məsələn, sərnişinlərə və başqa subyektlərə ziyan vurul
ması ilə əlaqədar) yaradılması məsələsidir. Bu halda, avtonəqliyyat 
vasitələrinin məcburi sığorta olunması məsələsi, xüsusilə mülkü- 
hüquqi məsuliyyətdən sığortalanma, müəyyən əhəmiyyət kəsb edir 
ki, bu da həm müasir qanunvericiliyin, həm də bu sahəyə aid bey
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nəlxalq müqavilə, saziş və konvensiyaların müddəaları ilə nəzərdə 
tutulur.

Fikrimizcə, müasir bcynolxalq-hüquqi nəzəriyyə nəinki bey
nəlxalq nəqliyyat anlayışına, hom də beynəlxalq avtomobil əlaqə
ləri (daşımaları) anlayışına,onların təşkilinə və xüsusiyyətlərinə aid 
olan kifayət qədər təkmilləşdirilmiş normalar sisteminə malikdir. 
Bu normalar sisteminə, xüsusən yol hərəkətinə, yol nişanları və 
işarələrini tənzimləyən, beynəlxalq avtomobil xətlərinin qurulma
sı, müntəzəm beynəlxalq avtomobil xətlərinin təşkili, yüklərin av
tomobillə daşınması müqaviləsi, sərnişinlərin avtomobillə daşın
ması, beynəlxalq avtomobil əlaqələrinin sadələşdirilməsi və s. 
haqqında bir sıra beynəlxalq sazişlərin müddəaları daxildir.

Dövlətlərarası avtomobil əlaqələrinin başlanğıcı və inkişafı
nın qısa xülasəsinə gəldikdə isə,təbiidir ki, o, avtomobilin meydana 
çıxması ilə bağlıdır və avtomobil sənayesinin inkişafı və təkmilləş
dirilməsi bu sahədə beynəlxalq nəqliyyat konvensiyalarının, ilkin 
olaraq regional (Avropa) səviyyəsində, qəbul edilməsi zərurətini 
yaradır. Belə ki, 1926-cı ildə ilk dəfə olaraq, avtomobil hərəkəti 
haqqında beynəlxalq Paris konvensiyası, 1931-ci ildə isə «Eyni yol 
nişanlarının və işarələrinin tətbiq edilməsinə dair» beynəlxalq Ce
nevrə konvensiyası qəbul olunmuşdur. Beynəlxalq avtomobil daşı
maları və əlaqələrinin inkişafı işində aşağıdakı ixtisaslaşmış bey
nəlxalq təşkilatların fəaliyyətləri çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir: 
yol hadisələrinin qarşısının almması üzrə MOPDP,1901-ci ildə ya
radılıb; avto-yol federasiyası FİA, 1904-cü ildə yaradılıb; avto
nəqliyyat federasiyası -  MAF və avtomobil nəqliyyatı ittifaqı 
MAS, 1948-ci ildə yaradılıb, tez xarab olan ərzaqların daşınması 
üzrə TRANSFİQORUT Avropa, 1955-ci ildə yaradılıb; uzaq mə
safələrə işləyən yük maşınları sürücülərinin ittifaqı 1957-ci ildə 
yaradılıb; Avropa İqtisadi Birliyinin nəqliyyat üzrə komissiyası və 
b.

Beynəlxalq avtomobil əlaqələri və daşımalarının inkişafını 
ehtiva edən demək olar ki, bir əsrlik bir dövr, yalnız bu sahədə 
müvafiq prinsip və normaların meydana çıxması və formalaşması 
ilə deyil, həm də bu sahənin beynəlxalq-hüquqi unifıkasiyası ilə
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xarakterizə olunur. 1931-ci il Cenevrə konvensiyası qəbul edildik
dən sonra belə bir unifikasiya öz əsasını Yol hərəkəti haqqında 
digər bir Cenevrə konvensiyasının müddəalarında və Yol nişanları 
və işarələri haqqında Protokolda (1949-cu il) növbəti inkişafını və 
möhkəmləndirilməsini tapdı. Sadalananlar yol hərəkətinin, yol ni
şanlarının və işarələrinin tənzimlənməsi sahəsində dövlətlərarası 
münasibətlərin ən mühüm beynəlxalq-hüquqi sənədlərindəndir və 
planet miqyasında dövlətlərin iştirakını nəzərdə tutur. Bəzi məlu
matlara görə bu konvensiya 1968-ci ildə redaktəsində 1977-ci ildə 
qüvvəyə minib, həmçinin, 1959-cu il Yüklərin beynəlxalq daşıma
ları haqqmda gömrük konvensiyası (1978-ci ildə onun yeni redaktə
si qüvvəyə minib) çərçivəsində qüvvədədir.

Nəqliyyat vasitələri ilə avtomobil əlaqələri və daşımalarının 
tənzimlənməsi prosesinin yeni mərhələsi 1968-ci il Vyana Kon
vensiyalarıdır (Yol hərəkəti haqqmda və Yol nişanları və işarələri 
haqqmda, müvafiq olaraq 1977-ci il və 1978-ci ildə qüvvəyə mi
nib). Vyana Konvensiyalarının ayrı-ayrı yenilikləri arasmda iştirak
çıların daha konkret və dinamik öhdəliklərini qeyd etmək olar. 
Söhbət, məsələn, iştirakçı dövlətin ərazisində qüvvədə olan Yol 
hərəkəti qaydalarının mahiyyətcə «Yol hərəkəti haqqmda» kon
vensiyanın müddəalarına, tələblərinə (m.3 b.l) müvafiq olmalan 
üçün tədbirlər görülməsinin zəruriliyindən gedir. Elə həmin mad
dənin 3-cü bəndinə görə, iştirakçı dövlətlər Konvensiyasmm tələb
lərinə cavab verən avtomobillərə və qoşqulara öz ərazilərində bey
nəlxalq hərəkətdə iştirak üçün icazə verməyə, həmçinin, konven
siyanın müddəalarına uyğun şəkildə verilən sürücülük vəsiqələrini 
və qeydiyyat şəhadətnamələrini tanımağa borcludur.

3 və 4-cü maddələr avtomobil nəqliyyatı ilə qarışıq daşımalar 
üçün do bu vasitələrin istifadəsiylo bağlı tövsiyyələri nəzərdə tu
tur.

Məlum olduğu kimi, dövlətlərin müasir xarici iqtisadi fəa
liyyətinin istənilən forması, başlıca olaraq, beynəlxalq sazişlər əsa
sında həyata keçirilir. Bu sazişlər tənzimlənmənin, o cümlədən də 
yük və sərnişinlərin beynəlxalq avtomobil daşımaları üçün tənzim
ləmənin əsas mənbəyi kimi nəzərdən keçirilir. Sazişlər həmçinin
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daşıma və əlaqələrin təmin olunması üçün də böyük əhəmiyyətə 
malikdir, çünki, məsələn, eyni norma və qaydalarm işlənib hazır
lanmasına və yaradılmasına yardımçı olur. Bunlar isə, məlum ol
duğu kimi, dövlətdaxili qanunvericilik tərəfindən qəbul edilə bil
məz, yalnız konvensiyaların, müqavilələrin (sazişlərin) qəbulu yolu 
ilə beynəlxalq-hüquqi səviyyədə kodlaşdırılmalıdır.

Avtomobil əlaqələri və daşımaları sahəsində belə beynəl
xalq-hüquqi sənədlərdən biri 1956-cı ildə Cenevrədə imzalanmış, 
«Beynəlxalq yük daşmması müqaviləsi (BYDM) haqqmda» Kon
vensiyadır.

1956-cı il Konvensiyası yol hərəkəti haqqmda 1949-cu il 
konvensiyasmm müvafiq müddəalarmı əldə rəhbər tutaraq, yüklə
rin avtomobillə daşınması barədə istənilən müqaviləyə şamil edilir. 
Onun 4-cü maddəsinə görə, bu halda «avtomobil» dedikdə, avto
mobillər (yəni yük maşınları), yarımqoşqulu avtomobillər, qoşqular 
və yarımqoşqular başa düşülməlidir. Bu zaman yükü daşıma üçün 
müqavilədə nəzərdə tutulan qəbul yeri və yükün təhvili üçün nə
zərdə tutulan yer iki müxtəlif dövlətin ərazisində olur (m.l.). Bu 
maddənin 3-cü bəndi xüsusi olaraq haşiyə çıxır ki, Konvensiya, 
hətta onun tətbiq dairəsində olan daşımalar dövlətlər, yaxud höku
mət idarələri və ya müəssisələri tərəfindən həyata keçirildikdə də 
tətbiq olunur.

Konvensiyaya görə əsas daşıma sənədi qaimədir. Konven
siya, adətən 3 nüsxədə (göndərən, alan və daşıyıcı üçün) tərtib olu
nan beynəlxalq nümunəli qaimənin rekvizitlərinin tərtibini tənzim
ləyir. Lakin əksər hallarda, qaimə daha çox sayda tərtib edilir ki,bu 
da qaimənin surətləri hüquqi qüvvəyə malik olmasa da, yüklərin 
yerdəyişmələrinin qeydiyyatının aparılması məqsədilə hər sərhəd 
gömrük keçdində onun bir nüsxəsinin saxlanılması ilə əlaqədardır.

Bu və digər konvensiyaların təhlilindən göründüyü kimi, 
xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, konkret olaraq, nəq
liyyat təşkilatları və onların müştərilərinin beynəlxalq avtomobil 
daşımaları ilə (yüklərin, sərnişinlərin və baqajın) bağlı olan müna
sibətləri və bir çox digər məsələlər həm beynəlxalq xüsusi hüqu
qun beynəlxalq müqavilələrdə (sazişlərdə) təsbit olunmuş normala-
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n  ilə, həm də dövlətdaxili milli nəqliyyat qanunvericiliyinin nor
maları ilə tənzimlənir ki, zərurət yarandığı hallarda sonunculara 
mülki, inzibati və bir sıra başqa hüquq sahələrinin normaları da tət
biq edilə bilər.

Səciyyəvidir ki, müasir beynəlxalq avtonəqliyyat əlaqələri və 
daşımalar haqqında müqavilələrin (sazişlərin) əksəriyyəti, onların 
həyata keçirilməsinin iştirakçı dövlətlərin daxili-milli qanunverici
liklərinin tələblərinə müvafiq olmasmm (əgər onlarda başqa qayda 
nəzərdə tutulmayıbsa) zəruriliyini xüsusi olaraq vurğulayır.

Yalnız avtomobil sərnişin daşımalarına həsr olunmuş bölmə
lərə gəldikdə isə, həmin daşımalar, adətən, müntəzəm (müəyyən 
marşrutlar üzrə elan olunmuş cədvəllər və tariflər əsasında həyata 
keçirilən) və qeyri-müntəzəm, bir qayda olaraq turist daşımalarına 
bölünür.

Turizmlə məşğul olan firmalar yuxarıdakı müqavilələr əsa
sında avtonəqliyyat müəssisələri ilə iş birliyi qurmaqla turistlərin 
daşınmasını təşkil edirlər.

Yuxarıda sadalanan nəqliyyat vasitələri ilə yanaşı dəmir yolu 
nəqliyyatının da turizmin inkişafında və beynəlxalq səyahətlərdə 
öz xüsusi çəkisi vardır. Yaddan çıxarmaq lazım deyildir ki, ilk təş
kil olunmuş turizm məhz dəmir yolu nəqliyyatı ilə həyata keçiril
mişdir.

Nəqliyyat xətlərinin bütün mülkiyyət formaları milli admini
strasiya tərəfindən ölkədə qəbul olunmuş qanun və qaydalar, habe
lə birbaşa və qarışıq dəmir yolu xətlərinin təşkilinə dair beynəlxalq 
sazişlər əsasmda istismar edilir. Daxili, tranzit və beynəlxalq daşı
malar diqqəti cəlb edir.

Daxili daşımalar bir ölkə ərazisində yerləşən iki məntəqə 
arasmda tranzit daşımalar üçüncü ölkə vasitəsilə müxtəlif ölkələrdə 
yerləşən iki məntəqə arasmda, beynəlxalq daşımalar isə müxtəlif 
ölkələrdə yerələşən iki məntəqə arasmda həyata keçirilir.

Həm daxili, həm do beynəlxalq dəmir yollarının təşkili və is
tismarı beynəlxalq təşkilatlar və birliklər tərəfindən əlaqələndirilir. 
Bu təşkilatlardan, sərnişin tariflərinə dair Avropa konfransı, Dəmir 
yolu sahiblərinin beynəlxalq Assosasiyası, yataq vaqonları və va
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qon-restoranlarm istismarı üzrə beynəlxalq cəmiyyət, Beynəlxalq 
dəmir yolu İttifaqı, Dəmir yolu ilə turizm Assosasiyalarmm beynəl
xalq Federasiyası, sərnişin və baqaj vaqonları üzrə beynəlxalq İtti
faq, dəmir yolu Konqresslərinin beynəlxalq Assosasiyası və digər
lərini göstərmək olar.

Dəmir yolu nəqliyyatına dair ən mühüm saziş yüklərin vo 
sərnişinlərin dəmiryolu ilə daşınmasına dair Bem Konvensiyasıdır. 
Bu sazişdə Avropanın bir çox ölkələri, Asiya və Şimali Amerikanın 
bəzi ölkələri iştirak edirlər. 1966-cı ildə sərnişin daşmması zamanı 
dəmir yolunun məsuliyyətinə dair əlavə saziş imzalanmışdır. 1980- 
cı ildə Bem Konvensiyasının nəzərdən keçirilməsinə dair Konfran
sda beynəlxalq Dəmir yolu daşımalarına dair yeni saziş (COTİF) 
imzalandı. O, Bem Konvesiyasmm və 1966-cı ildə qəbul olunmuş 
əlavə sazişi birləşdirir və beynəlxalq dəmir yolu daşımaları zamanı 
mülki-hüquqi normaları özündə əks etdirən iki əlavəyə (A və B) 
malikdir.

A əlavəsi sərnişin, В əlavəsi isə yük daşımasının şərtlərini 
əks etdirir. Saziş iştirakçılarının müəyyən etdiyi ayrı-ayrı dəmir yo
lu xətlərində vahid qaydalar tətbiq edilir. Dövlətlər beynəlxalq də
mir yolu daşımaları üçün Bem konvensiyası əsasmda ikitərəfli 
müqavilələr bağlayırlar.

Turizm firmaları öz növbəsində turizm məhsulu hazırlayar
kən dəmir yolu daşımaları üçün milli administrasiya ilə müqavilə 
bağlayırlar. Belə müqavilə həm daxili, həm də beynəlxalq tariflər 
nəzərə alınmaqla bağlanır.
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M Ö V Z U  8. TURİZM SAHƏSİNDƏ MÜQAVİLƏ ŞƏRTLƏRİNİN 
POZULMASINA GÖRƏ BAŞ VERMİŞ MÜNAQİŞƏLƏRİN 

HƏLLİ QAYDALARI

Turizm fəaliyyəti zamanı obyektiv səbəblərdən və ya təsadü
fən müqavilə şərtlərinin pozulmasına rast gəlinir. Səyahət üçün 
müqavilədə iştirak edən tərəflərin məsuliyyətinin forma və həddi 
ümumən 1970-ci il səyahətə dair müqavilələr Konvensiyasında 
müəyyən edilmişdir. Konkret olaraq mənəvi və maddi ziyanın ödə
nilməsi məsələsi tərəflərin razılığı ilə danışıqlar yolu ilə və ya 
məhkəmə araşdırmaları ilə həll edilir.

Baxmayaraq ki, dövlət konkret olaraq səyahətlərin təşkilində 
iştirak etmir, lakin insanların daha əlverişli hərəkətləri üçün hüqu
qi, maliyyə, gömrük və digər normaların işlənib-hazırlanmasında 
məsuliyyət daşıyır.

Hüquqda qəbul olunmuşdur ki, əsas norma müəyyənedici akt 
beynəlxalq müqavilədir. Millətlər Liqasmm Statusu haqqmda 
müddəaya görə Liqa üzvü olan dövlət beynəlxalq öhdəliklərini po
zardısa mütləq dəyən ziyanı ödəməli idi (maddə 13).

1969-cu il Beynəlxalq Müqavilələrin hüququ haqqmda Vya
na Konvensiyasında qeyd olunur ki, Konvensiyanın qərarı dövlətin 
müqaviləyə münasibətdə beynəlxalq məsuliyyəti barədə hər hansı 
bir məsələni həll edə bilməz. Hər bir müqavilə onun iştirakçıları 
üçün mütləqdir və onlar tərəfindən yerinə yetirilməlidir (Konven
siyanın 26-cı maddəsi). Müqavilə iştirakçısı öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməməsinin səbəbi kimi öz daxili hüququna istinad edə bil
məz (maddə 27).

Müasir beynəlxalq münasibətlərə bir sıra norma və prinsiplər 
məlumdur ki, onlarm pozulması ciddi siyasi, həmçinin pozuntu real 
məbləğdə ölçülə bilərsə maddi məsuliyyətlə nəticələnir. Qeyd et
mək lazımdır ki, beynəlxalq hüquqi məsuliyyət nəinki müqavilə 
şərtlərinin, həmçinin adi normaların pozulması zamanı da baş verir.

BMT Baş Assambleyasının bir sıra qətnamələri müəyyən hüquqi 
prinsipləri əks etdirir, buradan aydındır ki, onları yerinə yetirməyən 
dövlət beynəlxalq məsuliyyət daşıyır.

Bir qayda olaraq dövlət öz orqanlarmm beynəlxalq, qeyri- 
hüquqi hərəkətləri üçün məsuliyyət daşıyır. Məsələn, Uruqvay və 
Çili Respublikası arasında 1979-cu ildə imzalanmış turistlərin sər
bəst daxil olmaları, onlarm şəxsi əşyalarının və daşıma vasitələri
nin gətirilməsinə dair sazişdə tərəflərin Milli Qanunvericiliyi ilə 
nəzərdə tutulmuş turizm müqaviləsi və sazişinin pozulmasına görə 
sanksiyalar müəyyənləşdirilmişdir (maddə 17). Turizm sahəsində 
əməkdaşlığa dair beynəlxalq müqavilələrin bir çoxunda tərəflərin 
məsuliyyət məsələsinin beynəlxalq arbitrajda həll olunması nəzər
də tutulur. Avropa ölkələrində turizm sahəsindəki əməkdaşlığa da
ir müqavilədə turizm firmasının və turistin müqavilə şərtlərinin 
pozmalarına görə məsuliyyətinin iddia qaydası müəyyən edilir. Av
ropanın vo Latm Amerikasının bir sıra ölkələri səyahətlərə dair 
1970-ci il Beynəlxalq Konvensiyanın şərtlərinə uyğun olaraq tu
rizm müqavilələrinin pozulmasına görə iddianın məhkəmə qayda
sında baxılmasını müəyyən etmişdir.

Turizm sahəsində münaqişələrin arbitraj həlli. Beynəlxalq 
arbitraj mübahisə edən tərəflərin özləri tərəfindən yaradılmış 
münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün vasitədir və onun çıxardığı 
hər bir qərar mütləq yerinə yetirilməlidir. Arbitraj münaqişədə işti
rak etməyən hər hansı bir dövlətdən seçilmiş sabit arbitrdən ibarət 
ola bilər.

Beynəlxalq arbitrajın yaranmasında 1899 və 1907-ci illərdə 
keçirilmiş Birinci və İkinci Haaqa konfransları mühüm rol oyna
mışdır. Onlar tərəfindən aşağıdakı sənədlər hazırlanmışdır:

Beynəlxalq münaqişələrin dinc yolla həlli haqqmda Konven
siya; Razılaşdırılmış öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin güc işlət
məklə tələb edilməsinin məhdudlaşdırılması haqqmda Konvensiya 
və Beynəlxalq Mükafat Palatasının təsis edilməsi haqqmda Kon
vensiya. 1899-cu il Konvensiyası ilə Münsiflər məhkəməsi Daimi 
palatası təsis edildi. İkinci Haaqa Konfransı bu konvensiyanı nəzər

80 81



dən keçirdi və Münsiflər məhkəməsini saxladı və möhkəmləndir
di.

1920-ci ildə Millətlər Liqası yaradıldıqdan sonra Beynəlxalq 
Məhkəmənin Daimi Palatası Münsiflər Məhkəməsinə göndərilən 
işlərin sayını azaltdı. Millətlər Cəmiyyətinin 1928-ci ildə keçirilən 
Assambleyasının qəbul etdiyi «Beynəlxalq mübahisələrin həlli 
haqqında ümumi akt»da müəyyən mübahisəli məsələlərin arbitraj 
həlli müəyyən edildi. 1949-cu ildə «Ümumi Akt» yenidən müzaki
rə edildi və BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən təsdiq edildi. 
BMT-nin Nizamnaməsinin 33-cü maddəsi mübahisələrin dinc həlli 
vasitəsi kimi arbitrajdan istifadəni nəzərdə tutur.

1958-ci ildə BMT-nin beynəlxalq hüquq komissiyası «Arbit
raj prosesinin nümunəvi qaydalarmı» hazırladı və BMT-nin 14 noy
abr 1958-ci ildə keçirilmiş Baş Assambleyasının Qətnaməsilə isti
fadə üçün BMT üzvü ölkələrinə tövsiyə etdi.

Milli turizm administrasiyasına da adi qaydalar tətbiq edilir: 
hüquqi şəxs öz öhdəliklərinə görə iddianı təmin edə bilən əmlakı 
ilə cavab verməlidir. Buradan aydın olur ki, iddianın təmin olunma
sı obyekti nizamnamə kapitalının müəyyən bir hissəsi və dövriyyə 
kapitalının bir hissəsi ola bilər. Bununla əlaqədar qeyd edilməlidir 
ki, səyahətin təşkilatçısı nəqliyyat xidmətlərini də özü təqdim 
edərsə bu xidmətlərin göstərilməsi zamanı turistə dəyən hər bir 
ziyana görə cavabdehlik daşıyır (səyahət üçün müqavilələrə dair 
konvensiyanın 14-cü maddəsi).

Dünya təcrübəsində adətən turizm məhsulu turistə müqavilə 
bağlamaqla satılır. Bu müqavilədə həm səyahət təşkilatlarının, 
həm də turistlərin hüquq və vəzifələri qeyd olunur. Yeri gəlmişkən 
qeyd edilməlidir ki, bu təcrübə «Turizm haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Qanunda təsbit olunsa da buna əməl edilmir.

Səyahətin təşkilatçısı və ya turizm firması öz müqavilə öhdə
liklərinə əməl etməsə onun xidmətələrindən istifadə edən hər kə
sin iddia qaldırmaq hüququ vardır. Bir çox ölkələrin milli qanunve
riciliyində iddia qaydaları müəyyənləşdirilmişdir.

Səyahət üçün müqaviləyə dair Konvensiyaya uyğun olaraq 
(maddə 5-7), səyahətin təşkilatçısı tərəfindən müqavilə şərtlərinin
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pozulması dəymiş ziyana görə məsuliyyət yaradır. Turizm firması 
həm öz, həm də icraçıları və nümayəndələrinin hərəkətinə görə 
cavabdehdir. Səyahətin təşkilatçısı bağlanmış və ödənilmiş müqa
viləyə əməl etmədiyinə görə turistə dəyən hər bir ziyana görə ca
vabdehlik daşıyır (maddə 12,130). Konvensiyada turistə dəyən zə
rərə görə cərimə məbləği müəyyən edilmişdir: bədən xəsarətinə 
görə 50 min frank, maddi ziyana görə 2 min frank və digər ziyana 
görə 5 min frank (13 maddənin 1 və 2-ci bəndləri).

Qeyd edilməlidir ki, müqavilə imzalamış hər bir turist də 
onun şərtlərini pozduğuna görə məsuliyyət daşıyır. Turistlər və ya 
ekskursiyaçılar tərəfindən yerləşmə, nəqliyyat, rekreasiya vasitələ
rinə və ekologiyaya hər hansı bir ziyan vurularsa milli qanunverici
liyə uyğun olaraq cəza təyin edilir. Əgər vurulmuş maddi və mənə
vi ziyanın həcmi böyük olarsa beynəlxalq müqavilorə və turizm 
mübadiləsi və əlaqələrinə dair sazişlərin şərtlərinə uyğun olaraq 
turistlər, ekskursiyaçılar və turizm firmaları birgə məsuliyyət da
şıyırlar.
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MÖVZU 9 . TURİZM SAHƏSİNDƏ DÖVLƏTLƏRARASI 
FƏALİYYƏTİN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİNİN 

BEYNƏLXALQ HÜQUQİ FORMALARI

Dövlətlərarası fəaliyyətin əlaqələndirilməsində beynəlxalq 
təşkilatların rolu əvəzsizdir. Beynəlxalq təşkilatlar dövlət və ya 
qeyri-hökumət xarakterli milli cəmiyyətlər birliyidir, insan fəa
liyyətinin müəyyən sahəsində (siyasət, iqtisadiyyat, sosial və mə
dəni həyat, turizm və digər sahələrdə) ümumi məqsədlərə çatmaq 
üçün yaradılmışdır. Beynəlxalq təşkilatlar onlara üzv dövlətlər ara
sında çoxtərəfli əməkdaşlığın mühüm və daha səmərəli formala
rından biri kimi xidmət göstərir. Bəzi beynəlxalq təşkilatlara milli 
cəmiyyətlər, ittifaqlar və assosiasiyalar deyil, yalnız dövlət üzv ola 
bilər. Belə təşkilatlar hökumətlərarası, cəmiyyət, ittifaqlar və asso
siasiyaların üzv olduğu təşkilatlar isə qeyri-hökumət təşkilatları ad
lanır.

Hökumətlərarası beynəlxalq birliklərə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı (BMT) və bu kimi struktur yaradan bir sıra ixtisaslaşmış 
təsisatlar aiddir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı universal xarakterli 
və ümumi səlahiyyətli təşkilatdır, başlıca məqsədi sülhün, təhlükə
sizliyin qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi, dövlətlər ara
sında əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdən ibarətdir.

BMT sisteminin bir çox ixtisaslaşmış təsisatlarının beynəl
xalq turizmin inkişafı üçün lazımi şəraitin təmin edilməsinə bilava
sitə aidiyyətləri vardır. Bunlardan:

BMT İqtisadi və Sosial Şurası (EKOSOQ- iqamətgahı Nyu- 
Yorkdadır;
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə BMT təşkilatı 
(UNESCO)- iqamətgahı Parsidədir;
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (İBRD)-iqamo- 
tgahı Vaşinqtondadır;
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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO)-iqəmətgahı Cenev
rədədir;
Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF)-iqamətgahı Vaşinqtonda
dır;
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (İCAO)-iqamətgahı 
Monrealdadır;
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO)-iqamətgahı Londondadır; 
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO)-iqamətgahı 
Cenevrədədir;
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)-iqamə- 
tgahı Romadadır;
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (WTO)-iqamətgahı Cenevrə
dədir və s. göstərmək olar.
İqtisadi və Sosial Şura (EKOSOC) BMT Nizamnaməsinə 

müvafiq olaraq iqtisadi və sosial sahələrdə BMT-nin fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsini və ümumi rəhbərliyi həyata keçirir. EKOSOC- 
un məqsədi ölkə və regionların iqtisadi və sosial inkişafı sahəsində 
əməkdaşlıq üçün lazımi şərait yaratmaqdır. O, ekspert qiymətlən
dirməni həyata keçirir, iqtisadi və sosial məsələlər üzrə qətnamə 
qəbul edir və ya tövsiyələr verir, BMT himayəsi altında keçirilən 
forumların qəbul etdikləri konvensiyaların layihələrini hazırlayır. 
Hər bir ölkənin iqtisadi və sosial həyatının ayrılmaz hissəsi olan tu
rizm fəaliyyəti Şuranın səlahiyyətinə daxildir.

UNESCO -  hökumətlərarası təşkilatdır, təhsil, elm və mə
dəniyyət sahəsində ölkələr arasmda əməkdaşlığı inkişaf etdirmək 
vasitəsilə sülh və beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım məqsədilə ya
radılmışdır, turizm yönümlü təhsil müəssisələrində sülh və inkişaf 
naminə beynəlxalq mədəni turizm kafedraları təsis edir. UNESCO- 
nun kafedraları turizmin təşəkkülü və inkişafı, xalqlarm mədəni ir
sinin bərpası və qorunub saxlanması, peşəkar turizm kadrlarının ha
zırlığı üçün məqsədli turizm layihələri və proqramları işləyib ha
zırlayır və tətbiq edirlər.

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (İLO) ixtisaslaşmış beynəlxalq 
birlikdir, məqsədi əmək qanunvericiliyi və əmək şəraitinin yaxşı
laşdırılması məsələlərinə dair konvensiya və tövsiyələr işləyib ha
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zırlamaqdır. O, həmçinin işçi qüvvəsinin məşğulluğu vo mobilliyi, 
- o cümlədən də turizm sənayesində məsələləri ilə məşğul olur. 
İqamətgahı Cenevrədədir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO) -  beynəlxalq hö- 
kumətlərarası təşkilat, BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatıdır. Təşkila
tın əsas vəzifələri sırasında xarici mühitin ekoloji vəziyyəti və sa- 
nitariya şəraitinin yaxşılaşması, beynəlxalq sanitariya normaları və 
qaydalarının işlənib hazırlanması, təhlükəli xəstəliklərin profilakti
kası və onlarla mübarizə, epidemiyaların qarşısının alınması və s. 
göstərmək olar. Təşkilatın fəaliyyəti sayəsində xüsusilə təhlükəli 
xəstəliklərə yoluxma ocaqları və turistlərin təhlükəli ərazilərə sə
fərləri zamanı peyvəndləmə tələbləri müəyyən edilir. Bu barədə 
məlumatlar, habelə öz səhhətlərini qorumaqla bağlı turistlərə veri
lən digər tövsiyələr turoperatorlar və turizm agentləri üçün arayış 
kitabçalarında və səyahətçilər üçün soraq kitabçalarında dərc olu
nur.

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (IBRD) döv-
lətlərarası valyuta-maliyyə təşkilatıdır. Onun əsas funksiyası öl
kənin inkişafının məqsədli proqram və layihələrinə maliyyə yardı
mı göstərməkdir. Təşkilat əsas etibarilə inkişaf etməkdə olan döv
lətlərə maliyyə yardımı göstərir. Ölkə turizminin inkişafı layihələ
rinə də vəsait ayrılır.

Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) BMT-nin ixtisaslaşmış 
təsisatıdır, beynəlxalq təşkilatlara üzv dövlətlər arasında valyuta- 
maliyyə əməliyyatlarım nizama salmaq, valyuta məzənnələrinin 
sabitliyini qorumaq, ödəniş balanslarını tarazlaşdırmaq üçün kredit 
yardımı göstərmək və ölkənin iqtisadi yüksəlişinə, habelə burada 
yüksək məşğulluq səviyyəsinə yardım etmək üçün yaradılmışdır. 
Turist göndərən və qəbul edən ölkələr arasmda qarşılıqlı hesablaş
malar labüd sürətdə valyuta-maliyyə əməliyyatları ilə bağlıdır, de
məli onlar Fond tərəfindən nəzarətə almır vo tənzim olunur.

Turizmin və turizm sənayesinin inkişafına yenicə başlayan öl
kələr fondun kredit siyasətindən, onun maliyyə vo texniki yardı
mından birbaşa asılıdır.
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Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (İCAO) -  BMT-nin 
ixtisaslaşmış təşkilatıdır. Beynəlxalq mülki aviadaşımalar sahə
sində siyasəti, onlarm inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləş
dirir, hava nəqliyyatının səmərəliliyi, etibarlığı vo təhlükəsizliyi 
məsələlərini həll edir, beynəlxalq aeroport və hava nəqliyyatı xid
mətlərinə tələbləri müəyyən edir, texniki, idarəetmə və maliyyə 
məsələlərini həll edir. Turizm sənayesinin ayrılmaz hissəsi olan 
mülki aviadaşımalar İCAO tərəfindən tənzim olunur.

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO) -  BMT-nin ixtisaslaş
mış təşkilatıdır, fəaliyyəti dəniz daşımalarının tənzim olunmasına, 
gəmilərin texniki cəhətdən yenidən təchizinə, radiokommunikasiy- 
aların təkmilləşməsinə, daşınmaların təhlükəsizliyi, bədbəxt hadi
sələrin qarşısının almması və onlarm nəticələrinin ləğv edilməsi, 
dəniz və okeanların çirklənməsinə yol verilməməsi, təhlükəli 
yüklərin daşınması və s. problemlərin həllinə yönəlmişdir. İMO 
xüsusi konvensiyalar (xüsusilə təhlükəsizlik sahəsində) işləyib ha
zırlayır. Turistlərin gəmi ilə daşımaları da İMO-nun səlahiyyəti sa
həsinə aiddir.

Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO) -  beynəl
xalq hökumətlərarası təşkilat və BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatı
dır, fəaliyyəti meteoroloji müşahidələr, tədqiqatlar və informasiya 
mübadiləsi sahəsində üzv ölkələrin əməkdaşlığmm inkişafına yö
nəlmişdir. Meteorologiya məlumatları turist səfərlərinin 
mövsümlüyünü müəyyən etmək üçün çox vacibdir. Bu məlumatlar 
turizm fəaliyyəti mütəxəssisləri üçün xüsusi arayış kitabçalarında 
vo turistlər üçün soraq kitabçalarında dərc olunur.

Birləşmiş Millətlərin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı təşkilatı 
(FAO) BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatı statusu ilə hökumətləra- 
rası beynəlxalq təşkilatdır. FAO-nun əsas məqsədi kənd təsərrü
fatı istehsalı, ərzaq və qidalanma məsələləri ilə əlaqədar məlumat
lar toplamaq, tədqiq və təhlil etmək, həmçinin ərzaq məhsullarının 
istehsal və satışının yaxşılaşdırılmasına hərtərəfli yardım göstər
məkdir. Turizm xidmətləri tədarükçüləri olan qida müəssisələri 
FAO-nun tənzimedici fəaliyyət sahəsinə aiddir.
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Dünya Ticarəti Təşkilatı (WTO) BMT-nin ixtisaslaşmış 
təşkilatıdır, beynəlxalq ticarətin sadələşdirilməsi, beynəlxalq tica
rətdə gömrük rüsumlarının və digər məhdudiyyətlərin azalmasına 
yönəlmiş çoxtərəfli hökumətlərarası sazişlər imzalamış bir çox öl
kələri özündə birləşdirir. 1947-ci ildə yaradılmış bu təşkilat tariflər 
və ticarət haqqmda Baş sazişin (QATT) hüquqi varisidir.

Təşkilatın fəaliyyəti bilavasitə turizm sənayesinin nizama sa
lınmasına yönəlmişdir, belə ki, turizm - turist xidmətləri və malları 
ilə ticarət deməkdir.

BMT sistemindən kənarda da, turizmin sabit inkişafı ilə bağlı 
olan insan fəaliyyətinin bəzi aspektlərini tənzimləyən beynəlxalq 
təşkilatlar mövcuddur. Belə təşkilatlara aiddir:

Parlamentlərarası İttifaq (İPU);
Ümumdünya Təbiəti Mühafizə İttifaqı (WUCH);
Ümumdünya Qardaşlaşmış Şəhərlər Federasiyası (UTO);
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO);
Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı (İNTERPOL);
Ümumdünya Tətbiqi Sənət və Peşə Şurası (WCC);
Beynəlxalq Muzeylər Şurası (İCOM);
Beynəlxalq Balneologiya və Klimotologiya Federasiyası
(FİTEC) və bir çox başqaları.
BMT sistemindən kənar təşkilatlar arasında Parlamentləra- 

rası İttifaq (İPU) xüsusi yer tutur. Bu, Beynəlxalq qeyri-hökumət 
təşkilatı milli parlament qruplarını birləşdirir. İttifaq XIX əsrin 
axırlarında (1889) yaradılmışdır. İttifaqın əsas məqsədi müxtəlif öl
kələrin parlament nümayəndələrinə yardım etmək, onların arasında 
müqavilələri müdafiə etmək və həvəsləndirmək və parlament təsi
satlarının əməkdaşlığını möhkəmləndirmək üzrə birgə fəaliyyət 
üçün onları birləşdirməkdir. Parlamentlərarası İttifaqın fəaliyyəti
nin əsas istiqamətləri hakimiyyətin demokratik təsisatlarmm 
nümayəndələri və xalqlar arasmda sülh, əməkdaşlığın təhlükəsiz
liyi və sabit inkişafı, insan hüquqları və humanitar hüquq, qadmlar 
siyasətdə, təhsil, elm və mədəniyyətdir.

Təqdim olunan istiqamətlərin əksəriyyəti turizmin uğurlu in
kişafının zəruri şərtidir. O cümlədən, onun sabit inkişaf istiqaməti

88

ətraf mühitin və iqtisadi yüksəlişin qorunub saxlanması problemləri 
ilə sıx əlaqəni nəzərdə tutur. Humanitar inkişaf, sosial və iqtisadi 
ədalət məsələləri bu fəaliyyət çərçivəsində həllini tapır. Bu məsə
lələr, eyni zamanda, bir çox beynəlxalq turist təşkilatlan, ölkələrin 
milli hökumətləri və turizm idarələri tərəfindən nəzərdən keçirilir, 
tədqiq olunur və həll edilir. İqamətgahı Cenevrədədir.

Ümumdünya Təbiəti Mühafizə İttifaqı (WUCH) (1988-ci 
ilədək Beynəlxalq Təbiəti və Təbii Ehtiyatlan Mühafizə İttifaqı 
adlanırdı) Yerin təbii ehtiyatları, flora və faunasının qorunması və 
saxlanmasına yönəlmiş fəaliyyətlə məşğul olur. WUCH "Qırmızı 
kitab" nəşr edir. İttifaqın proqram sənədi Ümumdünya təbiəti 
mühafizə strategiyasıdır. ÜTMİ YUNESKO, EKOSOC və FAO 
nəznində məsləhətçi statusuna malikdir. İqamətgahı İsveçrənin 
Morj şəhərindədir.

Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondu da mövcuddur (WWF). 
Bu beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı dövlət və ictimai təşkilatlar
dan, habelə fərdi şirkət və şəxslərdən dünyanın müxtəlif regionla
rında hər növ vəhşi heyvan və təbiət sahələrinin mühafizəsi üzrə 
məqsədli layihələrin işlənib hazırlanması və reallaşdırılması üçün 
vəsait cəlb edilməsi və toplanması ilə məşğuldur. Belə layihə və 
proqramlar Fond tərəfindən ÜTMİ, YUNESKO və BMT-nin digər 
təşkilatları ilə birgə təşkil olunur və maliyyələşdirilir. Ətraf təbii 
mühitin qorunması beynəlxalq turizmin uğurlu inkişafının zəruri 
şərtidir.İqamətgahı İsveçrədədir

Ümumdünya Qardaşlaşmış Şəhərlər Federasiyasının 
(UTO) turizm əlaqələrinin səmərəli inkişafına bilavasitə aidiyyəti 
vardır. Bu, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatının əsas məqsədi 
dünyanın müxtəlif ölkələrinin şəhərləri arasında dostluq münasi
bətləri və əməkdaşlığın qurulması və möhkəmləndirilməsindən 
ibarətdir. İqamətgahı Barselonadadır.

Turizm fəaliyyətinin bütün növləri tənzimcdici norma və stan
dartların işlənməsi və tətbiqini tələb etdiyi üçün turizm xidmətləri
nin təkmilləşdirilməsindən ötrü Beynəlxalq Standartlaşdırma Təş
kilatı (ISO) kimi təsisatların fəaliyyəti böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində beynəlxalq standartların iş
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lənib hazırlanması ilə məşğul olan və standartlaşdırma sahəsində 
dövlətlərin əməkdaşlığmı təmin edən qeyri-hökumət təşkilatıdır. 
İqamətgahı Cenevrədədir.

Turizmin inkişafına mənfi təsir göstərən beynəlxalq terroriz
min artması və səyahətlər zamanı turistlərin təhlükəsizliyinin tə
min edilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi Beynəlxalq Cinayət 
Polisi Təşkilatı (İNTERPOL) daha böyük rol oynamasını labüd 
edir. Bu təşkilat 1923-cü ildə ümumi cinayətlərlə mübarizə üçün 
Beynəlxalq cinayət polisi komissiyası kimi yaradılmışdır. İqamə
tgahı Liondadır.

Uğurla fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq təşkilatlar da 
mövcuddur. Onların fəaliyyətləri turizmin inkişafı, keyfiyyətli tu
rist xidmətinin və turizm fəaliyyətinin digər sahələrinin təşkili 
üçün şərait yaradılmasına birbaşa aidiyyəti olan hər hansı sahədə 
üzv ölkələrin səylərinin əlaqələndirilməsinə yönəldir.

Bir çox beynəlxalq təşkilatlar turizmin ahəngdar və sabit in
kişafına sanballı töhfə verən turizm təşkilatlan ilə sıx əməkdaşlıq 
edirlər.

Beynəlxalq turizmin həcminin intensiv olaraq artması və sər
hədlərinin genişlənməsi, dünya turizm sənayesinin dinamik inkişa
fı, onun dünya iqtisadiyyatam aparıcı sahəsinə çevrilməsi, müxtə
lif ölkələrin turizm fəaliyyətini yoluna qoymaq və tənzimləmək 
məqsədilə beynəlxalq turizm təşkilatlarının yaradılmasını tələb et
mişdir.

Turizm və səyahətləri tənzim etməkdən ötrü ümumdünya, 
regional, məhəlli təşkilatların yaranma prosesi XX əsrin 20-ci illə
rində başlanmışdır. Bu dövr ərzində müxtəlif səviyyə və səla
hiyyətə malik beynəlxalq turizm təşkilatlarının bütöv sistemi yara
dılmışdır. Hazırda 200-dən çox belə təşkilat fəaliyyət göstərir. On
ların dörddə bir hissəsi beynəlxalq turizm sənayesində daha fəal və 
nüfuzludurlar.

Beynəlxalq turizm təşkilatlan müxtəlif adlar daşıya bilər: 
«təşkilat», «ittifaq», «assosiasiya», «assosiasiyalar qrupu», «federa
siya», «konfederasiya», «birlik», «assambleya», «komissiya», «ko
mitə», «fond», «şura», «mərkəz», «büro», «təsisat», «agentlik».
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Daha geniş yayılmış beynəlxalq turizm strukturu assosiasiyadır, 
yəni turizm sənayesinin milli təşkilatları, təsisatları və müəssi
sələrinin, həmçinin fiziki şəxslərin turizm sahəsində konkret 
vəzifələrinin həlli məqsədilə könüllülük əsasında birliyidir.

Beynəlxalq turizm təşkilatlarının missiya, məqsəd və vəzifə
ləri onların nizamnamələrində və digər proqram sənədlərində 
müəyyən edilmişdir. Ümumi xarakterli beynəlxalq turizm təşkilat
larına aiddir:

Ümumdünya turizm təşkilatı (UNWTO);
Ümumdünya səyahətlər və turizm şurası (WTTC);
Dünya turizminin beynəlxalq assosiasiyası (MT);
Beynəlxalq turizm ittifaqı (TUİ);
Beynəlxalq turizm alyansı (AİT):
Asudə vaxt və istirahət məsələləri üzrə Ümumdünya Asso

siasiyası (WLRA) və s.
Ümumi xarakterli dünya turizm təşkilatlarmm məqsəd və və

zifələri turizm sənayesini təşkil edən təşkilat və şirkətlərin maraq
larını təmsil və müdafiə etmək; turizm sahəsində siyasətin 
müəyyənləşdirilməsi, dünya turizm inkişafının əsas istiqamətləri
nin formalaşdırılması, bu təşkilatların üzv ölkələri arasında qarşı
lıqlı faydalı əməkdaşlığın təmin edilməsi və turizm sənayesinin in
kişaf problemlərinin və ölkənin iqtisadi yüksəliş problemlərinin 
həllində onlara yardım etməkdir.

Ümumi xarakterli ilk təşkilat 1925-ci ildə yaradılmış turizm 
təbliğinin rəsmi assosiasiyalarının Beynəlxalq konqressidir. O, 
1927-ci ildə rəsmi turizm təşkilatlarının Beynəlxalq Konqresi, 
1930-cu ildə isə turizmin təşkili və təbliğinin Beynəlxalq ittifaqı 
adını almışdır. 1947-ci ildə ardıcıl olaraq dəyişən sadalanmış tu
rizm strukturlarının bazasmda beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı -  
rəsmi turizm təşkilatlarının Beynəlxalq İttifaqı (RTTBİ) təsis edil
mişdir. Turizm üzrə nazirlik və idarələr, baş kommissarlıq və di- 
rektoratlar, nazirlik xidmətləri, habelə rəsmi milli turizm təşkilatla
rı onun həqiqi üzvləridir.

Ötən əsrin 70-ci illərin ortalarında RTTBİ ləğv edilməzdən 
qabaq dünyanın yüzdən artıq ölkəsinin turizm təşkilatı bura daxil
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idi. RTTBİ BMT İqtisadiyyat və Sosial Şurasının nəznində məslə
hətçi statusuna malik idi, geniş informasiya və konsultativ fəaliyyət 
həyata keçirirdi, «Turizm dünyası» jurnalı, «Sərhəd rəsmiyyətçi- 
liyi» xəbərlər məcmuəsi və bir sıra xüsusi bülletenlər («Turizm 
planlaşdırılması və ərazilərin mənimsənilməsi», «Asudə vaxtlarda 
turizm», «Yerləşdirmə vasitələri» və s . ) nəşr edirdi.

RTTBİ-nin mənzil-qərargahı Cenevrədə (İsveçrə) yerləşirdi. 
RTTBİ-nin həll etdiyi bir çox vəzifələr bu təşkilatın səviyyəsinin 
yüksəldilməsini, yəni ona BMT-nin hökumətlərarası strukturu sta
tusu verilməsini tələb edirdi. 1970-ci ilin sentyabrında RTTBİ-nin 
fövqəladə Baş Assambleyasının iclasmda (Meksika) bu ittifaqın 
adınm dəyişib hökumətlərarası turizm təşkilatı -  Ümumdünya Tu
rizm Təşkilatı (ÜTT) adı alması məsələsinə baxılmışdır. ÜTT-nin 
Nizamnaməsi 1970-ci il sentyabr ayının 27-də qəbul edilmişdir. 
1975-ci ildə Madrid şəhərində (İspaniya) Ümumdünya Turizm 
Təşkilatının Birinci Baş Assambleyası keçirildi və Robert Lonati 
Təşkilatın Baş Katibi seçildi. Həmin il rəsmən BMT-nin beynəl
xalq ixtisaslaşmış təşkilatı -  ÜTT-nin yaranması ili hesab edilir. 
ÜTT-nin Nizamnaməsinə görə bütün dövlət turizm təşkilatlan 
RTTBİ-nin üzvləri səsvermə proseduru olmadan yalnız ÜTT-nin 
Nizamnaməsini tanımaları barədə ərizə göndərməklə ÜTT-nin hə
qiqi üzvü olmaq hüququna malikdirlər.

Hazırda ÜTT 143 həqiqi, 7 assosiasiya edilmiş və 350-dən 
yuxarı qoşulmuş üzvlərdən ibarətdir. Həqiqi üzv -  dövlətlər, onla
rın hökumətlərinin təsisatları; assosiasiya edilmişlər -  xarici siyasi 
müstəqilliyi olmayan ərazilər; qoşulanlar -  beynəlxalq və milli 
təşkilatlar, turizm assosiasiyaları və şirkətləri, habelə turizmlə 
bağlı şirkətlərdir (aviasiya və digər nəqliyyat şirkətləri, turopera- 
torlar, turizm agentləri, mehmanxana və restoran assosiasiyaları, 
bank müəssisələri, nəşriyyat şirkətləri, tədris və tədqiqat institutla
rı, yerli və regional turizm şuraları).

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası 
2001-ci ilin sentyabr ayında ÜTT-nin Baş Assambleyasının XIV 
sessiyasının qərarı ilə bu təşkilatın tam hüquqlu üzvlüyünə qəbul 
edilmişdir.
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Öz mahiyyəti və turizmin inkişafma təsirinə görə ÜTT-yə tay 
ola biləcək başqa beynəlxalq təşkilat yoxdur. Onun fəaliyyəti bey
nəlxalq turizmin bütün cəhətlərini - hüquqi, inzibati, iqtisadi, ma
liyyə, sosial, ekoloji, statistik, texniki, kadr təminatmı əhatə edir.

ÜTT-nin əsas məqsədi Nizamnamənin 3-cü maddəsinə görə 
«iqtisadi inkişaf, beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmaya, əmin-amanlıq, 
tərəqqi, irqi, cinsi, dil və din fərqi qoymadan bütün insanlar üçün 
insan hüquqları və əsas azadlıqlarına ümumi hörmət və riayət edil
məsinə töhfələr vermək üçün turizmin inkişafma yardım etmək
dir». Nizamnamə məqsədlərindən çıxış edərək ÜTT-nin əsas vəzi
fələri bunlardır: ölkə və regionların inkişafi məqsədilə turizm sahə
sində bu təşkilatın üzvü olan dövlətlərin əməkdaşlığmı genişləndir
mək və dərinləşdirmək; turizm kadrlarının təhsil və peşə hazırlığı 
keyfiyyətini təkmilləşdirmək; ətraf mühitin dünyanm sabit inkişafı 
kontekstində müdafiəsi və ondan rasional istifadə üzrə tədbirlərin 
planlaşdırılması, işlənib hazırlanması və reallaşdırılması; turizm 
xidməti keyfiyyətinin artırılması vo turizm xidmətlərinin təhlükə
sizliyinin təmin edilməsi; turizm bazarının öyrənilməsi, statistik 
məlumatların toplanması, təhlili və sistemləşdirilməsi, turizmin in
kişafının proqnozlaşdırılması; turizmin inkişafında iştirak edən öl
kələr arasmda əlaqələrin və informasiya mübadiləsinin təmin edil
məsi; turizm sənədlərinin hazırlanması və yayılması.

Baş Assambleya, başda Baş katib olmaqla İcraiyyə Şurası və 
Katiblik ÜTT-nin rəhbər orqanlarıdır.

Baş Assambleya -  ÜTT-nin ali orqanıdır. O, iki ildən bir to
planır, büdcəni və ÜTT-nin sonrakı dövr üçün ümumi iş proqramını 
təsdiqləyir. Assambleyada təşkilatın fəaliyyəti haqqında hesabatla
ra baxılır və təsdiq olunur, beynəlxalq sazişlərin bağlanmasına dair 
tövsiyələr hazırlanır, həmçinin turizm sahəsinin inkişafmın ən ak
tual məsələləri müzakirə edilir.

İcraiyyə Şurası təşkilatın öz vəzifələrini iş proqramına 
müvafiq və təsdiq olunmuş büdcə çərçivəsində yerinə yetirməsini 
təmin edən tədbirlər görür, Baş Assambleya üçün təklif və tövsiyə
lər hazırlayır. İcraiyyə Şurası ildə iki dəfə toplanır. O, Baş As
sambleyanın nümayəndəlik - beş həqiqi üzvdən biri prinsipi üzrə
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seçdiyi 26 üzvdən ibarətdir. Assosiasiya edilmiş və qoşulmuş 
üzvlər müşahidəçi kimi İcraiyyə Şurasmın iclaslarında iştirak edir.

Baş Assambleya tərəfindən 4 il müddətinə təyin edilən Baş 
katibin rəhbərlik etdiyi Katiblik 80 daimi işçidən ibarətdir. Katib
lik təşkilatın iş proqrammm icrasına və onun üzvlərinin tələbat və 
maraqlarının reallaşmasına görə cavabdehdir.

Təcrübədə ÜTT beynəlxalq turizm fəaliyyətinin tənzimlən
məsini özünün regional komissiyaları (Afrika, Amerika, Asiya və 
Sakit okean regionu, Avropa, Yaxın Şərq və Cənubi Asiya üzrə) 
vasitəsilə həyata keçirir. Bu komissiyalar regionun həqiqi və asso
siasiya edilmiş üzvlərindən ibarətdir və ildə bir dəfədən az olmaya
raq iclas keçirirlər. Regiondan qoşulmuş üzvlər iclaslarda müşahi
dəçi kimi iştirak edirlər.

Regional komissiyalardan başqa ÜTT-nin tərkibində ixtisas
laşdırılmış komitələr fəaliyyət göstərir. Onlar idarəetmə, maliyyo, 
təşkilati məsələlər, habelə ÜTT-nin fəaliyyət proqarammm məz
mununa dair tövsiyələr işləyib hazırlayır və təklif edirlər. Bunlar 
Proqram Komitəsi, Büdcə və Maliyyə Komitəsi, Statistika Komi
təsi, Ətraf Mühit üzrə Komitə, Keyfiyyətə Yardım Komitəsi və 
Təhsil Mərkəzləri üzrə Komitələrdir.

ÜTT strukturunda işçi qruplar fəaliyyət göstərir: turizmdə in
vestisiyalar, turizm və onun prosesi, turizm və səhiyyə, turizm və 
ətraf mühit, gənclər turizmi üzrə.

ÜTT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq haqqında 
saziş çərçivəsində BMT və onun ixtisaslaşdırılmış təsisatları 
(YUNESKO, EKOSOC və s.) ilə turizmin inkişaf proqramlarının 
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərir. ÜTT bir il ərzində 40-50 ölkədə turizmin inkişafının pro
qram və layihələrini həyata keçirir. ÜTT-nin mənzil-qərargahı 
Madriddə (İspaniya) yerləşir.

Sahə xarakterli dünya beynəlxalq turizm təşkilatlarına 
aiddir:

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (İATA);
Beynəlxalq Dəniz Sərnişin Daşımaları Assosiasiyası (İPSA);
Beynəlxalq Mehmanxana Assosiasiyası (İHA);
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Beynəlxalq mehmanxana, restoran və qəhvəxanaların milli 
assosiasiyaları ittifaqı (HO-RE-CA) və bir çox başqaları.

Sahə xarakterli dünya beynəlxalq turizm təşkilatlarının məq
səd və vəzifələri bunlardır: öz sahəsinin maraqlarını beynəlxalq sə
viyyədə təmsil və müdafiə etmək, onun inkişafının meyl və yolları
nı müəyyənləşdirmək; müəyyən sahənin təşkilat və şirkətlərinin 
öz aralarında və turizm sənayesinin digər sahələrinin təşkilat və 
şirkətləri ilə əməkdaşlığın inkişafı və əlaqələndirilməsi; öz sahə
sində xidmət keyfiyyətinin vahid prinsip, qayda və s. standartları
nın işlənməsi və tətbiqi, onun üçün mütəxəssislər hazırlanması, 
həmçinin onun inkişafının aktual problemlərinin həlli, informasiya, 
nəşriyyat və marketinq fəaliyyəti.

Sahə xarakterli nüfuzlu beynəlxalq turizm təşkilatlarından bi
ri 1919-cu ildə təsis edilmiş Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosia
siyasıdır (İATA). Hazırda 130 ölkədən 230 aviaşirkət onun 
üzvüdür. İATA-nın əsas məqsədi beynəlxalq hava sərnişin daşıma
larının etibarlılıq, təhlükəsizliyi və faydalılığını təmin etməkdən 
ötrü dünya aviaşirkətlərinin əməkdaşlığmı təmin etməkdir. Asso
siasiyanın ümdə vəzifələri içərisində beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlığın inkişafını, sahə şirkətləri ilə əməkdaşlıq yolları və is
tiqamətlərini müəyyənləşdirmək; beynəlxalq hava nəqliyyatını 
qaydaya salmaq; aviadaşımaların texniki təhlükəsizlik və etibarlılıq 
tədbirlərinin təmin edilməsi; sərnişinlərin zədə və ölüm təhlükəsi
nin, yükün korlanması və itirilməsinin aradan qaldırılması; hava 
nəqliyyatı, aeroportların infrastrukturu və reyslərə xidmətin, sənəd
lərin vahid standartlarının işlənməsi və tətbiqi; daşımalar və xid
mətin vahid beynəlxalq qayda və prosedurlarının işlənməsi və tət
biqi; vahid beynəlxalq aviatariflərin müəyyən edilməsini göstər
mək olar. İATA-nm Cenevrə, Sinqapur və Monrealda ofisləri var.

Beynəlxalq Mehmanxana Assosiasiyası (İHA) -  1979-cu il
dən ÜTT-nin üzvüdür. Assosiasiyanm əsas məqsədi dünya meh
manxana sənayesinin mənafeyini beynəlxalq səviyyədə təmsil et
məkdir. Assosiyasınm vəzifələrindən mehmanxana müəssisələri
nin geniş əməkdaşlığı üçün şərait yaratmaq; humanitar resurslar, 
texnologiya və avtomatlaşdırma, ətraf mühitin qorunması, marke
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tinqin inkişaf məsələləri üzrə təşkilatları (öz üzvlərini) informasiya 
xidməti ilə təmin etmək; beynəlxalq qanunvericiliyin icrasına nəza
rət; turizm tədqiqatlarının əlaqələndirilməsi və dərc olunması: 
məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsi və s. göstərmək olar. 
Assosiyasının mənzil-qərargahı Parisdə (Fransa) yerləşir.

Ümumi xarakterli regional beynəlxalq turizm təşkilatları
na aiddir:

Turizm üzrə Avropa komissiyası (KET);
Avropa Turist Qrupu (ETAQ);
Avropa İttifaqında AİT üzvü olan təşkilatların bürosu (AİT- 
EC);
Avropa turist mübadilələrinin inkişafı və əlaqələndirmə As
sosiasiyası (ADCETE);
Asiya və Sakit okean ölkələrinin turizm assosiasiyası 
(PATA);
Şərqi Asiya ölkələrinin turizm assosiasiyası (EATA);
ASEAN üzvü olan ölkələrin turizm assosiasiyaları federasiya
ları (FATA);
Amerika Turizm Sənayesi Assoasiasiyası (TİAA);
Latın Amerikası Turizm Təşkilatları Konfederasiyası 
(KOTAL);
Karib Turizm Təşkilatı (КТО);
Ərəb Turizm İttifaqı (UAT);
Panafrika Turizm Təşkilatı (PATO);
Afrika Səyahətlər Assoasiyası (ATA) və s.
Ümumi xarakterli regional beynəlxalq turizm təşkilatlarının 

məqsəd və vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: öz regionunun tu
rizm sənayesinin maraqlarının beynəlxalq səviyyədə təmsil və 
müdafiə etmək; turizmin inkişafının meyl və yollarını müəyyən et
mək; gəlmə turizmin tərəqqisi; marketinq fəaliyyəti; turizm sənay
esinin bütün bölmə və şirkətlərinin səylərinin birləşməsi və əlaqə
ləndirilməsinə yardım; bölgədə turizmin inkişafının məqsədli pro
qramlarını maliyyələşdirmək; yeni texnologiyaların tətbiqi; turizm 
xidmətinin vahid norma və standartlarının işlənib hazırlanması, in
formasiya və nəşriyyat fəaliyyəti.
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Avropa qitəsində turizmin inkişafında 1997-ci ildən ÜTT-nin 
üzvü olan Turizm üzrə Avropa Komissiyası (KET) mühüm rol 
oynayır. Təşkilatın məqsədi dünyanın 26 ölkəsində milli turizm 
təşkilatlarının maliyyələşdirdiyi dünyanın əsas bazarlarının inkişaf 
etdirilməsi vasitəsilə Avropada turizmin inkişafına yardım etmək
dir. KET-in əsas vəzifələri KİV və istehlakçılara yönəlmiş ictimai 
əlaqələri qurmaq və inkişaf etdirmək, reklam və nəşriyyat fəa
liyyəti, marketinq tədqiqatlarmm keçirilməsi, turizm sənayesinin 
müxtəlif sektorlarında peşəkarlarla əlaqələr qurulmasıdır. Komis
siya peşəkarlarla əlaqələri Avropa Turist Qrupu (ETAQ) vasitə
silə həyata keçirir.

Ümumi xarakterli aparıcı regional təşkilatlardan biri Asiya və 
Sakit okean ölkələri turizm assosiasiyasıdır (PATA). 1951-ci il
də təsis edilmiş PATA hazırda Asiya və Sakit okean bölgələrinin 
38 milli hökumət nümayəndələrini, 50-dən artıq dövlət və turizm 
idarəsini və 2 min turizm şirkətini birləşdirir. Təşkilatın məqsədi 
region ölkələrində turizmin keyfiyyətinin yüksəlməsi və artmasına 
yardım etməkdir. PATA-nm vəzifələri: regionda turizmin inkişafı
nın ümumi siyasəti vo strategiyasını formalaşdırmaq; turist axınları
nın tarazlı artımım təmin etmək; son on ildə buraya gəlmə turizmin 
üç qat artımı ilə əlaqədar təbii və mədəni mühitin qorunması məq
sədilə səmərəli konvervasiya tədbirlərinin müəyyən edilməsi və 
görülməsi; marketinq fəaliyyəti və turizmin inkişafı ilə bağlı təd
birlər; regionun turizm sənayesi üçün personal hazırlığı proqramla
rının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, tədris seminarları
nın hazırlanması və keçirilməsi, onun bütün turizm təşkilatları və 
şirkətlərinin fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi.

PATA-nm beş şəhərdə ofisi vardır: Banqkok (Tailand, opera
tiv mənzil-qərargah), San-Fransisko (ABŞ, inzibati mənzil-qərarg
ah), Sinqapur, Sidney (Avstraliya) və Monako.

Sahə xarakterli regional beynəlxalq turizm təşkilatlarına 
aiddir:

Avropa Aviaşirkətlər Assosiasiyası (AEA);
Asiya Aviaşirkətlər Assosiasiyası (OAA);
Afrika Aviaşirkətlər Assosiasiyası (AFRAA):
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Asiya-Avstraliya Mehmanxana və Restoran Assosiasiyası 
(AAHRA);

Amerika dövlətlərarası Mehmanxanalar Assosiasiyası (İAHA);
Ərəb Mehmanxanalar İttifaqı (UAH);
Avropa İttifaqı və Avropa iqtisadi zonasmda milli mehman

xana, restoran, qəhvəxana və oxşar təsisatlar konfederasiyası 
(HOTREC);

Avropa Motellər Federasiyası (EMF) və digər təşkilatlar.
Sahə xarakterli regional beynəlxalq turizm təşkilatlarının 

məqsəd və vəzifələri öz regionlarının sahə təşkilat və şirkətlərinin 
mənafelərini beynəlxalq səviyyədə təmsil etmək və qorumaq, regi
onda sahələrinin inkişaf meylləri və yollarını müəyyənləşdirmək, 
müəyyən sahə təşkilatları və şirkətlərinin öz aralarında və turizm 
sənayesinin digər sahələrinin təşkilat və şirkətləri ilə əməkdaşlığı 
inkişaf etdirmək və əlaqələndirmək, öz sahəsində xidmət key
fiyyətinin norma və standartlarının işlənməsi və tətbiqi, öz region
larında turizmin inkişafının aktual problemlərinin həlli, region üçün 
sahə mütəxəssislərinin hazırlanması, region üzrə informasiya, nəş
riyyat və marketinq fəaliyyətidir.

Sahə xarakterli regional beynəlxalq turizm təşkilatlarından 
Amerika dövlətlərarası Mehmanxana Assosiasiyasını (İAHA) 
göstərmək olar. O, 1992-ci ildən ÜTT-nin üzvüdür. Onun əsas 
məqsədi bütün Amerika qitəsinin (Şimali və Cənubi Amerika) 
mehmanxana sənayesini beynəlxalq səviyyədə təmsil etməkdir. 
İAHA-nm vəzifələri regionun mehmanxana sahəsi şirkətlərinin 
mənafeyini beynəlxalq toplantılarda təmsil etmək və qorumaq, tu
rizm sənayesi şirkətləri ilə üzv təşkilatların əməkdaşlığına yardım 
etmək və kommunikasiyaları həyata keçirmək, marketinq tədqiqat
ları, statistika və nəşriyyat fəaliyyəti, regionun mehmanxana sahəsi 
üçün personal hazırlığının təşkili və həyata keçirilməsidir. İAHA- 
nm Boqota (Kolumbiya), Vieho (ABŞ), Lima (Peru) şəhərlərində 
ofisləri vardır.

Avropa İttifaqı və Avropa İqtisadi Zonasında mehmanxa
na, restoran, qəhvəxana və oxşar müəssisələrin milli assoasiya- 
siyaları konfederasiyası (HOTREC) mehmanxana-restoran saho-
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sinin nüfuzlu Avropa təşkilatıdır. HOTREC 19 Avropa ölkəsinin 
mehmanxana, restoran və qəhvəxana sənayesinin 35 milli assoasia- 
siyasmm mənafeyini təmsil edir. Konfederasiyanm məqsədi öz 
üzvü olan təşkilatların əməkdaşlığına maksimum yardım etmək və 
Avropa mehmanxana, restoran, qəhvəxana sənayesinin maraqlarını 
beynəlxalq səviyyədə müdafiə etməkdir. HOTREC-in vəzifələri: 
Avropa İttifaqı mehmanxana, restoran və qəhvəxana sənayesi təş
kilatları, müəssisə və şirkətlərinin mənafeyini ifadə etmək; tərəf
daş təşkilatlarla əməkdaşlıq; Avropa turizm sənayesinin digər sa
hələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət; dünya turizm sənayesi ilə əlaqələr 
qurmaq və inkişaf etdirmək; Avropa mehmanxana, restoran və 
qəhvəxana sənayesi üçün peşəkar kadrlar hazırlığı proqramını iş
ləyib hazırlamaq və reallaşdırmaq; nəşriyyat və reklam fəaliyyəti; 
öz sahəsində keyfiyyət normaları və standartlarının işlənməsi. Av
ropanın mehmanxana-restoran sahəsinin beynəlxalq tənzimi məq
sədilə və öz vəzifələrini reallaşdırmaq üçün HOTREC rəsmi sənəd 
və tövsiyələr məcmuəsi olan Ağ kitab nəşr etdirir. Məcmuədə 
mehmanxana, restoran və qəhvəxana sənayesində müasir tələblər 
ifadəsini tapır, HOTREC-in mənzil-qərargahı Brüsselidə (Belçika) 
yerləşir.

İxtisaslaşmış beynəlxalq turizm təşkilatlarına elə strukturlar 
daxildir ki, fəaliyyətləri turist biznesi və sahibkarlığın xüsusi sahə
lərini, yaxud turizm və səyahətlərin ayrı-ayrı növlərini əhatə edir. 
İxtisaslaşmış turizm təşkilatları beynəlxalq və regional ola bilər.

İxtisaslaşmış beynəlxalq turizm təşkilatlarının məqsəd və və
zifələri onların turizmdə və turist fəaliyyətində konkret ixtisaslaş
ması ilə müəyyən edilir.

Turizm biznesi və sahibkarlığı sahəsində ixtisaslaşmış təş
kilatlar:

Beynəlxalq Turoperatorlar Federasiyası (İFTO);
ü'mumdünya Turagentliklər Federasiyası (WATA);
Ümumdünya Turizm Agentlikləri Assosiasiyaları Federasiya
sı (FUAAV-UFTAA);
Ekskursiya və turizm proqramları təşkilatçılarının Beynəlxalq
Assosiasiyası (İSTA);
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Müşayiət (tureskort) üzrə beynəlxalq bələdçilər Assosiasiyası
(İATM) və digər təşkilatlar.
Turizm biznesi və sahibkarlığı sahəsində fəaliyyət göstərən 

aparıcı təşkilatlardan Ümumdünya Turizm Agentlikləri Assosia
siyasını (ÜTAA) göstərmək olar. O. 1949-cu ildə yaradılmışdır, tu
rizm agentliklərinin beynəlxalq birliyidir və dünyanın 82 ölkəsinin 
160 şəhərində 185 üzv təşkilatı vardır. Assosiasiyanın əsas məqsə
di vahid bazar imicini formalaşdırmaq və turizm xidmətinin vahid 
keyfiyyət standartlarını müəyyənləşdirmək üçün dünyanm yüksək 
peşəkar turizm agentliklərinin əməkdaşlığına nail olmaqdır. 
ÜTAA-nm vəzifələri: informasiya xidməti; turizm agentliklərinin 
fəaliyyətini əlaqələndirmək və yardım etmək; turizm biznesində öz 
sahəsinin inkişafını tənzimləyən sənədlərin işlənib hazırlanması ve 
yayılması; məsləhətləşmə; maliyyə yardımı və öz üzvlərinin iqtisa
di maraqlarmı qoruma; beynəlxalq forum, sərgi və yarmarkalarda 
öz üzvlərini müdafiə etmək və təmsil etmək. Assosiasiya, vəzifələ
ri reallaşdırmaq üçün işçi qrupunun seminar və iclaslarını keçirir, 
turizm agentləri və tədarükçülərin əməkdaşlığı üçün praktiki sənəd 
olan vauçer (WATA Voucher) işləyib hazırlamışdır; 130 məxfi ta
riflər məcmuəsi nəşr etmişdir və bundan 10 min turizm agentliyi is
tifadə edir; hər rübdə informasiya bülleteni (WATA Garette) nəşr 
edir. ÜTAA-nm mənzil-qərargahı Cenevrədə yerləşir.

Turizmin ayrı-ayrı növləri sahəsində ixtisaslaşmış təşki
latlar:

İşgüzar turizmin Beynəlxalq assosiasiyası (İBTA);
Beynəlxalq sosial turizm təşkilatları federasiyası (İFPTO);
Sosial turizm üzrə beynəlxalq büro (BİTS);
Beynəlxalq Sosial Turizm Federasiyası (FİTS);
Gənclər turizmi və mübadiləsi üzrə beynəlxalq büro (BİTEJ);
Tələbə turizmi üzrə beynəlxalq konfederasiya (ISTC);
Beynəlxalq Gənclik Turizm Təşkilatlan Federasiyası (FİYTO);
Beynəlxalq Kempinq və Karavaninq Federasiyası (FİCC);
Beynəlxalq At-İdman Turizmi Federasiyası (FİTE);
Avropa Turizm Ticarət Yarmarkalan Assosiasiyası (ETTFA) və s.
1963-cü ildə təsis edilmiş Sosial turizm üzrə beynəlxalq
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büro (BİTS) 1977-ci ildən ÜTT-nin üzvüdür. BİTS-in məqsədi - 
sosial turizmin təşkili və tərəqqisinə yardım etmək, turizmi bütün 
əhali üçün əlverişli etməkdir. BİTS-in vəzifələri: sosial turizmin 
beynəlxalq səviyyədə inkişafı; öz üzvü olan təşkilatların turizm 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi; sosial turizmin inkişafının müxtəlif 
məsələləri üzrə öz üzvlərinə informasiya və məsləhət verilməsi; 
sosial turizmin inkişafı problemlərinin həllində milli təşkilatlara 
yardım. BİTS fəaliyyətinin mühüm istiqamətləri içərisində əhali
nin sosail baxımdan müdafiə olunmayan qruplarının istirahətinin 
maliyyələşdirilməsi, sosial turizm sahəsində qanunvericilik tə
şəbbüsləri, idarəetmə personalının peşə hazırlığı keyfiyyətinin artı
rılması, kempinq və karavaninq kimi istirahət növlərinin sosial tu
rizmin inkişafında aparıcı rolu, gənclər turizmi probleminin tədqiqi 
məsələlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. BİTS-in mənzil-qəra
rgahı Brüsseldə yerləşir.

Tələbə Turizmi üzrə Beynəlxalq Konfederasiya (ISTC)
1981-ci ildən ÜTT-nin üzvüdür. Bu təşkilatın məqsədi turizmin in
kişafı və tələbə, gənclər və akademik birlik mübadiləsi vasitəsilə 
beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmam genişləndirməkdir. Konfederesiya- 
nın vəzifələri: beynəlxalq nümayəndəliyi genişləndirmək üçün şə
rait yaratmaq; üzv təşkilatlar və öz üzvlərinin turizm sənayesi və 
pedaqoji ictimaiyyətlə birgə fəaliyyəti arasında əməkdaşlığa kö
mək etmək; inzibati və maliyyə yardımı göstərmək; marketinq xid
mətləri. TTBK fəaliyyəti çərçivəsində üzv assosiasiyalar öz üzvlə
ri üçün 2 mln. beynəlxalq tələbə identifikasiya kartoçkası (ISIC) və 
1,3 mln. aviabilet istehsal edib yayır və bununla da bütün dünyada 
tələbə turizmi və mübadilələrin ucuzlaşmasına və əlverişliliyinə 
böyük töhfə vermiş olurlar. TTBK-nm mənzil-qərargahı Amster
damdadır (Niderland).

Sərgi turizminin inkişafına görə cavabdeh olan təşkilatlardan 
biri Avropa Turist Ticarət Yarmarkaları Assosiasiyasıdır 
(ETTFA). Bu assosiasiya Avropa çərçivəsində beynəlxalq turizm 
sərgilərinin fəaliyyətini tənzim etmək mexanizmini təmin edir. As
sosiasiya 1993-cü ildə təsis edilmişdir. Hazırda onun fəaliyyət sa
həsi 11 yarmarkam əhatə edir. ETTFA-nm mənzil-qərargahı
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Brüsseldə yerləşir. Assosiasiyanın əsas məqsədi beynəlxalq turizm 
yarmarkalarının səmərəli təşkili və keçirilməsinə yardım etməkdir. 
ETTFA-nin vəzifələri: turizm şirkətlərinin və təşkilatlarının bey
nəlxalq sərgi-yarmarkalarda uğurla təmsil olunmasmı təmin etmək; 
öz üzvü olan təşkilatların yarmarkalarında vahid standartların tətbi
qi; iştirakçılara xidmət keyfiyyətini təmin etmək; üzv təşkilatların 
ümumi mənafeyini ifadə etmək; yarmarkaların əsas iştirakçılarına 
dair məlumatlar bazası formalaşdırmaq. Mənzil-qərargahı Brüssel
dədir.

Xüsusi beynəlxalq turizm təşkilatlarına beynəlxalq turizm 
və səyahətlər sahəsində spesifik funksiyaların icrası üçün yaradıl
mış beynəlxalq strukturlar aiddir. Xüsusi beynəlxalq turizm təşki
latlarının məqsəd və vəzifələri onların xüsusi fəaliyyət sahəsi, spe
sifik funksiyaları və səlahiyyətləri ilə müəyyən edilir.

Əwəla, bu təşkilatm əsas fəaliyyət sahəsi turist informasiya
sıdır. Bura daxildir:

Turizm məsələlərini işıqlandıran beynəlxalq jurnalistlər və 
yazıçılar federasiyası (FİJET);
Beynəlxalq mətbuat işçiləri, qastronomiya, üzümçülük vo tu
rizm üzrə ekspertlər federasiyası (FİPREQA);
Mədəniyyət və turizm sahəsində sənədlər və informasiya 
üzrə Beynəlxalq Assosiasiya (ADİCT).
1954-cü ildə Parisdə yaradılmış Turizm məsələlərini işıq

landıran beynəlxalq jurnalistlər və yazıçılar federasiyası 
(FİJET) 1994-cü ildən ÜTT-nin üzvüdür. Federasiyanın məqsədi 
kütləvi informasiya vasitələrində turizm məsələlərini işıqlandıran 
müntəzəm məqalələr vasitəsilə beynəlxalq turizmin inkişafım zə
nginləşdirmək və öz üzvlərinin - jurnalist və yazıçılarının maraqla
rını təmsil etməkdir. Federasiyanın vəzifələri: turizmin inkişafına 
sanballı töhfələr vermiş jurnalist və yazıçılaT, təşkilatlar, şəhərlər 
və ölkələrin həvəsləndirilməsi; fikir mübadiləsi və seminarlar sis
temi vasitəsilə turizmin inkişaf problemlərinin öyrənilməsinə yar
dım; jurnalistlərin informasiya buraxılış hüququnun müdafiəsi, jur
nalist və yazıçılar klublarının yaradılması vasitəsilə müxtəlif ölkə
lərdə FİJET-in nümayəndəliyinin təşkili.

İkincisi, bunlar peşəkar turizm təhsilini tənzimləyən təşkilat
lardır. Bura aiddir:

Turizm sahəsində peşə tədrisi üzrə Ümumdünya Assosiasiya
(AMFORT);
Beynəlxalq Mehmanxana Məktəbləri Məzunlarının Assosia
siyası və s.
Turizm sahəsində peşə təhsili və hazırlığına görə cavabdeh 

olan beynəlxalq təşkilatlardan biri Turizm sahəsində peşə təhsili 
üzrə Ümumdünya Assosiasiyasıdır (AMFORT). Bu təşkilat 
1987-ci ildən ÜTT-nin üzvüdür. Assosiasiyanın ümdə məqsədi 
keyfiyyətli peşəkar turizm tədrisini təşkil etməkdir. AMFORT-un 
vəzifələri: turizmdə peşə hazırlığı üsullarını təkmilləşdirmək; ha
zırlıq proqramlarının standartlaşdırılması; müvafiq sənədlər toplan
ması; tədris proqramları və üsullarının əlaqələndirilməsi və hormo- 
nizasiyası məqsədləri ilə müəllim kadrlarla əməkdaşlıq; beynəlxalq 
və peşə əlaqələri üçün məzunlardan ötrü şərait yaradılması; tədris 
mərkəzləri və dərsliklərin nəşri arasmda texniki və maarifləndirici 
əməkdaşlığa yardım; turist sektorunda kadr ehtiyacının müəyyən 
edilməsi və bir çox digər vəzifələr. Assosiasiyanın mənzil-qərarga
hı Madriddə yerləşir.

Üçüncüsü, bu, elmi turizm tədqiqatları sahəsində fəaliyyət 
göstərən təşkilatlardır. Belə təşkilatlardan aşağıdakıları göstərmək 
olar:

Turizm və səyahətlər sahəsində tədqiqatlar assosiasiyası 
(TTRA);

Turizm sahəsində beynəlxalq elmi ekspertlər assosiasiyası 
(AİEST).

Turizm və səyahətlər sahəsində tədqiqatlar assosiasiyası 
(TTRA) turizm tədqiqatları üzrə öz sahəsinin lideri olan peşəkar 
beynəlxalq mütəxəssislər təşkilatıdır. TTPA 1970-ci ildə təsis edil
miş və hazırda elmi vo marketinq tədqiqatları üzrə 800 mütəxəssisi 
birləşdirir. Assosiasiyanın məqsədi keyfiyyətin yüksəldilməsi və 
turizm marketinqi, planlaşdırma və inkişafın səmərəliliyini artır
maq üçün elmi və marketinq tədqiqatları üzrə informasiyanın açıq
lığını təmin etməkdir.
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TTPA-nın vəzifələri: turizm tədqiqatları standartlarının 
müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi; turizm tədqiqatları və marketinq 
informasiyasının keyfiyyətinin təmin edilməsi; turizm tədqiqatlan 
məqsədilə informasiya mənbələrinə buraxılışa kömək; tədqiqatlar, 
marketinq və planlaşdırma sahəsində bacarıq və biliklərə yiyələn
məni təmin etmək; tədqiqatlar sahəsində mütəxəssislərin qarşılıqlı 
fəaliyyəti üçün şərait yaratmaq; ali təhsil müəssisələrində turizm 
tədqiqatları proqramlarının işlənib hazırlanmasına yardım etmək və 
s. TTPA-nın Avropa, ABŞ və Kanadada ofisləri var.

Turizm fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və tənziminə dair 
əsas tədbirlər beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi konfranslar, as
sambleyalar, görüşlər, toplantılar, konqreslər, seminarlardır.

Dövlətlərin turizm sahəsində fəaliyyətinin tənzimlənməsi və 
əlaqələndirilməsi, onların əməkdaşlığının qayda və prinsiplərinin, 
beynəlxalq turizm fəaliyyətinin norma və standartlarının işlənib ha
zırlanması və tətbiqinin mühüm bcynəlxalq-hüquqi formalarından 
biri turizm üzrə BMT konfransı, beynəlxalq turizm təşkilatlarının 
forumları və ilk növbədə ÜTT konfraslarıdır.

Beynəlxalq turizm fəaliyyətinin tənzim olunması vasitələ
ri dedikdə turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsində müəyyən 
qayda, norma, prinsip və yanaşmalarm bərqərar olmasma yönəldil
miş hüquqi aktlar və rəsmi sənədlər başa düşülür. Onlar elan edil
miş ideya, prinsip, konsepsiya və strategiyaların təcrübədə reallaş
dırılması məqsədlərinə xidmət edir.

Beynəlxalq konfrans və forumlarda qəbul edilmiş beynəlxalq 
bəyannamələr, qətnamələr, sazişlər, protokollar, tövsiyələr be
lə vasitələrdəndir.

Beynəlxalq bəyannamə -  təşkilatlar m beynəlxalq münasi
bətlərin hansısa konkret sahəsində, məsələn turizm sferasında fəa
liyyətinin əsas siyasət prinsipləri və ya proqram müddəalarını bəy
an etmiş beynəlxalq təşkilatlar və ya beynəlxalq konfrans iştirakçı
larının rəsmi bəyanatıdır.

Beynəlxalq konvensiyalar müqavilə növlərindən biridir. 
Konvensiyalar, insan fəaliyyətinin hər hansı spesifik sahəsində 
dövlətlərin qarşılıqlı hüquq və öhdəliklərini müəyyən edir. Kon
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vensiyaların əksəriyyəti ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlar tərəfin
dən işlənib hazırlanır və qəbul edilir. Məsələn, dəniz hüququ üzrə 
BMT-nin beynəlxalq konvensiyaları hüquq normasını sistemləşdi
rir.

Beynəlxalq turizm fəaliyyətinin tənzim olunmasının əsas 
vasitələri aşağıdakılardır:

Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi (1948);
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar üzrə Beynəlxalq Pakt 
(1966);
Mülki və siyasi hüquqlar üzrə Beynəlxalq Pakt (1966); 
Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların vahid şəklə 
salınması üçün Varşava konvensiyası (1929);
Beynəlxalq mülki aviasiya üzrə Çikaqo konvensiyası (1944) 
və həmin məsələ ilə əlaqədar Tokio, Haaqa, Monreal kon
vensiyaları;
Turizmin gömrük təminatı konvensiyası (1954);
Turizm səyahətlərinin sadələşdirilməsi üzrə Budapcşt kon
vensiyası (1976);
Səyahət müqavilələri üzrə beynəlxalq konvensiya (1970); 
Dünya mədəni və təbii irsinin müdafiəsi konvensiyası (1972); 
Dünya turizmi üzrə Manila bəyannaməsi (1980);
Hüquqlar haqqmda turizm Billi, turizm Xartiyası, turizm 
Məcəlləsi qəbul etmiş ÜTT Baş assambleyasının VI sessiya
sının Sofiya qətnaməsi (1985);
Uşaq hüquqları üzrə konvensiya (1990);
Turizmin və turistlərin təhlükəsizliyinin təminatı üzrə ÜTT 
Baş assambleyasının IX sessiyasının Bucnos-Ayres qətnamə
si (1991);
Osakoda dünya turizm forumunun və dünya turizmi üzrə na
zirlərin ümumdünya konfransının turizm bəyannaməsi 
(1994);
Xidmətlər ticarəti üzrə Baş saziş (1994);
Bioloji müxtəliflik konvensiyası (1995);
Mütəşəkkil seks-turizmin qarşısının alınması üzrə ÜTT Baş 
assambleyasının XI sessiyasının Qahirə qətnaməsi (1995);
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Uşaqların kommersiya baxımından seksual istismarına qarşı 
Stokholm bəyannaməsi (1996);
Turizmin sosial təsiri üzrə Manila bəyannaməsi (1997); 
Turizmin Qlobal etik kodeksi (1999);
Zorakı və uşaq əməyinin qadağan edilməsi, yerli xalqların 
hüquqlarının qorunması, iş yerində bərabər münasibət və ay- 
rıseçkiliyə yol verilməməsinə dair Beynəlxalq Əmək Təşki
latının (BƏT) konvensiya və tövsiyələri.
Beynəlxalq turizmin tənzim olunmasında gömrük rəsmiyyət- 

çiliyi üzrə BMT-nin 1954-cü ildə Nyu-Yorkda keçirilmiş Bey
nəlxalq Diplomatik Konfransı mühüm rol oynamışdır. Konfran
sda turistlərin gömrük imtiyazlarmı nizamlayan 3 beynəlxalq sənəd 
qəbul edilmişdir: turistlər üçün gömrük imtiyazları haqqında kon
vensiya; reklam turist sənədlərinin və matcrillarının idxalı ilə bağlı 
turistlər üçün gömrük imtiyazları haqqında konvensiyaya əlavə 
protokol və fərdi yol nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti idxalı haq
qında konvensiya.

Bu rəsmi sənədlərin müddəaları 1963-cü ildə keçirilmiş 
BMT-nin turizm və beynəlxalq səyahətlər üzrə Roma konfransında 
daha da inkişaf etdirilmişdir. Bu konfransda dünyanın müxtəlif öl
kələri arasmda turizm əlaqələrinin inkişafına dair 100-dən artıq 
məsələyə baxılmış, eyni zamanda ölkələrin turizm sahəsində 
əməkdaşlığının prinsip və formaları qısaca ifadə edilərək açıqlan
mışdır.

Roma konfransının məqsədi beynəlxalq turizmin beynəlxalq 
hüquq normalarına müvafiq surətdə hüquqi tənzimlənməsi üçün 
tövsiyələr işləyib hazırlamaqdır.

Əcnəbi turistlərin vəziyyətinin hüquqi tənzimlənməsi məsə
ləsi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Konfransın prinsip etibarilə 
mühüm qərarı turist statusunun, «turist» və «ekskursiyaçı» anlayış
larının müəyyənləşdirilməsi olmuşdur. Turist səfərlərinin məqsəd
ləri qısaca və dürüst ifadə edilərək təsnif olunmuşdur ki, bu da öl
kəyə giriş və məskunlaşdığı ölkədən çıxış məsələlərinin həlli, ha
belə turistlərin statistik uçotunun aparılması üçün mühüm amildir. 

Roma konfransında, həmçinin dövlətlərin milli sərhədlərini
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keçən beynəlxalq turistlərə, maddi baza yaradılmasına və xidmətə 
yardımın təşkili baxımından, beynəlxalq turizmin inkişafına dövlət 
yardımına münasibətdə rəsmiyyətçiliyin (pasport, viza, gömrük, 
valyuta, nəzarət, vergi, sanitar-epidemeoloji, sığorta və digər) sadə
ləşdirilməsi, həmçinin turistlərin olduqları ölkənin mədəni sərvət
lərinə buraxılışı məsələləri nəzərdən keçirilmişdir.

Konfransda ölkələrin beynəlxalq turizm sahəsində texniki 
əməkdaşlığına mühüm diqqət yetirilmişdir. Roma konfransı bey
nəlxalq turizmin inkişafında iştirak edən dövlətlərə əcnəbi turistlə
rin vəziyyətinin hüquqi tənzimlənməsi, hökumət rəsmiyyətçiliyi- 
nin sadələşdirilməsi, hökumətlər tərəfindən beynəlxalq turizmin 
inkişafına yardım, habelə beynəlxalq turizm sahəsində ölkələri tex
niki əməkdaşlığına dair qətnamə və tövsiyələr təqdim etmişdir.

Konfrans tərəfindən tövsiyə olunmuşdur:
* pasport rəsmiyyətçiliyinə dair -  xarici pasportların vahid 

şəklə salınması və standartlaşdırılması, həmçinin onların dərəcələ
rə ayrılması (fərdi, kollektiv, uşaq) və verilmə prosedurunun sadə
ləşdirilməsi;

* viza rəsmiyyətçiliyinə dair -  viza rejiminin yüngülləşdiril
məsi, vizaların qeydiyyat və verilmə müddətinin azaldılması, viza- 
sız girişin tətbiqi;

* gömrük rəsmiyyətçiliyinə dair -  onların xarici turistlər 
üçün vahid şəklə salınması və sadələşdirilməsi;

* valyuta-nəzarət rəsmiyyətçiliyinə dair valyuta əldə 
edilməsinin sərbəstləşdirilməsi və valyuta-nəzarət prosedurunun 
yüngülləşdirilməsi (gediş-gəliş zamanı mübadilə prosedurunun sa
dələşdirilməsi, valyuta çıxarılması barədə bəyannamənin, habelə 
kredit kartoçkalarından istifadə prosedurunun sadələşdirilməsi).

Beynəlxalq turizmin hökumət tərəfindən müdafiə olunmasına 
dair tövsiyələr:

* razılaşdırılmış turist siyasətini işləyib hazırlamaq üçün bir 
neçə ölkənin səylərinin birləşdirilməsi;

* turist reklamı və təbliğatının həqiqətə uyğunluğu və qeyri- 
təcavüzkarlığmm təmin edilməsi, habelə turist xidmətləri tə
darükçülərinə (nəqliyyat şirkətləri, yerləşdirmə vasitələri) tnünasi-
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bətdə turizm agentliklərinin məsuliyyətinin təmin edilməsi;
* turizm agentliklərinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunların 

tətbiqi.
Konfrans tərəfindən tövsiyə olunmuşdur:
* dövlətlərə -  beynəlxalq turizm təşkilatlan ilə birlikdə 

əcnəbi turistlərin hüquq və öhdəliklərini əks etdirən turist etikası- 
nm beynəlxalq məcəlləsi, habelə onlarm sui-istifadələrdən müda
fiəsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması;

* hökumətlərə -  nəqliyyat sənayesi və yerləşdirmə indust- 
riyasmm inkişafına kömək edən inzibati, maliyyə, vergi, gömrük 
tədbirləri görmək;

* nəqliyyat sənayesinə dair - beynəlxalq nəqliyyat vasitələ^ 
rinin inkişafı və istifadəsinə dair dövlətlərarası saziş bağlamaq, ha
belə bütün nəqliyyat növlərinin sərnişin tariflərini azaltmaq;

* yerləşdirmə sənayesinə dair mehmanxanalar haqqmda 
əsasnamə qəbul etmək və yerləşdirmə vasitələrinin vahid beynəl
xalq təsnifatını tətbiq etmək;

* beynəlxalq turizm sahəsində dövlətlərin texniki əməkdaş
lıq və qarşılıqlı yardımına dair informasiya, bilik və təcrübə 
mübadiləsi etmək, habelə dövlətlərin, BMT orqanlarının, beynəl
xalq turizm təşkilatlarının ikitərəfli və çoxtərəfli sazişləri əsasında 
məqsədli maliyyələşdirmə mənbələrini genişləndirmək.

Maliyyələşdirmə mənbələrinə dair konfrans tərəfindən 
tövsiyə olunur: BMT-nin texniki yardımının geniş proqramı, ikitə
rəfli və çoxtərəfli müqavilələr əsasında regional və subregional sa
zişlər; BMT xüsusi fondu, regional və beynəlxalq turizm təşkilatla
rı fondları təklif edilmişdir.

Roma konfransı dövlətlərə beynəlxalq turizm sahəsində 
əməkdaşlığı BMT-nin ixtisaslaşmış orqanlarının və beynəlxalq tu
rizm təşkilatlarının sazişləri və inkişaf proqramları əsasında qur
mağı, habelə beynəlxalq konvensiya, saziş və müqavilələrə qoşul- 
mağı tövsiyə etmişdir. Konfrans onun tövsiyələrinin reallaşdırılma
sı barədə məlumat verməyi dövlətlərə təklif etmişdir. Bununla da 
dünya turizm fəaliyyətinin nizama salınmasının beynəlxalq mexa
nizmi təklif olunmuşdur.

1980-ci ildə Manilada (Filippin) keçirilmiş Ümumdünya tu
rizm konfransı turizmin müasir mahiyyətini aşkar etmək, onun di
namik və dəyişən dünyada rolunun müəyyən edilməsi və dövlətlə
rin turizmin inkişafına görə məsuliyyətinin nəzərdən keçirilməsi 
məqsədilə Ümumdünya turizm təşkilatı tərəfindən çağırılmışdır. 
Konfransda turizmin yeni konsepsiyaları (hər şeydən əvvəl, məzu
niyyətlərin keçirilmə üsulu və istirahət, səyahət forması və insan
ların hər hansı məqsədlə yerdəyişməsi üsulu kimi, daha iqtisa
diyyatın gəlirli sahəsi kimi yox), onun inkişafının yeni prinsip və 
əsas istiqamətlərinə baxılmışdır.

Konfrans dünya turizmi üzrə Manila bəyannaməsini qəbul et
mişdir. Burada turizm dövlətin sosial, mədəni, təhsil və iqtisadi 
həyatına təsir göstərən və humanitar xarakter daşıyan mühüm fəa
liyyət kimi başa düşülür. Bəyannamədə qeyd edilir ki, vətəndaşla
rın istirahət, məzuniyyət, səyahət azadlığı və turizm hüquqları 
dövlətlərin öz vətəndaşlarmdan ötrü turizm üçün əlverişli şərait ya
ratmaq imkanı və istirahətə buraxılışı yüngülləşdirmək üçün sosial 
şərait və qanunverici baza yaratmaq öhdəliyi deməkdir. Hökumət
lər tərəfindən bütün təhsil və informasiya vasitələrinin cəlb edil
məsi ilə vətəndaşların turizmə hazırlığı haqqmda məsələ ayrıca nə
zərdən keçirilir. Mədəniyyəti dərk etmək, milli şüuru möhkəmlən
dirmək, xalqlar arasında hörmət və etimadın daha yüksək səviyyə
sinə nail olmaq üçün turizmin əhəmiyyəti qeyd edilir. Bəyan olun
muşdur ki, praktiki turizmdə mənəvi dəyərlər maddi-texniki dəyər
ləri üstələməlidir.

Bəyannamədə daxili, sosial və gənclər turizminin inkişafına 
xüsusi yer ayrılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, daxili turizm milli iqti
sadiyyatın mövqeyinin daha da tarazlaşdırılmasına səbəb olur, sosi
al turizm aztəminatlı vətəndaşların maraqlarına uyğun ictimai məq
səd olmalı, gənclər turizmi xüsusi diqqət və vətəndaşların bu kate
qoriyasına daha çox imkanlar və imtiyazlar verilməsini tələb edir. 
Deyilənlər ahıl və fiziki qüsurları olan şəxslərə də aiddir.

Bəyannamədə bildirilmişdir ki, dövlətlər turist kadrları üçün 
yaxşı əmək şəraiti yaratmalı, turizmin inkişafında ləngidici amilləri
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öyrənməli və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməli
dir. ÜTT-nin beynəlxalq turizm əməkdaşlığında istiqamətləndirici 
və əlaqələndirici rolu etiraf edilmişdir.

Manila bəyannaməsində turizm fəaliyyətinin aşağıdakı istiqa
mətləri üzrə tövsiyələr verilmişdir:

* turist təklifinin nizama salınması -  istehlakçıların məna
felərini nəzərə alan təkliflərin, qəbul və xidmətin keyfiyyətini yax
şılaşdırmaq, habelə əhalinin daha geniş təbəqələrinin daxili və 
beynəlxalq turizmə çıxışını təmin etmək. Hökumətlərə - statistik 
məlumatlar toplanışının hamılıqla qəbul edilmiş standartlara və me
todologiyasım tətbiq etmək, ÜTT-yo iso turist statistikasının stan
dartlaşdırılması səylərini fəallaşdırmaq tövsiyə olunmuşdur;

* texniki əməkdaşlıqla bağlı hökumətlərə tövsiyə olunmuş
dur ki, turizm sahəsində texnologiyalar seçimi zamanı onların yerli 
şəraitə uyğunlaşması zərurəti nəzərə alınmalıdır;

* insan ehtiyatlarına dair turizm peşələrinin əhəmiyyətini 
qaldırmaq üçün tədbirlər gönnək, ixtisaslı müəllim kadrlar çatış
mazlığı problemini öyrənmək, səyləri turistlər, yerli sakinlər və 
xidmət personalları arasmda qarşılıqlı münasibətləri yaxşılaşdırma 
şüurunu tərbiyə etməyə yönəltmək, ÜTT-yə isə kadrların peşə ha
zırlığının yeni məqsədlərini qeyd etmək;

* azad hərəkətə dair -  ÜTT xarici turistlərin iqtisadi maraq
larının hüquqi müdafiəsi və tibbi yardım təcrübəsinin müəyyən 
edilməsi imkanına baxmalıdır;

* avianəqliyyat üzrə -  dövlətlər ÜTT Baş Assambleyasına 
nümayəndə heyyətlərinin tərkibinə kommersiya xarakterli sərnişin 
nəqliyyatı üzrə hakimiyyət orqanlan nümayəndələrini təyin etməli
dirlər;

* daxili turizmə dair - ÜTT-yə tövsiyə olunmuşdur ki, turiz
min bu növünü özünün iş proqramına daxil etsin.

Turizm layihələrinin maliyyələşdirilməsinə dair inkişaf et
məkdə olan ölkələrə tövsiyə edilmişdir ki, onlar milli səviyyədə 
elə imkanlar təmin etməlidirlər ki, bu zaman ikitərəfli və çoxtərəfli 
əməkdaşlıq çərçivəsində turizm layihələri üstünlük əldə etsin.

ÜTT isə maliyyə orqanlan çərçivəsində, ələlxüsus inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə turizm layihələrinin maliyyələşdirilməsində daha 
fəal əməkdaşlığa yardım göstərsin.

Manila bəyannaməsinin tövsiyələrinin əməli həyata keçiril
məsi məqsədilə ÜTT Baş Assambleyasının IV sessiyasmda fəa
liyyət planı qəbul edilmiş və strategiya işlənib hazırlanmışdır.

1989-cu ildə Haaqada (Niderland) turizm üzrə parlamentləra- 
rası konfrans keçirilmişdir. Onun təşkilatçıları Parlamentlərarası İt
tifaq (PAİ) və Ümumdünya Turizm Təşkilatı (ÜTT) idi.

Konfrans qeyd etmişdir ki, turizmin inkişafı dünyanın bütün 
ölkələrinin maraqlarına cavab verir, iqtisadi, sosial və mədəni inki
şafı zənginləşdirir, dövlətlər -  beynəlxalq birliyin üzvləri arasmda 
etimad və qarşılıqlı anlaşma mühiti yaranmasına səbəb olur.

Konfrans iştirakçıları öz çıxışlarında turizm üzra Manila kon- 
frasımn və Turistin Kodeksi və Turizm Xartiyası kimi beynəlxalq 
turizmi nizamlamanın mühüm vasitələrinin əhəmiyyətini və aktu
allığını xüsusilə qeyd etmişlər.

Konfransda bütün xalqların həyat səviyyəsinin artırılması, 
sülh və beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsinin 
mühüm amili kimi turizmin yeni rolu etiraf edilmişdir.

Konfrans turizmin inkişafı, habelə turizm ehtiyatlarının qo
runması və artırılması üzrə dövlətlərin öhdəliklər dairəsini 
müəyyən etmiş, turizm üzrə Haaqa bəyannaməsini qəbul etmiş vo 
bu sənədi «beynəlxalq əməkdaşlıq, xalqlar arasmda yaxınlaşma va
sitəsi, fərdi və kollektiv inkişaf amili» elan etmişdir.

Haaqa bəyannaməsində on əsas prinsip ifadə edilmişdir və 
bunlardan hər biri turizmin inkişafının mühüm aspektlərindən biri
ni və ya turist səyahətlərinin təşkili şərtlərini əsk etdirir.

Birinci prinsip turizmin müasir cəmiyyətdə qlobal rolunu 
nəzərdən keçirir. Burada deyilir ki, turizm yüz milyonlarla insanın 
gündəlik həyatına daxil olmuş təzahürdür, asudə vaxtda istifadənin 
mühüm formasına, şəxsiyyətlərarası əlaqələrin və siyasi, iqtisadi, 
mədəni əlaqələrin əsas vasitəsinə çevrilmişdir, həyat keyfiyyətinin 
nəticəsi və həlledici amilidir, fəaliyyətin digər tələbatları və növlə
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rinin təmin edilməsi ilə ahəngdar uyğunluqda onun inkişafı üçün 
diqqət tələb edir.

İkinci prinsip turizmin inkişafının iqtisadi aspektlərini əhatə 
edir. Deyilir ki, əgər milli iqtisadiyyata özünü təmin etmənin məq
bul səviyyəsinə çatmaq imkanı verilməsindən ötrü tədbirlər görü
lərsə, turizm bütün ölkələrin sosial-iqtisadi yüksəlişinə səmərəli 
yardım vasitəsi ola bilər. Bundan ötrü isə etibarlı infrastruktur, tu
rizm obyektləri, turizm personalı hazırlığı üzrə təhsil ocaqlarının 
yaradılması, turizmin iqtisadiyyatın digər prioritet bölmələri ilə ya
naşı, ölkənin kompleks inkişaf planına daxil edilməsi, daxili turiz
min beynəlxalq turizmlə bərabər tərzdə stimullaşdırılması ilə bağlı 
tədbirlər görülməlidir.

Üçüncü prinsip ekologiyaya aiddir. Qeyd olunur ki, korlan
mamış təbii, mədəni və insan ətraf mühiti turizmin inkişafının əsas 
şərtidir, turizmin rasional idarə olunması isə ətraf mühitin, mədəni 
irsin müdafiəsi və inkişafına, həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə 
töhfələr verə bilər. Bu qarşılıqlı əlaqəni nəzərə almaqla təbii, mə
dəni və insan ətraf mühitin olduqları yerlərdə qorunması və ehti
ram göstərilməsi baxımından turistlərə məlumatlar verilməli, habe
lə sabit inkişaf konsepsiyası əsasında turizmin inkişafının kompleks 
planlaşdırılmasına yardım göstərilməlidir.

Dördüncü prinsip turizmin humanist xarakterini qeyd edə
rək göstərir ki, turistlərin özlərinin spesifik problemlərinə diqqət 
yetirilməlidir. Kimin və hansı əlamətə görə xarici turist sayıldığını 
müəyyənləşdirir.

Beşinci prinsip hər bir insanın istirahət, asudə vaxt və hərə
kət azadlığı hüququna aiddir. Göstərilir ki, bu hüquqlar hamılıqla 
tanınmalıdır, bunun üçün isə daxili və beynəlxalq turizmin ahəng
dar inkişafı siyasəti aparılmalıdır.

Altıncı prinsip səyahətlərin sadələşdirilməsi problemini 
əhatə edir. Burada deyilir ki, turizmin inkişafı turist səfərlərinin, 
qalma müddətinin (pasport, vizaya münasibətdə), tibbi və valyuta 
nəzarətinin qeydiyyatında rəsmiyyətçiliyin sadələşdirilməsi tədbir
lərinin görülməsini tələb edir.

Yeddinci prinsip turistlərin təhlükəsizliyini nəzərdə tutur. 
Həmin prinsipə görə turistlərin təhlükəsizliyi və müdafiəsi turiz
min inkişafının zəruri şərtləridir və turistlərin, onlarm ləyaqətləri
nin, habelə turizm obyektlərinin təhlükəsizliyi və müdafiəsinin tə
min olunması ilə bağlı tədbirlər görülməlidir.

Səkkizinci prinsip terrorizmlə əlaqədardır. Deyilir ki, terro
rizm turizmə real təhlükədir, terrorçular terrorun törədilməsinin za
man müddəti nəzərə alınmadan təqib olunmalı və cəzalandırılmalı
dır.

Doqquzuncu prinsip turizmin keyfiyyət məsələsini əhatə 
edir. Bu prinsipə görə, turizmin keyfiyyəti göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətindən asılıdır, bu səbəbdən turizm sahəsində dövlət və 
peşəkarların savadmın artırılması olduqca vacibdir. Turizmin mək
təb və ali təhsil ocaqlarının tədris planlarına daxil edilməsi yolu ilə 
mütəxəssislər hazırlığı, turist peşəsinin nüfuzunun artırılması, tu
rizm sahəsində tədris müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması üzrə 
tədbirlər görülməlidir.

Onuncu prinsip turizmin dövlət planlaşdırılması məsələsinə 
baxır. Həmin prinsipə görə turizm hakimiyyət orqanları tərəfindən 
kompleks və ardıcıllıq əsasında planlaşdırılmalıdır. Bütün ölkələr
də milli turizm idarələrinin hüquq və öhdəliklərini genişləndirmək 
lazımdır, belə ki, elmi-texniki tərəqqi və asudə vaxtm artması ilə 
turizmin rolu artacaqdır.

Haaqa bəyannaməsinin prinsipləri BMT, YUNESKO-nun 
beynəlxalq aktları, beynəlxalq turizm təşkilatlarının qəbul etdikləri 
sənədlərlə, turizm sahəsində bir çox ölkələrin qanunverici aktları 
ilə səsləşir, bir çox məsələlərdə onları genişləndirir və tamamlayır.

Haaqa konfransı parlamentləri, hökumətləri, turizm fəaliyyə
tinə görə cavabdeh olan dövlət və fərdi təşkilatları, assosiasiya və 
müəssisələri, turizm sahəsində peşəkarları və turistlərin özlərini 
qəbul edilmiş Bəyannamənin prinsiplərini nəzərə almağa çağırır.

Son illər beynəlxalq turizmin tənzim olunmasının mühüm va
sitəsi BMT Statistika komissiyasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi «Tu
rizm statistikası üzrə tövsiyələr» olmuşdur.

112 113



«Tövsiyələrdə» Roma qətnaməsi, Manila və Haaqa bəyanna
mələri əsasında turizmin konsepsiyası formalaşdırılmış və növləri 
müəyyən edilmişdir, əsas turizm istila və anlayışları şərh edilir, 
səyahətçilərin kateqoriyalarının təsnifatı və tərifi verilmiş, turist 
səyahətlərinin məqsədləri qısaca və dürüst ifadə edilmişdir.

Turizm və turizm fəaliyyətinin tənziminin daha bir yeni 
mühüm vasitəsi turizmin Qlobal Etik Kodeksidir. Onun işlənib ha
zırlanma zəruriyyəti barədə hələ 1963-cü il Roma konfransında da
nışılmışdı. Kodeks 1999-cu ilin oktyabrında Santyaqoda (Çili) 
ÜTT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmişdir. Buraya tu
rizmin xalqlar və cəmiyyətlər arasmda qarşılıqlı anlaşma və ehtira
ma töhfələr verməsi, turizmin fərdi və kollektiv reallaşma vasitəsi, 
sabit inkişaf amili olması, turizmin mədəni irsdən istifadə etmək və 
həmin irsin qorunmasında payı, qəbul edən ölkələr və birliklər 
üçün turizmin inkişafından faydalar, səyahət hüququ və azad turist 
yerdəyişmələri, turizm sənayesində işçilərin və sahibkarların 
hüquqları kimi məsələlər işıqlandırılır. Həmin məsələlərlə bağlı 
turizmin qlobal Etik Kodeksinin prinsipləri təmsil olunmuş, habelə 
bu prinsiplərin icra təminatları şərh edilmişdir.

Beynəlxalq turizm təşkilatlarının keçirdiyi turizm tədbirləri 
də beynəlxalq turizm fəaliyyətinin tənzimi məqsədlərinə xidmət 
edir. Bu, ümumdünya və regional, sahə və ixtisaslaşmış tematik xa
rakterli təşkilatlarm baş assambleyaları, forumlar, konqreslər, kon
franslar, seminarlardır. Burada turizm sənayesinin müvafiq sekto
runda fəaliyyəti tənzim edən və əlaqələndirən rəsmi sənədlər qə
bul edilir.

Beynəlxalq turizm təşkilatlarının belə forumlarda qəbul etdiyi 
sənədlər turizm və turizm fəaliyyətinin tənzimi vasitələri içərisin
də ən vacibidir, çünki onlar konkret təcrübəvi xarakter daşıyır və 
turizm sektorunda dəyişiklikləri oks etdirir.

Beynəlxalq turizm fəaliyyətinin tənzim olunma təcrübəsi və 
proseduru dövlətlərin beynəlxalq turizm məsələləri üzrə beynəl
xalq konvensiya, bəyannamə və müqavilələrə qoşulması, onların 
beynəlxalq turizm proqramları və layihələrində iştirakı, əməkdaş
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lıq haqqında hökumətlərarası sazişlərin bağlanması, habelə beynəl
xalq sənədlərin əsas müddəaları və prinsipləri nəzərə alınaraq tu
rizmin milli inkişaf konsepsiyasını formalaşdırmaq və milli turizm 
qanunvericiliyinin işləyib hazırlanmaqla reallaşdırılır.

Turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq turizm sahəsində 
əməkdaşlıq haqqmda ikitərəfli və çoxtərəfli hökumətlərarası saziş
lər əsasmda həyata keçirilir.

Hökumətlərarası sazişlər dünya turizmi üzrə Manila bəyanna
məsinin müddəalarına, turizm haqqında Haaqa bəyannaməsinin 
müddəalarına, habelə digər beynəlxalq rəsmi sənədlərə müvafiq 
olaraq formalaşdırılır və bağlanılır. Bu sazişlər xalqlar arasmda do
stluq əlaqələrinin genişləndirilməsi və milli hökumətlərin turizm 
sahəsində əməkdaşlığma yardım məqsədilə imzalanır. İki və ya bir 
neçə ölkənin hökumətləri sazişdə bəyan edirlər ki, turizm əlaqələ
rini dəstəkləyəcək və inkişaf etdirəcək, qarşılıqlı fayda əsasmda 
mübadiləyə və milli turist şirkətləri -  nəqliyyat, turoperatorlar, tu
rizm agentlikləri və s. arasmda əməkdaşlığa yardım göstərəcəklər.

Hökumətlər qeyd edirlər ki, əməkdaşlıq sahələrinin genişlən
dirilməsi üzrə milli turizm orqanlarının və təşkilatlarının səylərini 
müdafiə edəcəklər. Məsələn, birgə sahibkarlıq, yaxud turizmin in
frastrukturu və maddi bazasının obyektlərinin inşası məsələlərində 
deyilənlər həyata keçiriləcək və bundan ötrü investorlar üçün əlve
rişli şərait yaradılacaqdır. Sazişlərdə hökumətlər vurğulayırlar ki, 
informasiya, reklam və digər materialların mübadiləsi yolu ilə tu
rizmin inkişafına yardım göstərəcək, Öz ölkələrinin turizm təşkilat
ları arasmda yeni texnologiyalar mübadiləsi vasitəsilə texniki 
əməkdaşlığa yardım göstərməyi, öz ölkələrinin turist kadrlarının 
peşə hazırlığına kömək edəcəklərini, həmçinin turizm sahəsində 
çalışan ekspertlər, alimlər və jurnalistlər mübadiləsinə kömək 
edəcəklərini öhdələrinə götürürlər.

Çox vaxt hökumətlərarası sazişlərdə elə maddələr əksini ta
pır ki, hökumətlər öz ölkələrinin vətəndaşlarının turist səfərlərinin 
qeydiyyatı məsələsində rosmiyyətçiliyin sadələşdirilməsi öhdəliyi
ni üzərlərinə götürürlər. Bu məsələdə hələ 1954-ci il BMT kon-
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franslarmın konvensiyalarında, habelə 1963-cü il Roma konfransı
nın tövsiyələrində, 1976-cı il Budapeşt konvensiyası, 1989-cu il 
Haaqa konvensiyasında bəyan edilmiş prinsip və yanaşmaların va
risliyi nəzərə çarpır.

Hökumətlərarası sazişlərdə bir qayda olaraq bağlanılan 
müqavilənin reallaşma mexanizmi açılır. Məsələn, ikitərəfli və ya 
çoxtərəfli məsləhətləşmələr aparmaq və turizm sahəsində əmək
daşlığa dair tövsiyələr işləyib hazırlamaq üçün sazişi imzalamış iki 
və ya bir neçə ölkənin nümayəndələrindən ibarət qarışıq komissiya 
ola bilər.

Beynəlxalq turizm fəaliyyətinin ümumqəbul edilmiş tənzimi 
praktikası turizm üzrə milli nazirlik və ya komitələrin xarici 
nümayəndəliklərinin fəaliyyətidir. Xarici nümayəndəliklərin açılışı 
və fəaliyyətinin beynəlxalq hüquqi əsasını turizm sahəsində əmək
daşlıq haqqmda hökumətlərarası saziş təşkil edir. Onlar milli tu
rizm idarələri tərəfindən xaricdə qeyri-kommersiya əsasda fəa
liyyət göstərən nümayəndəliklərin yaradılmasım nəzərdə tutur.

Xarici nümayəndəliklərin əsas məqsədləri dünya bazarmda 
ölkənin mənafeyinin müdafiə edilməsi, milli turizm məhsulunun 
beynəlxalq turizm bazarma çıxarılması, getmə turizmin stimullaşdı- 
rılması, xarici investisiyaların turizm sahəsinə cəlb edilməsidir. 
Xarici nümayəndəliklərin vəzifələri: turizm sahəsində əməkdaşlıq, 
turizm və turizm fəaliyyəti haqqında müddəaların Öz əksini tapdığı 
ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrin, digər hökumətlə- 
rarası və idarələrarası saziş və müqavilələrin icrasına nəzarət; bey
nəlxalq və sazişlərin bağlanması haqqmda danışıqlar üçün təkliflə
rin hazırlanmasında iştirak; dövlət turizm orqanları və gəldikləri öl
kənin turizm şirkətləri ilə əlaqələrin qurulması və inkişafı; öz ölkə
sinin və gəldiyi ölkənin turizm biznesi sahibkarları arasmda işgüzar 
əlaqələrin qurulması və inkişafına yardım; turizm bazarının 
konyunkturasının öyrənilməsi, informasiya-reklam fəaliyyəti.

Beynəlxalq hüquqi aktlar öz əksini turizm və turizm fəaliyyə
tinin tənziminə yönəlmiş milli rəsmi sənədlərdə tapır.

BMT Roma konfransının tövsiyələri turizmin təşkili formala-

116

rrnı təkmilləşdirmək, xarici turistlərə, habelə əcnəbi vətəndaşları
nın hüquqi vəziyyətinə münasibətdə sərhəd rəsmiyyətçiliyini, va
hid şəklə salmaq və sadələşdirmək tədbirlərini işləyib hazırlan
maq, xarici turistlərin hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirmək 
üçün beynəlxalq turizm mübadiləsində iştirak edən dövlətlər tərə
findən əsas kimi istifadə edilir.

Bir çox ölkələrdə turizm və turizm fəaliyyəti haqqmda qa
nunlar qəbul edilmişdir. Tövsiyələr öz əksini və inkişafını milli qa
nunvericiliklərdə tapır. Turizm haqqmda qanunların təyinatı turizm 
sahəsinin dövlət tənzimi, əlaqələndirilməsi və inkişafı üçün lazımi 
tədbirlərin zəmanətli təminatmdan ibarətdir. Turizm haqqmda milli 
qanunların maddələri təbii və mədəni ehtiyatların qorunub saxlan
ması və istifadəsi, turizmin, sərnişin nəqliyyatının infrastrukturu və 
maddi bazasınm yaradılması və inkişafı, turizm agentliyi və turizm 
operatorluğu fəaliyyəti, turist kadrlarının hazırlanması, turizmin in
kişafının maliyyələşdirilməsi və s. kimi turizm fəaliyyətinin as
pektlərini nizamlayır.

Hamılıqla qəbul edilmiş müddəalardan başqa turizm haqqm
da milli qanunlara milli və ya yerli spesifikanı əks etdirən maddələr 
də daxildir. Məsələn, Türkiyənin turizmi müdafiə haqqmda qanu
nunda «Yaxtalarda turizm» fəsli vardır. Buraya dəniz əməliyyatla
rı, yaxtalarla əməliyyatlar, ərazi sularında naviqasiya prinsipləri, 
yaxtalarm Türkiyədə dayanacaq müddəti və kabotaj hüquqlarma 
dair maddələr daxil edilmişdir.

Turizm haqqmda qanunlarla yanaşı, bir çox ölkələrin ayrıca 
müstəqil qanunları da var ki, bunlar da Ölkənin spesifik xüsusiyyət
lərini əks etdirir və beynəlxalq norma və standartlar nəzərə alın
maqla turizm fəaliyyətinin ayrı-ayrı aspektlərini tənzimləyir. Belə 
ki, elə həmin Türkiyədə turizmi müdafiə qanunundan savayı sahil 
qanunu da qəbul edilmişdir. Bu qanunda sahilin mühafizəsi (burada 
tikintinin qadağan edilməsi və icazə verilməsi), torpaq sahələrinin, 
qurğuların əldə edilmə şərtləri və milli ərazidə turizmin inkişafının 
digər məsələlərinə dair maddələr əksini tapmışdır.

117



MÖVZU 10. A z ə r b a y c a n  R e s p u b l İk a s in d a

TURİZM FƏALİYYƏTİN İN TƏNZİM LƏNM ƏSİ

10.1. T u rizm in  hüququ bazası

Qeyd edildiyi kimi Dünya praktikasında hər bir ölkənin milli 
turizm qanunvericiliyi vardır. Bu qanunvericiliyin əsasım ölkələrin 
turizm haqqında qanunu təşkil edir.

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra uzun 
müddət turizm haqqmda qanuna malik deyildi. MDB-nə daxil olan 
dövlətlərdən Rusiya Federasiyası (1996), Özbəkistan (1997), Uk
rayna (1995) və digərləri qısa bir zamanda öz milli qanunlarını ya
ratdılar. «Turizm haqqmda» Azərbaycan Respublikasının qanunu
nun lahiyəsi hələ 1996-cı ildən hazırlansa da onu yalnız 1999-cu il
də qəbul etmək mümkün oldu. Qanun Azərbaycan Respublikası 
Milli məclisi tərəfindən qəbul edildikdən sonra ölkə Prezidentinin 
10 iyun 1999-cu il, 674-İQ saylı fərmanı ilə qüvvəyə mindi. 2004- 
cü ilin 19 mart tarixində ona əlavə edilmişdir.

Qanun cəmi 17 maddədən ibarətdir. O, Azərbaycan Respub
likasında turizm bazarının hüquqi əsaslarmm bərqərar edilməsinə 
yönəlmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsas
larını müəyyən edir və turizm sahəsində meydana çıxan münasibət
ləri tənzimləyir, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən biri 
kimi turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydasmı 
müəyyənləşdirir.

Qanunun II maddəsi «Turizm haqqında qanunvericilik» adla
nır. Qeyd edilir ki, turizm haqqmda qanunvericilik Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasına əsaslanan bu Qanundan, Azərbaycan 
Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarından və tərəfdar çıx
dığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.

«Turizm fəaliyyətinin Dövlət tənzimlənməsi» adlanan III-cü 
maddədə Dövlətin vəzifələri göstərilir. Bu vəzifələr aşağıdakılar-
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dir:
• Turizm fəaliyyətinə kömək edir və onun inkişafı üçün əl

verişli şərait yaradır;
• Turizm fəaliyyətinin üstün istiqamətlərini müəyyən edir 

və onun həyata keçirilməsinə kömək edir;
• Azərbaycan Respublikası haqqmda turizm üçün əhə

miyyətli bir ölkə kimi təsəvvür formalaşdırır.
Bu maddədə həmçinin, turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi

nin əsas məqsədləri müəyyən edilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır:
• turistlərin səyahətləri zamanı istirahət, yerdəyişmə azad

lığı və digər hüquqlarını təmin etmək;
• ətraf mühiti (təbiəti) qorumaq;
• turistlərin səyahətləri zamanı onların tələbatlarını təmin 

edən turizmin infrastrukturunu inkişaf etdirmək, yeni iş 
yerləri yaratmaq, dövlətin və onun vətəndaşlarmın gəlir
lərini artırmaq;

• beynəlxalq əlaqələri inkişaf etdirmək, turizm baxış 
obyektlərini qoruyub saxlamaq, təbii, tarixi və mədəni ir
sdən səmərəli surətdə istifadə etmək.

Daha sonra bu maddədə dövlət tənziminin üsulları göstərilir. 
Bu üsullar aşağıdakılardır:

• turizm infrastrukturu sahəsində münasibətlərin təkmilləş
məsinə yönəldilmiş normativ hüquqi aktların qəbul edil
məsi;

• daxili və dünya turizm bazarlarında turizm məhsulunun 
hərəkətə gətirilməsinə kömək göstərilməsi;

• turistlərin hüquq və maraqlarını müdafiə etmək, onların 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;

• turizm infrastrukturu sahəsində xüsusi razılığın verilməsi, 
standartlaşdırma və turizm məhsulunun sertifikatlaşdırıl
ması;

• turizmin inkişaf etdirilməsi üzrə məqsədli dövlət pro
qramlarının işlənib hazırlanması;

• turizm infrastrukturuna investisiya qoyuluşu, o cümlədən
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xarici investorların colb olunması üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması;

• turizm fəaliyyəti sahəsinin kadr təminatına kömək edil
məsi;

• turizm infrastrukturu sahəsində elmi todqiqatlarm inkişaf 
etdirilməsi;

• Azərbaycan turistlərinin, turoperatorlarımn, turagentləri- 
nin və onların birliklərinin beynəlxalq turizm proqramın
da iştirakına şərait yaradılması;

• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 
olunmuş digər üsullar.

Qanunun IV maddəsi «Turizm sahəsində dövlətin vəzifələri» 
adlanır. 12 bənddən ibarət bu vəzifələr aşağıdakılardır:

• Turizm sahəsində dövlət siyasətinin əsaslarını və bu sa
hənin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək;

• Turizmin inkişafına dair dövlət proqramını işləyib hazır
lamaq;

• Turizmin normativ bazasını işləyib hazırlamaq;
• Turizmdə sahələrarası və rcgionlararası fəaliyyəti əlaqə

ləndirmək;
• Azərbaycan Respublikasını xaricdə əhəmiyyətli turizm 

ölkəsi kimi tanıtmaq məqsədilə informasiya şəbəkəsi ya
ratmaq;

• Beynəlxalq turizm təşkilatlarında Azərbaycan Respubli
kasının nümayəndəliyini təşkil etmək, turizmin inkişafına 
dair beynəlxalq proqramm işlənib hazırlanmasında iştirak 
etmək, turizm sahəsində əməkdaşlıq üzrə müqavilələr 
bağlamaq və onların həyata keçirilməsi mexanizmini iş
ləyib hazırlamaq;

• Ərazi-turizm ehtiyatları kimi qəbul edilmiş obyektlərin 
qorunmasını və fəaliyyətini təşkil etmək;

• Turizm sahəsində peşə-ixtisas təhsili üzrə istiqamətləri 
və ixtisasların siyahısını müəyyən etmək;

• Turizm qanunvericiliyinin icrasına nəzarət etmək;
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• Turizm sahəsində standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma 
qaydalarını hazırlamaq;

• Turizm təşkilatlarının reyestrini aparmaq;
• Mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq, 

turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan və turistlərə xidmət gö
stərən bütün müəssisələrdə xidmətlərin dövlət standartla
rına riayət olunmasına nəzarət etmək.

Qanunun V maddəsi «Turizm sahəsində xüsusi razılığın ve
rilməsi, standartlaşdırma və turizm məhsulunun sertifikatlaşdırıl
ması» adlanır. Yeri gəlmişkən qeyd edilməlidir ki, 2004-cü ilin 
mart aymda Milli Məclis tərəfindən bu maddəyə 6-cı bənd əlavə 
edilmişdir. Bu maddə aşağıdakıları əhatə edir:

1. Turizm fəaliyyəti sahəsində standartlaşdırmaya aşağıdakı
lar aiddir:

• turizm müəssisələrinin və turizm məhsullarının təsnifatı;
• turizm məhsullarının təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin 

təmin edilməsi;
• turizm məhsullarının turist tələbatına uyğunluq parametr

lərinin müəyyənləşdirilməsi;
• turizm müəssisələrinin işçilərinə verilən ixtisas tələbləri;
• turizm müəssisələrinin ofislərinə verilən tələblər.
2. Turizm fəaliyyəti sahəsində standartlaşdırma obyektləri 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

3. Turizm fəaliyyəti sahəsində sertifikatlaşdırma turizm məh
sulunun turistlərin tələbatını təmin edən, onların əmlakını qoruyan, 
ətraf mühiti mühafizə edən qanunlara və digər normativ aktlara 
uyğunluğunu müəyyən etməkdir.

4. Turoperatorun və ya turagentin turizm məhsulunun məcbu
ri sertifıkatlaşdırılmasmdan imtina etməsi, turizm məhsulunun ser- 
tifikatlaşdırılmasınm mənfi nəticəsi, habelə sertifikatın ləğv olun
ması turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş xüsusi 
razılığın qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv ilə nəticələnir.

5. Turizm sahəsində xüsusi razılığın verilməsi, standartlaşdır
ma və turizm məhsulunun sertifikatlaşdırılması qanunvericiliyə
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uyğun olaraq hoyata keçirilir.
6. Turist-ekskursiya xidməllorinin sertifikatlaşdırılması 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən aparılır. Turist-ekskur
siya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması qaydası müvafiq icra haki
miyyəti orqam tərəfindən müəyyən edilir.

Qanunun VI və VII maddələri müvafiq olaraq «Turistin 
hüquqları və onların vəzifələri»nə həsr olunmuşdur. Hor iki maddə 
beynəlxalq turizm təşkilatlarının sənədlərinə, onların tövsiyyələri- 
nə müvafiq olaraq hazırlanmışdır. Qeyd edilir ki, səyahətə hazırla
şarkən, (tranzit də daxil olmaqla) bütün səyahət müddətində turi
stin aşağıdakı hüquqları vardır:

• nəzərdə tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkəyə (yerə) 
daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli əhalinin adətləri, 
dini mərasimlər, müqəddəs yerlər, xüsusi mühafizədə 
olan təbiət, tarix, mədəniyyət abidələri və digər turizm 
obyektləri, ətraf mühitin vəziyyəti barədə zəruri və 
dürüst informasiya almaq;

• getdiyi ölkədə (yerdə), mövcud olan məhdudiyyət tələb
ləri nəzərə alınmaqla, hərəkət-yerdəyişmə hüququndan, 
turizm ehtiyatlarından sərbəst istifadə etmək;

• həyatmm və sağlamlığının qorunması üçün təxirəsalın
maz tibbi yardım alınması hüququna malik olmaq;

• turizm məhsulunun pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi şərt
lərinin turoperator və ya turagent tərəfindən yerinə yeti
rilmədiyi hallarda ona dəymiş maddi və mənəvi zərərlə
rin əvəzinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 
ilə müəyyən qaydada ödənilməsini tələb etmək;

• getdiyi ölkənin (yerin) hakimiyyət və yerli özünüidarə 
orqanlarından hüquqi və digər təxirəsalınmaz yardım 
növləri göstərilməsində kömək almaq.

Qanuna görə Azərbaycan Respublikasından xarici ölkələrə 
gedən turist səyahət zamanı (tranzit də daxil olmaqla) aşağıdakılara 
əməl etməyə borcludur:

• getdiyi ölkənin (yerin) qanunlarına riayət etmək, onun so
sial quruluşuna, adətlərinə, ənənələrinə, dini etiqadlarına
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hörmət etmək;
• müvəqqəti olduğu ölkədə (yerdə) ətraf mühiti mühafizə 

qaydalarına riayət etmək, təbiət, tarix və mədəniyyət abi
dələrinə qayğı ilə yanaşmaq;

• müvəqqəti getdiyi ölkədə (yerdə), habelə yolboyu keç
diyi ölkələrdə gəlmə, getmə qaydalarına riayət etmək;

• səyahət zamanı şəxsi təhlükəsizlik qaydalarma riayət et
mək.

Qanunda həmçinin qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasma 
gəlmiş turist yuxanda göstərilən müddəalara əməl etməklə bərabər 
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 
ölkəyə (müvəqqəti olduğu yerə) gəlmə və Ölkədən (müvəqqəti ol
duğu yerdən) getmə,habelə orada qalma qaydalarma riayət etməli
dir.

«Turizm məhsulunun formalaşdırılması və hərəkətə gətiril
məsi» adlanan VIII maddədə göstərilir ki, turizm məhsulu turizm 
bazarının vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq və ya hər bir turistin konkret 
sifarişi ilə formalaşdırılır.

Turoperator ayrı - ayrı xidmətlər göstərən və yaxud tura da
xil olan bütün xidmət növlərini təmin edən turist qəbulu üzrə turo- 
peratorla müqavilələr əsasında tura daxil olan xidmətlər üzərində 
hüquqlara malik olur.

Turoperator turizm məhsulunu formalaşdırır (hazırlayır), gön
dərir və onun satışını birbaşa və ya turagent vasitəsilə hoyata keçi
rir. Maddədə qeyd edilir ki, turizm məhsulu haqqında yazılı infor
masiyada müqavilənin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəl
ləsində, həmçinin bu Qanunda nəzərdə tutulmuş bütün vacib şərt
ləri varsa və turoperatorun və ya turagentin təklifində göstərilmiş 
şərtlərlə müqavilə bağlamaq iradəsi ifadə olunarsa, belə təklif 
müqavilə təklifi kimi qəbul olunur.

Qanunun demək olar ki, ən əsas maddələrindən biri IX mad
də hesab oluna bilər. Bu maddə turizm məhsulu satışının təşkili 
qaydalarım müəyyən edir. Amma təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir 
ki, uzun bir dövr keçməsinə baxmayaraq bu maddədə göstərilən 
bəzi müddəalara hələlik əməl olunmur. Maddədə konkret olaraq

123



göstərilir:
TURİZM məhsulunun satışı müqavilə əsasmda həyata keçiri

lir. Müqavilə yazılı formada bağlanır və o, Azərbaycan Respublika
sının qanunvericiliyinə, o cümlədən istehlakçıların hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsində qanunvericiliyə uyğun olmalıdır.

Müqavilənin vacib şərtləri aşağıdakılardır:
• turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisen

ziya barədə məlumatlar göstərilməklə turoperator haqqında infor
masiya,onun hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri;

• turist (alıcı) haqqında turizm məhsulunun satışı üçün zəruri 
olan həcmdə məlumat;

• turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş xüsu
si razılıq barədə məlumatlar göstərməklə turagent (satıcı) haqqmda 
informasiya, onun hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri;

• səyahətin proqramı və marşrutu barədə məlumat göstəril
məklə turizm məhsulunun istehlak xassələri, turistlərin təhlükəsiz
lik şərtləri, turizm məhsulunun sertifikatlaşdırılmasınm nəticələri 
haqqmda düzgün məlumat;

• səyahətin başlanmasının və qurtarmasının tarixi və vaxtı, 
onun müddəti;

• turistlərin qarşılanması, yola salınması və müşayət olunma
sı qaydası;

• tərəflərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti;
• turizm məhsulunun pərakəndə qiyməti və onun ödəniş 

qaydası;
• qrupda turistlərin minimal sayı, qrup üzvlərinin çatışmaz

lığı üzündən səyahətin olmayacağı barədə turistin məlumatlandırıl
ması müddəti;

• müqavilənin dəyişdirilməsi və pozulması şərtləri, bununla 
əlaqədar əmələ gəlmiş mübahisələrin tənzimlənməsi və tərəflərə 
dəymiş ziyanların ödənilməsi qaydası;

• müqavilənin digər şərtləri tərəflərin razılığı ilə müəyyən 
edilir. Turistin turoperatordan və ya turagentdən tura daxil olan 
bütün xidmətlərin göstərilməsini tələb etmək hüququ var.
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• tərəflərin hər birinin, səyahət vaxtı şəraitin əsaslı dəyişik
liyi ilə əlaqədar olaraq, müqaviləni dəyişdirməyi və ya onu poz
mağı tələb etmək hüququ var.

Şəraitin əsaslı dəyişikliyinə aşağıdakılar aiddir:
• səyahətin şərtlərinin pisləşməsi, səyahətin müddətində 

dəyişiklik;
• səyahətin baş tutması üçün müqavilədə göstərilmiş qrupda 

turistlərin minimal sayının natamamlığı;
• nəqliyyat tariflərinin gözlənilmədən artması;
• turoperatorun və ya turagentin maliyyə vəziyyətini kəskin 

pisləşdirən yeni vergi və vergitutma qaydalarının tətbiqi və ya 
mövcud olanların artırılması;

• milli valyuta kursunun kəskin dəyişdirilməsi;
• müqavilə pozulduqda, zərərin ödənilməsi tərəflərin çəkdik

ləri faktiki xərclərə uyğun surətdə həyata keçirilir. Zərərin əvəzi 
kimi ödənilən məbləğ turizm məhsulununun dəyərinin iki mislin
dən artıq ola bilməz;

•  səyahətin konkret şərtləri, turizm məhsulunun pərakəndə 
qiyməti turistə turoperator və ya turagent tərəfindən verilən turizm 
yollayışında göstərilir;

•  turizm yollayışı müqavilənin ayrılmaz hissəsi olmaqla, turo
peratorun və ya turagentin turizm məhsulunun satışına yazılı razılıq 
və onun satıldığını faktiki təsdiqləyən ilkin hesabat sənədidir;

• turist göndərən turoperatorla və ya turagentlə turist qəbul 
edən turoperator və ya tura daxil olan konkret xidmətləri təklif 
edən şəxslər arasında qarşılıqlı ödəmələr turizm vauçeri əsasmda 
həyata keçirilir.

Molumdur ki, dünyanm əksər ölkələrində, eyni zamanda bey
nəlxalq aləmdə turizm agentləri birliyi fəaliyyət göstərir. Təsadüfü 
deyildir ki, Qanunun 10-cu maddəsi «Turoperatorlarm, turagentlə- 
rin və turistlərin birlikləri» adlanır. Dörd bənddən ibarət olan bu 
maddədə göstərilir:

1. Turoperatorlar və turagentlər özlərinin sahibkarlıq fəa
liyyətinin əlaqələndirilməsi, həmçinin ümumi əmlak maraqlarmm
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təmsili və müdafiəsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qa
nunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada birliklər yarada bilər
lər.

2. Turizm birliklərinə turizm sahəsinə aid olan təşkilatlar və 
müəssisələr daxil ola bilərlər.

3. Turistlər, səyahət vaxtı istirahət, hərəkət-yerdəyişmə 
azadlığı hüquqlarını və başqa hüquqlarını həyata keçirmək məqsə
dilə maraq birliyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Qanunve
riciliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada ictimai birliklər yarada bilər
lər.

4. Turistlərin birliyinin fəaliyyəti turizmin və özfəaliyyət tu
rizminin təşkilinə və inkişafına, əhalinin turizm sahəsində maarif
ləndirilməsi, turistlərin hüquq və marağının müdafiəsi, turizmin in
frastrukturu sahəsində təşkilatın fəaliyyəti barədə ictimai rəyin for
malaşdırılması və digər vəzifələrin həllinə kömək etməyə yönələ 
bilər.

«Azərbaycan Respublikasının turizm ehtiyatlan» adlanan XI 
maddədə qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının turizm ehtiy
atlarının təsnifatı və qiymətləndirilməsi onların mühafizəsi rejimi, 
Azərbaycan Respublikası turizm ehtiyatlarının bütövlüyünün saxla
nılması və onların bərpası üzrə tədbirlər, ətraf mühitə yol verilə bi
lən təsirin həddi nəzərə almmaqla, turizm ehtiyatlarından istifadə 
qaydaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq 
olaraq müəyyənləşdirilir.

Qanunun XII-XV maddələri turistlərin təhlükəsizliyi məsə
lələrinə həsr olunmuşdur. XII maddəyə görə turistlərin təhlükəsiz
liyi -  səyahət müddətində turistlərin şəxsi təhlükəsizliyi və onların 
əmlakının qorunmasıdır.

Turizm sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı turistlərin 
getdikləri ölkədə (müvəqqəti olacaqları yerdə) onların həyatmı 
təhlükə altında qoya biləcək hər bir amil haqqında turoperatorlara, 
turagentlərə və turistlərə məlumat və təlimat verir.

Təsisçiləri dövlət orqanı olan kütləvi informasiya vasitələri 
turizm sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına turistlərin
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həyatı üçün təhlükə qorxusu barədə təcili məlumat verməyə imkan 
yaradırlar.

Turoperatorlar və turagentlər turistlərə səyahətlərin xüsu
siyyətləri, habelə səyahət zamanı onların rast gələ biləcəkləri təh
lükələr barədə müfəssəl məlumat verməyə, qabaqcadan turistlərin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər görməyə 
borcludurlar.

Turoperatorlar və turagentlər səyahət zamanı turistlərin qat
laşdığı (üzləşdiyi) fövqəlada hadisələr, həmçinin səyahətdən qayıt
mamış turistlər barədə müvafiq icra hakimiyyəti oqranına və tu
rizm fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan şəxslərə təxirə salmadan 
məlumat verməlidirlər.

Yolxucu xəstəliklər təhlükəsi olan ölkəyə (yerə) göndərilən 
turistlər beynəlxalq tibbi tələbatlara müvafiq surətdə lazımı tibbi 
yoxlamadan keçməli və təhlükəli yolxucu xəstəliklərə qarşı pey
vənd olunmalıdır.

Turist qruplarını müşayət edən şəxslərin proqram əsasında 
minimum tibbi hazırlığı, tibbi ləvazimatı və ilkin yardım üçün tibb 
çantası olmalıdır. Sayı 100 nəfərdən artıq olan turist qrupları ixti
saslaşdırılmış həkim tərəfindən müşayiət olunmalıdır.

XIV maddəyə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
bədbəxt hadisələrə uğramış turistlərə axtarış-xilasetmə xidməti la
zımı yardım göstərir və onların təhlükəsizliyini təmin edir. Axtarış- 
xilasetmə xidməti yerli icra hakimiyyəti, səhiyyə, rabitə, daxili iş
lər orqanları, meşə təsərrüfatı, hidrometeorologiya, mülki aviasiya 
və s. xidmət idarələri ilə müvafiq qaydada qarşılıqlı əlaqə şəraitin
də fəaliyyət göstərir.

Qanunda göstərilmişdir ki, Fövqəladə vəziyyət yarandığı hal
larda Dövlət Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda 
Azərbaycan turistlərinin maraqlarının müdafiəsi üzrə, o cümlədən 
onlarm müvəqqəti olduqları ölkədən köçürülməsi üzrə tədbirlər 
görür (maddə XV).

Məlumdur ki, səyahətə çıxan hər şəxs xəstələnə və bədbəxt 
hadisələrlə üzləşə bilər. Bu məsələ də «Turizm haqqında» Azər
baycan Respublikasının Qanununda əksini tapmışdır. Qanuna görə
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turistlərin getdiyi, müvəqqəti olacağı ölkənin (yerin) qanunverici
liyi ilə həmin ölkədə müvəqqəti olan şəxslərə göstərilən tibbi yar
dım üçün xərcin ödənilməsinə zəmanət verilməsi tələbi müəyyən 
edilmişdirsə, turoperator (turagent) belə zəmanətləri verməlidir. 
Turistlərin qəflətən xəstələnməkdən və bədbəxt hadisələrdən 
sığortalanması belə zəmanətlərin əsas formasıdır.

Sığorta şəhadətnaməsində turistlərin getdiyi, müvəqqəti 
olacağı ölkədə (yerdə) sığorta hadisəsi olduqda, onlara tibbi yardım 
xərclərinin və bu hadisə ilə bağlı digər xərclərin ödənilməsi nəzər
də tutulmalıdır.

Sığorta şəhadətnaməsi Azərbaycan dilində və turistlərin get
diyi ölkənin və ya ölkələrin dövlət dilində tərtib olunur.

Turistlərin tələbi ilə turoperator (turagent) səyahətin keçiril
məsi ilə bağlı digər hallar (nəqliyyat ləngiməsi, şəxsi əmlakın iti
rilməsi, izafi xərclər və s.) üzrə sığorta xidmətləri göstərilməsinə 
kömək edir (maddə XIII).

Qanundakı maraqlı məqamlardan biri XVI maddədə verilmiş
dir. Həmin maddəyə görə dünya bazarında Azərbaycan turizm 
məhsulunun təbliği, yayılması və satışı məqsədilə turizm idarə 
edən orqan ölkə hüdudlarından kənarda qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada turizm nümayəndəlikləri yaradır. Dəfələrlə təklif 
edilməsinə baxmayaraq, ötən müddətdə heç bir nümayəndəlik ya
radılmamışdır.

Sonuncu XVII maddə turizm haqqında Azərbaycan Respubli
kası qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyənləş
dirir.

Ölkəmizin turizm qanunvericiliyində ümumi və sahə xarak
terli beynəlxalq turizm təşkilatlarının sənədlərinin müddəaları da 
öz əksini tapmışdır. Buna misal olaraq səyahətlər müqaviləsi üzrə 
beynəlxalq konvensiya (FUAAV/İHA, 1970), mehmanxana sahib
ləri və turizm agentlərinin müqavilə bağlaması ilə bağlı beynəlxalq 
mehmanxana konvensiyası (İHA/FUAAV, 1979) və digərlərini gö
stərmək olar. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine
tinin 2004-cü il 16 iyul tarixli 97 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Tu
rist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması qaydası» qeyd
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edilən sənədlərə, eləcədə «Azərbaycan Respublikasında 2002- 
2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının təsdiq 
olunması haqqında» Azərbaycan Respublikası prezidentinin Sə
rəncamına (№1029, 27 avqust 2002), «Turizm haqqında» Azər
baycan Respublikası Qanununa, «Turizm haqqmda» Azərbaycan 
Respublikası Qamma əlavə edilməsi barədə Azərbaycan Respubli
kası prezidentinin Fərmanına (№56, 23 aprel 2004) əsasən hazır
lanmışdır. Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi AZS 079-2003 (QOST 
R 50690-94) saylı Dövlət standartı təşkilatı-hüquqi formasından və 
idarəçilik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, turizm müəssisələri 
tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti üzrə məcburi və 
könüllü tələbləri müəyyən etməklə Azərbaycan Respublikasının 
«İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında» Qanununa, 
Əmək təhlükəsizliyinin təliminin təşkili (QOST 12. 0. 004-90 
SSBT) və Turist-ekskursiya xidməti sahəsində standartlaşdırma 
(QOST 28681. 0-90) sənədlərinə istinadən hazırlanmışdır. Nazirlər 
Kabinetinin təsdiq etdiyi AZS 080-2003 (QOST 50644-94) saylı 
Dövlət standartı isə turist xidmətlərinin məcburi sertifikatlaşdırıl
ması məqsədi ilə turist və ekskursiyaçıların həyat və sağlamlığını 
təmin edən tələbləri, onlara nəzarət metodlarını müəyyən edir. Bu 
standartda aşağıdakı sənədlərə istinad edilir: Azərbaycan Respubli
kasının Dövlət standartlaşdırma sistemi (AZS 1. 0-96), Turist-ek
skursiya xidməti sahəsində standartlaşdırma (QOST 28681. 0-90), 
Yanğın təhlükəsizliyi (QOST 12. 1. 004-91 SSBT), İş zonasında 
havaya olan ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri (QOST 12.1.005- 
88 SSBT), Səs, ictimai və yaşayış binalarında yol verilən səs- 
küyün həddi (QOST 12. 1. 036-81 SSBT), Avtonəqliyyat vasitələ
rinin texniki vəziyyəti (QOST 25478-91). AZS 081-2003 (QOST 
50643-94) saylı Dövlət standartı isə yerləri 10 nömrədən az olmay
an mehmanxanaların (motellərin) təsnifatmı müəyyən edir. Qeyd 
etməliyik ki, standart Turist-ekskursiya xidmətləri sahəsində stan
dartlaşmaya (QOST 28681. 0-90), İctimai binalar və tikililər (SNİP
2. 08. 02. -89), İctimai müəssisələrin sanitar qaydaları (SanPİN 42- 
123-5774-91) adlı sənədlərə əsaslanmaqla hazırlanmışdır.
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10.2. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimi

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan hər şəxs «Turizm haqqın
da» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə yanaşı «Sahibkarlıq 
fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Rcspublikasmm Qanununu dərin
dən bilməli və ona əməl etməyə borcludur. Haqqında danışacağı
mız Qanun Azərbaycan Respublikasında Sahibkarlığın prinsipləri, 
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarını və vəzifələrini, 
onun dövlət tərəfindən müdafiə və təqdir olunmasının forma və 
üsullarını, sahibkarların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlə
rini müəyyənləşdirir. Qanunun məqsədi mülkiyyətin bütün forma
larının bərabərliyi prinsipinin həyata keçirilməsi, müstəqil olaraq 
fəaliyyət sahələri seçilməsi və iqtisadi qərarlar qəbul edilməsi əsa
sında iqtisadi təşəbbüsün və işgüzarlığın geniş təzahürü üçün şərait 
yaradılmasıdır. Qanım 15 dekabr 1992-ci il tarixində ölkə Preziden
tinin 405 saylı fərmanı ilə qüvvəyə minmişdir.

Dörd bölmə, 17 maddədən ibarət olan qanuna görə sahibkar
lıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə öz riski ilə həyata keçirdiyi, 
əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, əmtəə satışmdan, işlər görül
məsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi 
olan fəaliyyətidir (maddə 1).

Qanuna görə sahibkarlıqla bağlı münasibətlər mülkiyyət for
masından, fəaliyyət növündən və sahəsindən asılı olmayaraq Azər
baycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikası 
Mülki Məcəlləsi, «Mülkiyyət haqqmda» Azərbaycan Respublikası
nın Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir (maddə 
2).

Hüquqi şəxs (müəssisə) yaratmaqla həyata keçirilən sahib
karlıq fəaliyyəti, həmçinin Azərbaycan Respublikası müəssisələr 
haqqmda qanunvericiliyi ilə də tənzimlənir. Xarici hüquqi və fiziki 
şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq fəaliyyə
tinin xüsusiyyətləri yuxarıda qeyd olunan qanunvericilik aktları ilə 
yanaşı «Xarici investisiyaların qorunması haqqmda» Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikasının beynəl

xalq hüquqi öhdəlikləri ilə də tənzim edilir (maddə 2).
Ölkəmizdə qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallar 

istisna edilməklə aşağıdakılar sahibkarlıqla məşğul ola bilərlər:
• fəaliyyət qabiliyyəti olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı;
• mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər;
• hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs

lər;
• xarici hüquqi şəxslər.
Qanuna görə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin həl

lini və ya bu fəaliyyətə nəzarəti həyata keçirən dövlət orqanlarının 
vəzifəli şəxslərinə və mütəxəssislərinə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq qadağandır (maddə 3).

Qeyd edilməlidir ki, ölkəmizdə sahibkarlığın bütün formala
rına (aydındır ki qanun çərçivəsində) icazə verilir. Mülkiyyət və 
təşkilatı-hüquqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlığın bütün 
formaları bərabər hüquqludur. Eyni zamanda sahibkarlıq fəaliyyə
tinin məhdudlaşdırılmasma yalnız dövlətin səlahiyyətlərinə aid 
məsələlər - qanunçuluğun gözlənilməsi, ölkənin və vətəndaşların 
təhlükəsizliyi və müdafiəsi, vergi, qiymət və antiinhisar tənzimlən
məsi. sosial təminatlar verilməsi, ekologiya, sanitariya, yanğından 
qorunma və arxitektura normalarının gözlənilməsi və tarixi abidə
lərin mühafizəsi məsələləri üzrə yol verilir. Qanuna görə dövlət 
hakimiyyəti və dövlət idarəetmə orqanlarına mülkiyyət və təşkila
tı-hüquqi formasından asılı olaraq bu və ya digər sahibkarlıq növü
nə imtiyazlar verən qərarlar çıxarmaq qadağan olunur.

Azərbaycan Rcspublikasmm qanunvericiliyində nəzərdə tu
tulmuş hallar istisna edilməklə dövlət orqanlarının, həmkarlar təş
kilatının sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxiləsi qadağandır, həmçinin 
siyasi partiyaların və ictimai birliklərin sahibkarlıq fəaliyyətinə 
müdaxiləsinə yol verilmir.

Qanunun VI maddəsində Azərbaycan Respublikasında sahib
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların hüquqları müəyyənləşdiril
mişdir. Bu hüquqlar aşağıdakılardan ibarətdir:

• istənilən müəssisələr yaratmaq, onların idarəetmə orqanla

130 131



rında vəzifə tutmaq və bu orqanların işində iştirak etmək;
• dövlət və digər mülkiyyət formalarına əsaslanan müəssisə

lərin əmlakının, başqa əmlakı və əmlak hüquqlarını tamamilə və 
ya qismən əldə etmək;

• başqa müəssisələrin fəaliyyətində öz sərəncamında olar 
əmlakla iştirak etmək;

• tərəflərin razılığı ilə başqa fiziki və hüquqi şəxslərin əmla
kından və intellektual mülkiyyət obyektlərindən istifadə etmək;

• işçiləri işə qəbul etmək və işdən azad etmək;
• işçilərin əməyinin ödənilməsinin forma və sistemini, onla

rın əmlakının məbləğini və gəlirinin digər növlərini müəyyənləş
dirmək;

• təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini müstəqil həyata keçirmək, 
məhsul göndərənləri və istehsal olunan məhsulun (işlərin, xidmət
lərin) istehlakçılarını seçmək, dövlət ehtiyacları üçün müqavilo 
əsasında iş görmək və məhsul göndərmək;

• öz məhsulları (işlərin, xidmətlərin) üçün qiymətlər (tariflər) 
müəyyənləşdirmək;

• pul vəsaitinin saxlanılması, hesablaşma, kredit və kassa 
əməliyyatlarının bütün növlərinin həyata keçirilməsi üçün banklar
da hesablar açmaq;

• sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən mənfəət vergilər və 
digər icbari ödənişlərdən sonra onun qalan hissəsindən sərbəst isti
fadə etmək. Sahibkarlıq fəaliyyəti bağlaşma əsasmda həyata keçi
rilərkən mənfəətin bölüşdürülməsi qaydası bağlaşmada müəyyən 
edilir;

• məbləğinə məhdudiyyət qoyulmayan şəxsi gəlir əldə et
mək;

• dövlət sosial-təminatı sistemindən istifadə etmək;
• sığorta növünü sərbəst surətdə seçmək;
• hüquqlarına və qanuni mənafeyinə xələl gətirən dövlət or

qanlarının və digər orqanlarm, təsərrüfat subyektlərinin və fiziki 
şəxslərin hərəkətlərindən şikayət etmək;

• xarici iqtisadi münasibətlərdə iştirak etmək;

• valyuta əməliyyatları aparmaq;
• ictimai fondlara, səhiyyəyə, xeyriyyəçilik, maarifçilik məq

sədlərinə, elmi və mülki məqsədlərə, müharibə və başqa fövqəla
də hadisələr zamanı isə dövlətə lazımı yardım göstərilməsinə ianə
lər vermək;

• həmkarlar ittifaqında və digər birliklərdə iştirak etmək.
Göründüyü kimi qanunla hər bir sahibkarın çox geniş hüquq

ları vardır. Aydındır ki, hər bir şəxsin hüquqi olduğu kimi onun 
əməl edəcəyi vəzifələri də olmalıdır. Məhz buna görədir ki, Qa
nunda həm də Azərbaycan Respublikasmda sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olan şəxslərin vəzifələri müəyyənləşdirilmişdir. Bunlar 
aşağıdakılardır:

• qüvvədə olan qanunvericilikərdon və bağladığı müqavilə
lərdən irəli gələn bütün vəzifələri yerinə yetirmək;

• işə qəbul edilən vətəndaşlarla müqavilələr (bağlaşmalar), 
tıabelə lazım gəldikdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliy
inə uyğun surətdə əmək kollektivlərinin admdan çıxış edən həm
karlar ittifaqıları ilə kollektiv müqavilələr bağlamaq;

• işçilərin həmkarlar ittifaqlarında birləşməsinə mane olma
maq;

• işçilərin əmək haqqını Azərbaycan Respublikasının qanun
vericiliyi ilə müəyyən olunmuş minimum məbləğindən az olmayan 
səviyyədə ödəmək;

• Dövlət Sosial, Müdafiə Fonduna,habelə işçilərin sosial 
müdafiəsi məqsədilə yaradılan digər fondlara müəyyən edilmiş 
qaydada və həcmdə ayırmalar vermək;

• qanunvericilikdə müəyyən edilmiş vergilər ödəmək;
• işçilərə qüvvədə olan qanunvericiliyə və müqavilələrə 

(bağlaşmalara) müvafiq əmək şəraiti yaratmaq;
• qüvvədə olan normativ aktları rəhbər tutaraq ekoloji təhlü

kəsizliyin. əməyin mühafizəsinin, təhlükəsizlik texnikasının, isteh
sal gigiyenasının və sanitariyasmm təmin edilməsi, arxitektura abi
dələrinin və digər tarixi abidələrin mühafizəsi sahəsində tədbirlər 
görmək;
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• istehsal olunan məhsulların (işlərin, xidmətlərin) roqabot 
qabiliyyətinə nail olmaq;

• müəlliflik hüququnun qorunmasının qanunvericiliklo 
müəyyən olunmuş tələblərinə əməl etmək;

• əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında qanunve
riciliyin tələblərinə əməl etmək;

• istehsal etdiyi məhsulları markalaşdırmaq;
• qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə lisenziyalaş

dırılmalı olan sahələrdə fəaliyyət üçün xüsusi icazə (lisenziya) al
maq;

• antiinhisar qanunvericiliyinə riayət etmək;
• haqsız rəqabət metodlarından istifadə olunmasına yol ver

məmək;
• öz fəaliyyəti haqqmda dövlət, statistika və maliyyə orqanla

rına müəyyən edilmiş formada hesabatlar vermək;
• müharibə şəraitində və ya başqa fövqəladə hallarda səla

hiyyətli dövlət orqanlarının göstərişi ilə təsis sənədlərində nəzərdə 
tutulmayan və ya həmin sənədlərdə qeyd olunan məqsədlərə 
uyğun gəlməyən hər hansı qanuni fəaliyyət forması ilə məşğul ol
maq (maddə 7).

Qanunda qeyd edilir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə həm 
mülkiyyətçinin özü, həm də onun müəyyən etdiyi səlahiyyətlər da
xilində əmlakı idarə edən subyekt məşğul ola bilər. Başqa sözlə de
sək, turizm firmasını təsis edən firmaya özü rəhbərlik edə (təsisçi
lər bir neçə nəfər olarsa razılığa əsasən onlardan biri) bilər və ya 
kənar şəxsi direktor təyin edilə bilər. Müəssisəni idarə edən 
subyektin və mülkiyyətçinin münasibətləri tərəflərin qarşılıqlı öh
dəliklərini, hüquqlarını və məsuliyyətini müəyyən edən müqavilə 
ilə tənzimlənir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin 
mülkiyyətçisi müəssisəni idarə edənlə müqavilə bağladıqdan sonra 
müqavilədə, müəssisənin nizamnaməsində və Azərbaycan Respub
likasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hallar istisna edilmək
lə müəssisənin fəaliyyətinə qarışa bilməz.

Qanunda həmçinin sahibkarın əmlak məsuliyyəti də dəqiq

göstərilmişdir, belə ki, hüquqi şəxs yaratmaqla fəaliyyət göstərən 
sahibkarlar seçilmiş təşkilat formasından asılı olaraq tam və ya 
məhdud əmlak məsuliyyəti daşıyırlar. Hüquqi şəxs yaratmadan 
fəaliyyət göstərən sahibkar isə bu fəaliyyətlə bağlı öhdəliklər üçün 
özünün bütün əmlakı ilə cavabdehdir. Öz fəaliyyətini müqavilə ilə 
həyata keçirən sahibkar rəhbərlik etdiyi müəssisənin öhdəlikləri 
üçün müqavilədə müəyyən edilmiş həcmdə məsuliyyət daşıyır. O, 
bağlaşmadan irəli gələn öhdəliklərin icra edilmədiyi və ya lazımı 
qaydada icra edilmədiyi üçün də eyni məsuliyyət daşıyır (maddə 
8).

Məlumdur ki, heç bir ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti özbaşına, 
xaotik şəkildə edilmir. Eyni zamanda dövlət yardımı olmadan sa
hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, biznes qurmaq mümkün dey
ildir. Digər dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasmda 
da dövlət sahibkarlıq fəaliyyətini qanunvericilik, inzibati-hüquq, 
büdcə, vergi və pul-kredit sistemləri vasitəsi ilə tənzimləyir. O, 
maddi-texniki, maliyyə, əmək, informasiya və təbii ehtiyatlardan 
istifadə sahəsində mülkiyyət və təşkilatı-hüquqi imtiyazlara və 
qeyri-bərabərliyə yol vermir. Eyni zamanda sahibkarlığın sürətli 
inkişafım təmin etmək üçün dövlət sahibkarlıq fəaliyyətinin öncül 
istiqamətlərini və buna müvafiq olaraq güzəştlər sistemini 
müəyyənləşdirir. Sahibkarlığa kömək məqsədi ilə informasiya, 
məsləhət, elm və tədris mərkəzləri, maliyyə fondları yaradır, vergi 
ödənişlərinin, Azərbaycan Respublikası Milli Bankı ssudalarmm 
faizlərinin, amortizasiya ayırmalarının güzəştli dərəcələrini və ve
rgi tutulmayan digər ayırmaları müəyyənləşdirir.

Yeni iqtisadi formasiya şəraitində bazar münasibətlərinin da
ha da inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, yeni texnologiyaların biz
nesə tətbiqinin sürətləndirilməsi və sahibkarların işinə haqsız 
müdaxilələrə yol verməməsi üçün Dövlət sahibkarların hüquqları
nın müdafiəsini öz üzərinə götürür. Belə ki,

• mülkiyyət və təşkilatı-hüquqi formalardan asılı olmayaraq 
öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
uyğun surətdə həyata keçirən sahibkarın hüquqlarının və qanuni
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mənafelərinin müdafiəsini dövlət təmin edir.
• Azərbaycan Respublikasının fiziki və hüquqi şəxslərinin 

xarici dövlətlərin ərazisindəki sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində 
hüquq və mənafelərinin müdafiəsinə Azərbaycan dövləti təminat 
verir.

• Sahibkarlıq fəaliyyətinin yoxlanılmasını həyata keçirən or
qanlar, onlarm hüquq və səlahiyyətləri qanunvericilik aktları ilə 
müəyyənləşdirilir.

• Sahibkarm hüquqlarını pozan dövlət orqanlarının və ya dig
ər orqanlarm, yaxud onlarm vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti nəticə
sində, habelə sahibkar barəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutul
muş vəzifələrin həmin orqanlar və ya vəzifəli şəxslər tərəfindən 
yarıtmaz yerinə yetirilməsi nəticəsində sahibkara dəyən zərərin, o 
cümlədən əldən çıxan gəlirlərin əvəzini mülki qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş qaydada həmin orqanlar və vəzifəli şəxslər ödə
məlidirlər.

• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tu
tulan hallar istisna edilməklə sahibkarm əmlakı toxunulmazdır. Sa
hibkarm əmlakı Azərbaycan Respublikasının «Mülkiyyət haqqın
da» Qanunda əsasən dövlət ehtiyacları üçün almarsa ona müvafiq 
kompensasiya verilir.

Bütün bunlarla yanaşı Dövlət sahibkarlıq fəaliyyətini daima 
nəzarətdə saxlamalıdır. Lakin bu o, demək deyildir yeri gəldi-gəl
mədi dövlət orqanları sahibkarların işinə müdaxilə etməlidir. Qa
nunda göstərildiyi kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət nəzarəti 
həmin fəaliyyətin səmərəli həyata keçirilməsinə manelər yaratma
malıdır. Nəzarəti həyata keçirmək hüququna yalnız qanun əsasında 
bu hüquqlar verilmiş orqanlar malikdir. Vergi, antiinhisar, sanita- 
riya, ekologiya və s. dövlət nəzarəti orqanlarının yoxlamaları yalnız 
onlarm səlahiyyətlərinə müvafiq surətdə həyata keçirilir.

Dövlət orqanları və onlarm vəzifəli şəxslər tərəfindən sahib
karlıq fəaliyyətinin yoxlanılması qaydası pozulduğu halda sahibka
ra dəyən zərərin ödənilməsi məbləğinə yoxlamaya bilavasitə cəlb 
olunmuş işçilərin yoxlama müddətindəki əmək haqqı, yoxlama ilə
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bağlı istehsalın məcburi dayandırılması müddətində işçilərin əmək 
haqqı və əldən çıxmış gəlirlərin əvəzi daxil edilməlidir (maddə 
13).

Xüsusi qeyd edilməlidir ki, sahibkar Azərbaycan Respublika
sının qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmədiyi, öz öhdəliklərini 
icra etmədiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq mülki-hüquqi, in
zibati və cinayət məsuliyyəti daşıyır.

Qanunda sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət qeydiyyatı məsələsi 
də öz həllini tapmışdır. 10-cu maddədə göstərilir ki, hüquqi şəxs 
yaratmaqla sahibkarm fəaliyyəti ilə məşğul olanların dövlət qey
diyyatım Azərbaycan Respublikasının müəssisələr haqqında qa
nunvericiliyində göstərilən orqanlar həyata keçirir.

Hüquqi şəxsin və sahibkarlıq faliyyətini hüquqi şəxs yarat
madan həyata keçirən fiziki şəxsin vergi orqanlarmda vergi ödəy- 
icisi kimi uçota alınması Azərbaycan Respublikasının vergi qanun
vericiliyi ilə tənzimlənir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin uçotu, 
Azərbaycan Respublikası üzrə onlarm möcudluğu və fəaliyyəti 
haqqında məlumatların toplanması və sistemləşdirilməsindən iba
rətdir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin uçota 
alınması üçün onlar notarial qaydada təsdiq edilmiş ərazilərdə soy
adını, adını, atasının adını, anadan olduğu vaxtı və yeri, şəxsiyyəti 
təsdiq edən sənəd haqqında məlumatları (sənəd seriyası, sayı, kim 
tərəfindən və nə vaxt verilməsi), yaşadığı yeri, ümumi şəkildə sa
hibkarlıq fəaliyyətinin növünü göstərməlidir.

Sənədlər təqdim olunduqdan sonra müvafiq dövlət orqanı 5 
gün müddətində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs
lərin uçota alınmaları haqqında vergi ödəyicisinin identifıkasiya 
nömrəsini (VÖİN) verir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fizi
ki şəxslərin uçota alınmalarına görə dövlət rüsumu alınmır.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər uçotdan 
öz ərazilərinə əsasən çıxarırlar.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər yaddan çı
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xarmamalıdırlar ki, Azərbaycan Respublikasında bəzi sahibkarlıq 
növləri (o cümlədən turizm fəaliyyəti) yalnız xüsusi razılıq (lisen
ziya) əsasında həyata keçirilir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin xüsusiyyətlərindən asılı ola
raq razılığın (lisenziyanın) verilmə müddəti müvafiq icra haki
miyyəti orqanları tərəfindən müəyyən edilir.

Müvafiq dövlət orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) 
verilməsi haqqmda qərar bu məqsədlə ərizə və qanunvericiliyo 
müvafiq sənədlər təqdim edildikdən sonra 15 gün müddətində çı
xarılır.

Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsindən imtina olunduğu hal
da bu barədə ərizəçiyə imtinanın əsasları göstərilməklə yazılı mə
lumat verilməlidir.

Təqdim olunan sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, 
aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra 
onlara 5 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsindən aşağıdakı hallarda 
imtina edilir:

a) xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarında nəzərdə 
tutulmuş sənədlər təqdim cdilmədikdə;

b) ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə qcyri-dürüst və ya təh
rif olunmuş məlumatlar olduqda;

v) müvafiq fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi üçün ərizə
çilərin zəruri şəraiti olmadıqda;

q) müəyyən ixtisas tələb edən fəaliyyət növü ilə məşğul ol
maq üçün müraciət etmiş ərizəçi, bu fəaliyyət növü ilə məşğul ol
maq üçün mütəxəssislərin işə cəlb ediləcəyi nəzərdə tutulan hallar
da isə həmin mütəxəssislər müvafiq ixtisasa malik olmadıqda.

Xüsusi razılıq (lisenziyanın) alınması üçün təqdim olunan sə
nədlərin qəbulu əsassız gecikdirildikdə, xüsusi razılıq (lisenziya) 
müəyyən edilmiş müddətdə verilmədikdə və ya sahibkar xüsusi ra
zılığın (lisenziyanın) verilməsindən imtinanı əssasız hesab ctdik- 
də.o, müvafiq məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir.

Sahibkarın hüquqlarının pozulması faktını aşkar edən məhkə

mə onun hüquqlarının bərpası, müvafiq hallarda isə sahibkara 
xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi haqqmda qərar çıxarır. 
Xüsusi razılıq (lisenziya) verən orqan məhkəmənin qərarını aldığı 
vaxtdan etibarən üç gün müddətində icra etməlidir.

Eyni zamanda məhkəmə təqsirkar vəzifəli şəxsi qanunverici
likdə nəzərdə tutulan qaydada məsuliyyətə cəlb edə bilər (maddə 
11).

Hər şeyin başlanğıcı olduğu kimi sonu da olur. Bu sahibkarlıq 
fəaliyyəti üçün də mütləqdir. Qanuna görə sahibkarlıq fəaliyyəti
nin dayandırılması haqqmda qərarı sahibkarın özü də qəbul edə bi
lər. Antiinhisar fəaliyyəti, vergi, lisenziya, ekologiya, sanitariya, 
arxitektura, texniki təhlükəsizlik və yanğından qorunma məsələləri 
üzrə səlahiyyətli orqanlar sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması 
barədə təqdimat vermək hüququna malikdirlər. Bu məsələlər üzrə 
mübahisələr məhkəmə yolu ilə həll edilir (maddə 16).

• Sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqmda qərarı 
sahibkar (mülkiyyətçi) özü və ya məhkəmə qəbul edə bi
lər.

• Sahibkarlıq fəaliyyətinə məhkəmə tərəfindən yalnız 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə 
tutulmuş hallarda xitam verilə bilər.

• Sahibkar vəfat etdikdən sonra onun əmlakı mülki qanun
vericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada onun varisinə keçir 
(maddə 17).

10.3. Turizm fəaliyyəti zamam istifadə olunan 
digər normativ-hüquqi sənədlər

Ölkədə fəaliyyət göstərən hüquqi-təşkilatı formasından asılı 
olmayaraq müəssisə və təşkilatlar xalq üçün işlədiklərini utunma- 
malıdırlar. Söhbət ondan gedir ki, bazara ünvanlanan hər bir məh
sul, hər bir xidmət ondan istifadə edənlərin tələbatına uyğun olmalı 
və onlara ziyan vurmamalıdır. Deməli sahibkarlar (o cümlədən də 
turizmlə məşğul olanlar) «İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
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haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əməl etməlidirlər.
Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehlakçılar 

üçün bərabər şərait yaradılması məqsədilə alqı-satqı prosesində, iş 
görülməsində və xidmət göstərilməsində istehlakçı ilə istehsalçı, 
satıcı və icraçı arasmda münasibətlərin eyni cür tənzimlənməsini, 
habelə istehlakçıların hüquqlarmm müdafiəsinin ümumi hüququ, 
iqtisadi və sosial əsaslarını və mexanizmini müəyyənləşdirir.

Qanun BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş 
«İstehlakçıların maraqlarını müdafiə etmək üçün rəhbər prinsiplər» 
əsasında işlənmiş və Azərbaycan Respublikasmda belə münasibət
lərin dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılmasam yönəlmişdir. 1995-ci 
ildə qəbul olunmuş qanun 4 fəsil, 27 maddədən ibarətdir, ona 2001 
və 2002-ci illərdə əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, gündəlik həyatımızda aşağıda
kı anlayışlardan tez-tez istifadə edilir:

• İstehlakçı -  şəxsi tələbatını ödəmək məqsədi ilə mal, iş 
və xidmətlərdən istifadə edən, onları alan, sifariş verən, 
yaxud almaq və ya sifariş vermək niyyəti olan şəxs;

• İstehsalçı -  mülkiyyət formasından vo təşkilatı hüquqi 
formasından asılı olmayaraq satış üçün mal istehsal edən 
müəssisə, idarə, təşkilat və ya sahibkar;

• İcraçı -  iş görən, yaxud xidmət göstərən müəssisə, idarə, 
təşkilat vo ya sahibkar;

• Satıcı -  alqı-satqı əməliyyatı aparan, mal satan müəssisə, 
idarə, təşkilat və ya sahibkar deməkdir.

Qanunla hər bir turistin turizm firmasını sərbəst seçmək, lazı
mı keyfiyyətdə və təhlükəsiz turizm xidmətləri haqqmda dolğun 
və düzgün məlumat əldə etmək hüququ vardır (maddə 3).

Turizm xidməti almaq qərarma gəlmiş hər bir istehlakçı bu 
xidmətin harada göstərilməsindən (ölkə daxilində və ya xaricində) 
asılı olmayaraq onun keyfiyyətinin normativ sənədlərə, müqavilə 
şərtlərinə uyğunluğu və turagent tərəfindən təqdim edilən məluma
ta cavab verməsini tələb etmək hüququna malikdir (maddə 4).

Əvvəlki fəsillərdə qeyd edildiyi kimi ölkəmizdə turizm məh

sulu yalnız razılaşdırılmış müqavilə yolu ilə satılmalıdu. Turizm 
agentliyi müqavilənin icrasına vaxtında başlamırsa, istehlakçmm 
müqavilədən imtina etmək və itkilərin ödənilməsini tələb etmək 
hüququ vardır (maddə 9).

Qanuna görə turizm xidmətinin qüsurlu olması nəticəsində is
tehlakçının həyatına, sağlamlığına və ya əmlakına dəymiş zərər, 
qanunvericilikdə daha yüksək məsuliyyət nəzərdə tutulmayıbsa, 
günahkar tərəfindən istehlakçıya tam ödənilməlidir (maddə 11). 
Həmçinin istehlakçıların bu qanunda nəzərdə tutulan hüquqları is
tehsalçı (icraçı, satıcı) tərəfindən pozularsa istehlakçıya dəyən mə
nəvi ziyan günahkar tərəfindən ödənilməlidir. Ziyanın dəyəri məh
kəmə tərəfindən müəyyən edilir (maddə 12).

Satılan turizm məhsulu barəsində yanlış məlumatın və kifay
ət qədər dolğun olmayan məlumatın verilməsi, istehlakçmm lazımı 
xassələrə malik olmayan turizm məhsulunun almasına səbəb ol
muşdursa, onun müqaviləni ləğv etmək və itkilərin ödənilməsini 
tələb etmək hüquq vardır. Eyni zamanda haqsız reklam olunan tu
rizm məhsulunun almması nəticəsində istehlakçıya vurulan zərər 
təqsirkar tərəfindən tam həcmdə ödənilməlidir (maddə 13).

Qanunda istehlakçıların hüquqlarının dövlət müdafiəsi kon
kret olaraq müəyyənləşdirilmişdir:

1. Dövlət istehlakçıların mənafelərinin müdafiəsinə təminat 
verir, malların (işlərin,xidmətlərin) azad seçilməsinə imkan yara
dır, insanların sağlamlığını və həyat tərzini lazımı səviyyədə təmin 
etmək məqsədi ilə malların alınmasına və ya digər qanuni yolla tə
min edilməsinə zəmanət verir.

2. İstehlakçıların hüquqlarının dövlət müdafiəsini Azər
baycan Respublikasında istehlakçılar üçün nəzərdə tutulan malların 
(işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə, təhlükəsizliyinə və istehlakçıla
rın qanunla qorunan başqa hüquqlarmm müdafiəsinə nəzarət edən 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və məhkəmə öz səlahiyyətləri 
hüdudlarında həyata keçirirlər (maddə 18).

Qanunda həmçinin istehlakçıların hüquqlarının pozulması za
manı tətbiq edilən sanksiyalar göstərilmişdir. Qanuna görə:
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1.Azərbaycan Respublikasında istehlakçıların hüquqlarının 
müdafiəsini həyata keçirən dövlət icra hakimiyyəti orqanları və sə
lahiyyətləri çərçivəsində istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 
haqqmda qanunvericiliyi pozduğuna görə günahkar şəxslərə aşağı
da göstərilən sanksiyaları tətbiq edirlər:

• İstehlakçıların hüquqlarmm pozulmasmm aradan qaldırıl
ması haqqmda müvafiq dövlət orqanının icrası məcburi olan göstə
rişi yerinə yetirilmədikdə vurulmuş zərəri ödəməklə onun həcmi 
miqdarında, bu zərəri müəyyən etmək mümkün olmadıqda minin- 
mum əmək haqqının 100 mislinədək;

• Normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən malların 
istehsalma, satılmasına, işlərin yerinə yetirilməsinə, xidmətlərin 
göstərilməsinə görə satılmış malların, yerinə yetirilmiş işlərin, gö
stərilmiş xidmətlərin qiymətlərinin 25 faizi miqdarmda;

•  Məcburi sertifikatlaşdırılmalı, lakin sertifikatlaşdırılmamış 
malların satılması, işlərin yerinə yetirilməsi, xidmətlərin göstəril
məsinə görə satılmış malların, yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş 
xidmətlərin qiymətinin 25 faizi miqdarmda;

• Standartların, digər normativ sənədlərin tələblərinin pozul
ması nəticəsində insanın həyatı, sağlamlığı və əmlakı və həmçinin 
ətraf mühit üçün təhlükəli məhsulun (işin, xidmətin) buraxılması 
(görülməsi) və satılması üçün buraxılmış (görülmüş) və satılmış 
məhsulun qiymətinin 100 faizi miqdarmda;

• Buraxılması və satılması qadağan olunmuş malların satılma
sı, işlərin yerinə yetirilməsi, xidmətlərin göstərilməsinə görə satıl
mış malların, yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin qiy
mətinin 100 faizi miqdarmda;

• Nəzarət olunmalı məhsulun müvafiq dövlət nəzarəti orqan
larından gizlədilməsinə görə satılmış malların, görülmüş işlərin, 
göstərilmiş xidmətlərin qiymətinin 100 faizi miqdarmda;

• Malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırma qaydaları
nın sertifikatlaşdırma üzrə orqan və smaq laboratoriyaları (mərkəz
ləri) tərəfindən pozulmasına görə sertifikatlaşdırma üzrə işlərin 
qiymətinin 2 misli miqdarmda, istehsalçı (icraçı, satıcı) tərəfindən
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pozulmasına görə isə sertifikatlaşdırma qaydası pozulmaqla satılmış 
malların (işlərin, xidmətlərin) qiyməti miqdarmda.

Sertifikatlaşdırma üzrə müəssisə və orqanların rəhbərləri yu
xarıda göstərilmiş pozuntulara görə məsuliyyət daşıyır və vəzifə 
maaşmm 3 misli miqdarmda cərimə olunur;

Bu maddədə nəzərdə tutulmuş cərimənin ödənilməsi isteh
salçının (icraçının, satıcının) standartların, normaların, qaydaların 
pozulması, müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində 
istehlakçılara dəymiş ziyanın ödənilməsindən azad etmir.

2. Cərimələrin 50 faizi dövlət büdcəsinə, 35 faizi yerli büdc
əyə, 15 fazi isə cəriməni tətbiq edən istehlakçıların hüquqlarmm 
müdafiəsi üzrə dövlət orqanlarının hesabına köçürülür.

3. Malların (işlərin, xidmətlərin) istehsalçılarının (icraçıları, 
satıcıları) istehlakçıların hüquqlarmm müdafiəsini həyata keçirən 
dövlət orqanları göstərişlərinin tamamilə, yaxud qismən etibarsız 
sayılması, ya da cərimə qoyulması haqqmda qərarın ləğvi, yaxud 
dəyişdirilməsi barədə məhkəməyə müraciət etmək hüquqları var
dır.

Verilmiş ərizəyə məhkəmə tərəfindən baxıldığı dövrdə məh
kəmə göstərilən aktların icrasının dayandırılması haqqmda qərar 
çıxarmayıbsa, göstərişlər və cərimə qoyulması haqqmda qərarlar 
dayandırılmır (maddə 25).

Göründüyü kimi turizm firmalarının xidmətlərindən istifadə 
edən hər bir istehlakçının hüququ dövlət tərəfindən çox ciddi 
müdafiə olunur.

Turizm firmalarının bilmələri vacib olan və öz işlərində əməl 
etmələri Qanunlardan biri də «Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və 
pasportlar haqqmda» Azərbaycan Respublikası Qanunundur.

İnsan hüquqlarmm ümumi bəyannaməsinə və Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq beynəlxalq müqavilələrinə uyğun olaraq 
bu Qanunla Azərbaycan Respublikası vətəndaşının Azərbaycan 
Respublikasından getmək və Azərbaycan Respublikasına gəlmək 
(bundan sonra ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək) hüququna təmi
nat verilir və bu hüquqdan azad şəkildə istifadə etmək üçün hər bir
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müstəqil dövlətin rəmzi olan xüsusi sənədin -  Azərbaycan Respub
likası vətəndaşının pasportunun tətbiqi nəzərdə tutulur, vətəndaşla
ra pasportun verilməsi qaydaları, xaricə daimi yaşayış üçün gedən 
vətəndaşların hüquqi vəziyyəti, əcnəbilərin Azərbaycan Respubli
kasına gəlməsi və Azərbaycan Respublikasından getməsi qaydalan 
təsbit olunur.

1994-cü ildə qəbul olunmuş, 17 maddədən ibarət olan bu Qa
nuna 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 və 2004-cü illərdə əlavə və 
dəyişikliklər edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının hər bir vətən
daşı Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada xüsusi ayrılmış nəzarət 
məntəqələrindən keçib sərbəst surətdə ölkədən getmək və ölkəyə 
gəlmək hüquqa malikdir. Vətəndaş ölkədən getmək və ölkəyə gəl
mək hüququndan məhrum edilə bilməz. Bu hüquq yalnız aşağıdakı 
hallarda müvəqqəti məhdudlaşdırıla, 4-cü bənddə nəzərdə tutulan 
hallarda isə eyni zamanda dayandırıla bilər:

1) vətəndaşın dövlət sirri və ya hərbi sirri olan məlumatlar 
üzrə öhdəliyi qüwədədirsə -Azərbaycan Respublikasının qanunve
riciliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada həmin öhdəlik qüvvədən 
düşənədək;

2) vətəndaş haqqmda cinayət işi qaldırılıbsa və ya o, məh
kum edilibsə -  müvafiq olaraq iş üzrə icraat qurtaranadək və ya cə
za çəkilib qurtaranadək, yaxud cəzadan azad edilənədək;

3) vətəndaş müəyyənləşdirilmiş qaydada müddətli həqiqi 
hərbi xidmətə çağırıldıqda -  müddətli həqiqi hərbi xidmət çəkənə
dək və ya qanuna uyğun olaraq ondan azad edilənədək. Hər hansı 
bir ölkədə fövqəlada vəziyyət və ya insan həyatı, sağlamlığı və 
azadlığı üçün təhlükə yaranarsa, Azərbaycan Respublikasının Xa
rici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasmm əhalisini dərhal xə
bərdar etməklə, vətəndaşlara həmin ölkəyə getməkdən müvəqqəti 
çəkinməyi tövsiyə edə bilər;

4) beynəlxalq tibbi sanitariva qaydalarına və ya Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrə uyğun 
olaraq profilaktik peyvəndlər tələb olunan ölkələrə gediş-gəliş za
manı profilaktik peyvəndlərin aparılması (maddə 1).

Vətəndaşın ölkədən getmək və ya ölkəyə gəlmək hüququ bu 
Qanunla müəyyənləşidirilmiş qaydada yalnız Azərbaycan Respub
likası vətəndaşının pasportu və beynəlxalq müqavilələrə uyğun 
olaraq xarici ölkəyə daxil olmaq üçün rəsmiləşdirilmiş icazə -  viza 
əsasmda həyata keçirilir.

18 yaşma çatmamış vətəndaş ölkədən öz valideynlərinin və 
ya qanuni nümayəndəsinin notarius tərəfindən və ya qanunverici
liklə nəzərdə tutulmuş qaydada təsdiq edilmiş razılığı ilə gedə bi
lər. Valideynlərdən birinin razılığı olmadıqda yetkinlik yaşma çat
mamış vətəndaşın ölkədən getməsi məsələsi məhkəmənin qərarı 
əsasmda həll edilir.

18 yaşma çatmamış vətəndaşın daimi yaşayış üçün ölkədən 
getməsinə yalnız onun valideynlərinin hər birinin vo ya qanuni 
nümayəndəsinin yazılı şəkildə ifadə edilmiş və notarius tərəfindən 
vo ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada təsdiq edilmiş ra
zılığı olduqda yol verilir.

Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edil
miş vətəndaş ölkədən öz qanuni nümayəndəsinin notarius tərəfin
dən təsdiq edilmiş vəsadəti vo ya məhkəmənin qərarı əsasmda qa
nuni nümayəndəsinin müşayəti ilə gedir.

Müddətli həqiqi hərbi xidmət keçən qulluqçular istisna ol
maqla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində və qanunve
ricilikdə nəzərdə tutulmuş digər qoşun birləşmələrində qulluq edən 
hərbi qulluqçular komandanlığın müəyyən olunmuş qaydada rəsmi
ləşdirilmiş icazəsi olduqda Azərbaycan Respublikasından gedə bi
lər (maddə 2).

Azərbaycan Respublikası vətəndaşmm pasportu Azərbaycan 
Respublikasmm ərazisindən kənarda vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq 
edən, habelə ona ölkədən getmək və ya ölkəyə gəlmək hüququnun 
həyata keçirilməsi üçün verilən vahid sənəddir.

Pasport 18 yaşma çatmış, müstəsna hallarda isə təhsil almaq, 
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək, müalicə olunmaq və ya daimi 
yaşamaq üçün xaricə gedən 18 yaşma çatmamış Azərbaycan Res
publikası vətəndaşına bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilir
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və bütün ölkələrə getmək üçün etibarlıdır.
Pasportun Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfin

dən təsdiq edilən ümumvətəndaş, xidməti, diplomatik tipləri vardır
(maddə 3).

Ümumvətəndaş pasportu vətəndaşın müraciətindən ən geci 
bir ay keçənədək onun ərizəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi, fotoşəkli, dövlət 
rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz və zəruri hallarda Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşlığını təsdiq edən sənədlər əsasında yaşa
dığı yerin daxili işlər orqanı tərəfindən verilir.

Vətəndaş ölkədən yetkinlik yaşma çatmamış uşaqları ilə bir
likdə gedərsə, bu halda onun ümumvətəndaş pasportuna həmin 
uşaqlar yazılmalı və fotoşəkilləri yapışdırılmalıdır (maddə 4).

Xidməti pasport xidməti işlə əlaqədar xarici ölkələrə ezam 
edilən Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Milli Məclis. Nazirlər 
Kabineti aparatlarının, mərkəzi dövlət orqanlarının, prokurorluğun, 
Milli Bankın məsul işçilərinə, hakimlərə, Mərkəzi seçki komissiy
alarının üzvlərinə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və 
Nazirlər Kabinetinin məsul işçilərinə, icra hakimiyyəti başçılarına 
və onların müavinlərinə, işçilərinə Azərbaycan Respublikası Xarici 
İşlər Nazirliyi tərəfindən üç illik müddətdə verilir (maddə5).

Diplomatik pasport Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 
Nazirliyi tərəfindən:

1) öz vəzifələrini icra etməyə başladıqdan ən geci 15 gün ke
çənədək Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin deputatlarına, Nazirlər Kabinetinin 
üzvlərinə, Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin hakimlə
rinə, Apellyasiya Məhkəməsinin sədrinə və sədr müavininə, iqtisa
di Məhkəmənin sədrinə və sədr müavininə, Ağu cinayətlərə dair 
işlər üzrə məhkəmənin sədrinə, Baş prokurora və onun müavinləri
nə, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə 
(ombudsmana), Milli Bankın sədrinə və onun müavinlərinə, Azər
baycan Respublikası Mərkəzi seçki komissiyasının sədrinə, Azər
baycan Respublikası Prezidenti, Milli Məclisi, Nazirlər Kabineti. 
Konstitusiya Məhkəməsi aparatının rəhbər işçilərinə (şöbə müdir

ləri də daxil olmaqla yuxarı vəzifələrə), mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının rəhbərlərinə, diplomatik xidmət əməkdaşlarma, Na
xçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə və onun müa
vinlərinə, Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə, Naxçıvan Muxtar Res
publikası Ali Məhkəməsinin sədrinə və sədr müavininə, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Prokuroruna verilir.

Həmin pasport xaricdə diplomatik immunitetdən istifadə et
mək hüququ verir. Bütün səlahiyyətli şəxslər diplomatik pasport 
sahibinə, həmin pasportda yazılmış şəxslərə sərhədi sərbəst və 
təhlükəsiz keçməkdə, digər zəruri hallarda kömək və havadarlıq 
göstərməyə borcludurlar (maddə 6).

Qanunda həmçinin əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasına 
gəlməsi və Azərbaycan Respublikasından getməsi öz hüquqi həlli
ni tapmışdır. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər (bundan 
sonra əcnəbilər) Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada xüsusi ayrıl
mış nəzarət məntəqələrindən keçmək şərti ile şəxsi pasportları və 
beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq rəsmiləşdirilmiş icazə-viza 
osasmda Azərbaycan Respublikasına gələ və Azərbaycan Respubli
kasından gedə bilərlər.

Əcnəbilərə Azərbaycan Respublikasına gəlmək ancaq aşağı
dakı hallarda qadağan edilir:

1) milli təhlükəsizliyin, yaxud ictimai asayişin mühafizəsi 
mənafeyi tələb edirsə;

2) bu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və digər 
şəxslərin hüquqlarmm və qanuni mənafelərinin qorunması üçün 
zəruridirsə;

3) şəxs Azərbaycan Respublikasına əvvəlki gəlişi zamanı 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarının tələblərini pozmuşsa;

4) Azərbaycan Respublikasına gəlməsi haqqında vəsatət qal
dırarkən şəxs özü haqqmda yalan məlumat vermişsə;

5) ruhi və ya yolxucu xəstəliklərə tutulmuş şəxsin Azər
baycan Respublikasına gəlməsi əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə 
törədirsə (belə təhlükə törətməyən və öz hesablarma, ya da qanuni 
qəyyum larinin və ya nümayəndələrinin maddi himayəsi ilə müa
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licəyə golən şəxslər istisna təşkil edir).
Azərbaycan Respublikasının bağladığı dövlətlərarası müqavi

lələrə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin tək
lifi üzrə Azərbaycan Respublikasının MM əcnəbilərin Azərbaycan 
Respublikasına gəlməsinin şəxsi pasporta əsaslanan vizasız (sadə
ləşdirilmiş) qaydasını müəyyənləşdirə bilər.

Əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasından getməsi aşağıdakı 
hallarda müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər:

1) onların getməsi milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi məna
feyinə zidd olarsa - bu əsas aradan qalxanadək;

2) onlar cinayət törətməkdə şübhəli şəxs, yaxud müttəhim- 
dirsə -  işin icraatı qurtaranadək;

3) onlar cinayət törətdiyinə görə məhkum olunubsa -  cəza 
çəkmədən azad olunana, yaxud cəzanı tam çəkənədək;

4) məhkəmədə onlara qarşı mülki iddia verilibsə - müvafiq 
olaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
ləşdirilmiş qaydada mülki iş üzrə qərar qüvvəyə minənədək.

Qanunvericiliklə nəzərədə tutulmuş qaydada profilaktik pey
vəndlərin aparılmaması, Azərbaycan Respublikasmda daimi yaşay
an əcnəbilərin beynəlxalq tibbi sanitariya qaydalarına və ya Azər
baycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələ
rə uyğun olaraq profilaktik peyvəndlər tələb oilman ölkələrə gediş- 
gəlişin dayandırılması və ya məhdudlaşdırılması ilə nəticələnir.

Azərbaycan Respublikasına gələn və Azərbaycan Respubli
kasından gedən əcnəbilər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada müvafiq dövlət orqanlarında 
qeydiyyatdan keçməlidirlər (maddə 12).

Giriş vizası əcnəbilərə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 
ümumi qaydada gəlmək üçün verilir. Onun etibarlıq müddəti birdə
fəlik giriş-çıxış üçün üç gündən üç ayadək, çoxdəfəlik giriş- çıxış 
üçün isə bir ildən iki ilədək müəyyən olunur. Bu müddətdə vizadan 
istifadə olunmazsa o, qüvvədən düşür.

Qayıdış vizası şəxsi pasportu olan əcnəbilərə Azərbaycan 
Respublikasından gedərkən müraciət etdikləri halda yenidən Azər

baycan Respublikasmm ərazisinə bir ayadək müddətə gəlmək üçün 
verilə bilər. Bu viza Azərbaycan Respublikasından getmə 
günündən altı ay ərzində istifadə olunmazsa, qüvvədən düşür.

Bir və ya çoxdəfəlik tranzit vizası başqa ölkələrə gedən 
əcnəbilərə Azərbaycan Respublikasmm ərazisindən keçmək üçün 
verilir. Tranzit vizasında gedişin dayanacaqsız olması haqqmda 
qeyd və ya möhr olmazsa onun sahibinə Azərbaycan Respublika
smda ən çoxu 5 gün qalmaq imkanı verilir.

Çıxış vizası Azərbaycan Respublikasmm ərazisində yaşayış 
üçün rəsmi icazəyə malik olan əcnəbilərə verilir. Çıxış vizasının 
verilməsi üçün dövlət rüsumu alınmır.

Azərbaycan Respublikasmda qalmaq üçün əcnəbilər vizala
rında göstərilən müddət qurtaranadək qabaqcadan onun uzadılması 
məsələsini həll etməli və ya ölkəni tərk etməlidirlər (maddə 13).

Viza alınması üçün əcnəbilər gəlişin məqsəd vo müddətini 
göstərməklə viza verdinəsi haqqmda ərizə ilə Azərbaycan Respub
likasının səfirlikləri və konsulluqları vasitəsi ilə vo ya birbaşa 
Azərbaycan Respublikasmm Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edə
rək tələb olunan sənədləri və viza verilməsi üçün rüsum ödənilmə
si barədə qəbzi ərizəyə əlavə etməlidirlər.

Viza verilməsi haqqmda əcnəbilərin ərizələrinə əlavə edilən 
sənədlərin siyahısmı Azərbaycan Respublikasmm Xarici İşlər Na
zirliyi, onlardan tutulan rüsumların məbləğini isə Azərbaycan Res
publikasmm Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirir (maddə 14).

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, AR NK turist kimi ölkəyə gə
lənlər üçün rüsumun məbləğini 20 ABŞ dolları müəyyən etmişdir.

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan peşəkarın gündəlik işində 
oməl etməyə borclu olduğu hüquqi sənədlərdən biri də Azər
baycan Respublikasmm Vergi Məcəlləsidir. Azərbaycan Respubli
kasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi
nin, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, 
ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərin və dövlət 
vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçıları
nın vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nə-
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zarotinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulması
na görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli 
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi 
qaydalarını müəyyən edir.

Məcəllə 2000-ci ilin iyulunda təsdiq edilmiş, 2001-ci ilin 
yanvar ayınm 1-də qüvvəyə minmişdir. Sonrakı illərdə bir sıra əla
və və düzəlişlərə məruz qalmışdır.

Məcəlləyə görə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir 
şəxs (hüquqi və fiziki şəxslər) mütləq vergi ödəməlidirlər. Ödəni
lən hər bir vergi Dövlətin daha da güclənməsinə səbəb olur.Sahib- 
kar vergini iki formada ödəyə bilər. Əlavə Dəyər vergisi və Sadə
ləşmiş vergi.

Əlavə dəyər vergisi Azərbaycan Respublikası ərazisində mal
ların istehsalı, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi və tə
davülü prosesində onların dəyərinə əlavənin bir hissəsinin, həmçi
nin, Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən və vergi tutulan 
bütün malların dəyərinin bir hissəsinin büdcəyə tutulması forması
dır. ƏDV mallar istehsalının və göndərilməsinin, işlər görülməsi
nin və xidmətlər göstərilməsinin bütün mərhələlərində ödənilir. 
Vergi tutulan dövriyyədən ödənilməli olan ƏDV-nin məbləği bu 
cür dövriyyədən hesablanan vergi məbləği ilə bu Məcəllənin 
müddəalarma uyğun olaraq verilən hesab fakturalara müvafiq su
rətdə əvəzləşdirilməli olan vergi məbləği arasındakı fərq kimi 
müəyyən edilir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və əvvəlki üç aylıq ərzində 
vergi tutulan əməliyyatlaram həcmi 125 milyon manatdan artıq 
olan şəxs həmin dövr başa çatdıqdan sonra 10 gün ərzində vergi or
qanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə 
borcludur (maddə 153-155).

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan və yuxanda nəzərdə tutul
muş qaydada qeydiyyata alınmış müəssisələr sadələşmiş sistem 
üzrə verginin ödəyicisidir.

Hesabat dövrü ərzində vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edil
miş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə, habelə satışdan
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kənar fəaliyyət üzrə əldə edilmiş ümumi hasilatm həcmi vergitut- 
ma obyektidir.

Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi ödəyən müəssisələr ƏDV- 
Dİn, mənfəət vergisinin, torpaq vergisinin, əmlak vergisinin ödəy
icisi deyildirlər.

Sadələşdirilmiş sistem üzrə verginin dərəcəsi bu vergini 
ödəyicilərinin mallara təqdim edilməsindən,işlərin görülməsindən 
və xidmətlərin göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən 
(ümumi hasilatm həcmindən) Bakıda 4 faiz, digər yerlərdə isə 2 fa
izdir.

Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş sistem üzrə verginin 
məbləği yuxanda göstərilmiş vergi dərəcəsini hesabat dövrünün 
ümumi hasilatının həcminə tətbiq etməklə hesablanır.

Sadələşmiş sistem üzrə vergi üçün hesabat dövrü rübdür.
Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergini ödəyiciləri hesabat 

dövründən sonrakı ayın 20-dək ödənilməli olan verginin məbləği 
haqqmda vergi orqanlarına bəyannamə verir və həmin müddətdə 
vergini büdcəyə ödəyirlər (maddə 219-221).
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ƏLAVƏLƏR

TURİZM HAQQINDA 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsas
larının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm 
fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir və turizm sahəsində meydana çıxan 
münasibətləri tənzimləyir, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən bin 
kimi turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydasını müəyyənləş
dirir.

Maddə 1. Əsas anlayışlar
Bu Qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
■ turizm — Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin v; 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fəa
liyyətlə məşğul olmamaq şərtilə istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki 
(tarix və mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iş-peşə (vəzifə borcla
rının icra edilməsi istisna olmaqla, idman və dini məqsədlərlə daimi yaşayış 
yerlərindən müvəqqəti getmələri (səyahətləri);

* turist — istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və mədə
niyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iş-peşə (vəzifə borclarının icra edil
məsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə getdiyi ölkədə (yerdə) ödə
nişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə, 24 saatdan 12 ayadək müddətdə 
müvəqqəti olan şəxs;

■ tur — konkret müddətdə konkret marşrut üzrə fərdi və ya qrup ha
lında səfərdən ibarət olan, turizm məhsulunun vauçer şəklində satılan forma
sı;

■ turizm yoüayışı — ciddi hcsabatlı blank olub, proqramla nəzərdə tu
tulmuş xidmətlərin ödənildiyini təsdiq edən sənəd;

■ turizm vauçeri — xarici turistlərə xidmət göstərilməsi və firma ilə 
qarşılıqlı ödəmələr aparılması üçün əsas olmaqla, turun tərkibinə daxil olan 
xidmətlər üzərində turistin hüququnu müəyyənləşdirən və xidmətlərin göstə
riləcəyi faktım təsdiq edən sənəd;

■ turoperator — turların komplektləşdirilməsi, turizm məhsulunun 
formalaşdırılması, hərəkətə gətirilməsi və satışı ilə məşğul olan turizm təşkila
tı;

■ turagent — turoperator tərəfindən turların satışı, turizm məhsulu
nun hərəkətə gətirilməsi və satışı üzrə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki \ə 
ya hüquqi şəxs;

• turagentlik — turizm və ekskursiya yollayışlarının satışı, habelə tu- 
rizm-ekskursiya fəaliyyətinin təşkili üzrə (informasiya, reklam, marketinq və
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s.) digər xidmətlər göstərilməsi ilə məşğul olan vasitəçi təşkilat;
• turizm məhsulu — turistlərə göstərilən xidmətlər kompleksi (turistlə

rin yerləşdirilməsi, daşınması, yeməyi üzrə xidmətlər kompleksi, ekskursiya, 
həmçinin bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri və səfərin məqsədlərindən ası
lı olaraq göstərilən digər xidmətlər);

■ turizm fəaliyyəti — turoperator və turagent fəaliyyəti, habelə səya
hətlərin təşkili üzrə digər fəaliyyət;

■ ekskursiya fəaliyyəti — turoperatorun müddəti 24 saatdan çox ol
mayan və turistlərin yerləşdirilməsi (gecələməsi) xidmətini nəzərdə tutmayan 
turizm məhsulunun formalaşdırılması, hərəkətə gətirilməsi və satışı üzrə fəa
liyyəti;

■ daxili turizm — Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşların 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudları da
xilində səyahətləri;

■ xarici turizm — Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşların 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin başqa ölkəyə səyahətləri;

■ gəlmə turizm — Azərbaycan Respublikasında yaşamayan vətəndaş
ların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudla
rı daxilində səyahətləri;

■ sosial turizm — sosial ehtiyaclar üçün dövlətin ayırdığı vəsaitdən 
yardımlanan səyahət;

■ özfəaliyyət turizmi — yerdəyişmənin aktiv üsullarından istifadə 
olunmaqla, turistlər tərəfindən sərbəst təşkil edilən səyahətlər;

■ turizm ehtiyatlan — səfər edilən ölkənin (yerin) təbii, mədəni, tarixi, 
sağlamlaşdırma obyektləri və turistlərin ayrı-ayrılıqda və ya kompleks halın
da tələb və ehtiyaclarını təmin edə bilən, onların fiziki və mənəvi qüvvələrinin 
bərpası və inkişafına kömək edə bilən digər obyektlər məcmusu;

■ turizm infrastrukturu — turizm məhsulu istehsalı təşkilinin kom
pleksli sistemi və yaxud mehmanxana və digər yerləşdirmə-yerdəyişmə, nəq
liyyat vasitələrinin, ictimai iaşə, əyləncə obyektləri və vasitələrinin, tanış ol
ma, idraki, iş-peşə, sağlamlaşdırma, idman və digər təyinatlı obyektlərin, tu
roperator və turagent fəaliyyətini həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış müəssisə və 
təşkilatların, həmçinin ekskursiya və bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri 
göstərən təşkilatların məcmusu;

■ turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi — turizm məhsulunun satı
şına yönəldilmiş tədbirlər kompleksi (reklam, ixtisaslaşdırılmış sərgilər, yar
markalarda iştirak, turizm məhsulunun satışı üzrə turizm informasiya mər
kəzlərinin təşkili, kataloqların, bukletlərin vəs. nəşri).

Maddə 2. Turizm haqqında qanunvericilik
Turizm haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikası Konstitu

siyasına əsaslanır və bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər nor
mativ hüquqi aktlarından və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən iba
rətdir.
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Madda 3. Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi
1. Dövlət turizm sahəsində:
1.1. turizm fəaliyyətinə kömək edir və onun inkişafı üçün əlverişli şəra

it yaradır;
1.2. turizm fəaliyyətinin üstün istiqamətlərini müəyyən edir və onun 

həyata keçirilməsinə kömək edir;
1.3. Azərbaycan Respublikası haqqında turizm üçün əhəmiyyətli bir 

ölkə kimi təsəvvür formalaşdırır.
2. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin əsas məqsədləri aşağıdakılar

dır:
2.1. turistlərin səlahiyyətləri zamanı istirahət, yerdəyişmə azadlığı və 

digər hüquqlarını təmin etmək;
2.2. ətraf mühiti (təbiəti) qorumaq;
2.3. turistlərin səyahətləri zamanı onların tələbatlannı təmin edən tu

rizmin infrastrukturunu inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri yaratmaq, dövlətin 
və onun vətəndaşlarının gəlirlərini artırmaq;

2.4. beynəlxalq əlaqələri inkişaf etdirmək, turizm baxış obyektlərini 
qoruyub saxlamaq, təbii, tarixi və mədəni irsdən səmərəli surətdə istifadə et- 
mək.

3. Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin üsulları aşağıdakılar
dır:

3.1. turizm infrastrukturu sahəsində münasibətlərin təkmilləşməsinə 
yönəldilmiş normativ hüquqi aktlann qəbul edilməsi;

3.2. daxili və dünya turizm bazarlarında turizm məhsulunun hərəkətə 
gətirilməsinə kömək göstərilməsi;

3.3. turistlərin hüquq və maraqlarını müdafiə etmək, onların təhlükə
sizliyinin təmin edilməsi;

3.4. turizm infrastrukturu sahəsində xüsusi razılığın verilməsi, stan
dartlaşdırma və turizm məhsulunun sertifikatlaşdırılması;

3.5. turizmin inkişaf etdirilməsi üzrə məqsədli dövlət proqramlarının 
işlənib hazırlanması;

3.6. turizm infrastrukturuna investisiya qoyuluşu, o cümlədən xarici 
investorların cəlb olunması üçün əlverişli şərait yaradılması;

3.7. turizm fəaliyyəti sahəsinin kadr təminatına kömək edilməsi;
3.8. turizm infrastrukturu sahəsində elmi tədqiqatların inkişaf etdiril

məsi;
3.9. Azərbaycan turistlərinin, turoperatorlannm, turagentlərinin və 

onlarm birliklərinin beynəlxalq turizm proqramında iştirakına şərait yaradıl
ması;

3.10. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş 
digər üsullar.

M addə 4. Turizm sahəsində dövlətin vəzifələri
1. Turizm sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır:

1.1. turizm sahəsində dövlət siyasətinin əsaslarını və bu sahənin əsas is
tiqamətlərini müəyyənləşdirmək;

1.2. turizmin inkişafına dair dövlət proqramım işləyib hazırlamaq;
1.3. turizmin normativ bazasını işləyib hazırlamaq;
1.4. turizmdə sahələrarası və regionlararası fəaliyyəti əlaqələndirmək;
1.5. Azərbaycan Respublikasını xaricdə əhəmiyyətli turizm ölkəsi kimi 

tanıtmaq məqsədilə informasiya şəbəkəsi yaratmaq;
1.6. beynəlxalq turizm təşkilatlarında Azərbaycan Respublikasının 

nümayəndəliyini təşkil etmək, turizmin inkişafına dair beynəlxalq proqramın 
işlənib hazırlanmasında iştirak etmək,turizm sahəsində əməkdaşlıq üzrə 
müqavilələr bağlamaq və onların həyata keçirilməsi mexanizmini işləyib ha
zırlamaq;

1.7. ərazi-turizm ehtiyatlan kimi qəbul edilmiş obyektlərin qorunması
nı və fəaliyyətini təşkil etmək;

1.8. turizm sahəsində peşə-ixtisas təhsili üzrə istiqamətləri və ixtisasla
rın siyahısını müəyyən etmək;

1.9. turizm qanunvericiliyinin icrasına nəzarət etmək;
1.10. turizm sahəsində standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma qaydala- 

nm hazırlamaq;
1.11. turizm təşkilatlarının reyestrini aparmaq;
1.12. mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq, turizm 

fəaliyyəti ilə məşğul olan və turistlərə xidmət göstərən bütün müəssisələrdə 
xidmətlərin dövlət standartlarına riayət olunmasına nəzarət etmək.

M addə 5. Turizm sahəsində xüsusi razıhğm verilməsi, standartlaşdır
ma və turizm məhsulunun sertifikatlaşdırılm ası

1. Turizm fəaliyyəti sahəsində standartlaşdırmaya aşağıdakılar aiddir:
1.1. turizm müəssisələrinin və turizm məhsullarının təsnifatı;
1.2. turizm məhsullarının təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin təmin edil

məsi;
1.3. turizm məhsullarının turist tələbatına uyğunluq parametrlərinin 

müəyyənləşdirilməsi;
1.4. turizm müəssisələrinin işçilərinə verilən ixtisas tələbləri;
1.5. turizm müəssisələrinin ofislərinə verilən tələblər.
2. Turizm fəaliyyəti sahəsində standartlaşdırma obyektləri müvafiq ic

ra hakimiyyəti orqanı fAzərbavcan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma 
və Metrologiya Mərkəzi! ilə razılaşdırılmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqa
nı \Gənclər, idman və Turizm NazirlivA tərəfindən müəyyən edilir.

3. Turizm fəaliyyəti sahəsində sertifikatlaşdırma turizm məhsulunun 
turistlərin tələbatını təmin edən, onlarm əmlakını qoruyan, ətraf mühiti 
mühafizə edən qanunlara və digər normativ aktlara uyğunluğunu müəyyən 
etməkdir.

4. Turoperatorun və ya turagentin turizm məhsulunun məcburi sertifi- 
katlaşdırılmasmdan imtina etməsi, turizm məhsulunun sertifikatlaşdırılması-
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nm mənfi nəticəsi, habelə sertifikatın ləğv olunması turizm fəaliyyətinin həya
ta keçirilməsi üçün verilmiş xüsusi razılığın qüvvəsinin dayandırılması və ya 
ləğvi ilə nəticələnir.

5. Turizm sahəsində xüsusi razılığın verilməsi, standartlaşdırma və tu
rizm məhsulunun sertifikatlaşdırılması qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata 
keçirilir.

6. Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması müvafiq icra 
hakim iyyəti orqanı tərəfindən aparılır. Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifi
katlaşdırılması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 
edilir.

M addə 6. Turistin hüquqları
1. Turist səyahətə hazırlaşarkən, habelə, tranzit də daxil olmaqla, 

bütün səyahət müddətində aşağıdakı hüquqlara malikdir:
1.1. nəzərdə tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkəyə (yerə) daxil ol

ma, orada qalma qaydalan, yerli əhalinin adətləri, dini mərasimlər, müqəd
dəs yerlər, xüsusi mühafizədə olan təbiət, tarix, mədəniyyət abidələri və digər 
turizm obyektləri, ətraf mühitin vəziyyəti barədə zəruri və dürüst informasiya 
almaq;

1.2. getdiyi ölkədə (yerdə), mövcud olan məhdudiyyət tələbləri nəzərə 
alınmaqla, hərəkət-yerdəyişmə hüququndan, turizm ehtiyatlarından sərbəst 
istifadə etmək;

1.3. həyatının və sağlamlığının qorunması üçün təxirəsalınmaz tibbi 
yardım alınması hüququna malik olmaq;

1.4. turizm məhsulunun pərakəndə alqı-satqı mü-qaviləsi şərtlərinin 
turoperator və ya turagent tərəfindən yerinə yetirilmədiyi hallarda ona dəy
miş maddi və mənəvi zərərlərin əvəzinin Azərbaycan Respublikasının qanun
vericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada ödənilməsini tələb etmək;

1.5. getdiyi ölkənin (yerin) hakimiyyət və yerli özünüidarə orqanların
dan hüquqi və digər təxirəsalınmaz yardım növləri göstərilməsində kömək al
maq.

M addə 7. Turistin vəzifələri
1. Azərbaycan Respublikasından xarici ölkəyə gedən turistin tranzit də 

daxil olmaqla, səyahət vaxtı aşağıdakı vəzifələri var:
1.1. getdiyi ölkənin (yerin) qanunlarına riayət etmək, onun sosial qu

ruluşuna, adətlərinə, ənənələrinə, dini etiqadlarına hörmət etmək;
1.2. müvəqqəti olduğu ölkədə (yerdə) ətraf mühiti mühafizə qaydaları

na riayət etmək, təbiət, tarix və mədəniyyət abidələrinə qayğı ilə yanaşmaq;
1.3. müvəqqəti getdiyi ölkədə (yerdə), habelə yolboyu keçdiyi ölkələr

də gəlmə, getmə qaydalarına riayət etmək;
1.4. səyahət zamanı şəxsi təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək.
2. Azərbaycan Respublikasına gəlmiş turist yuxarıdakı müddəalara 

əməl etməklə bərabər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
müəyyən edilmiş Ölkəyə (müvəqqəti olduğu yerə) gəlmə və ölkədən (müvəq
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qəti olduğu yerdən) getmə, habelə orada qalma qaydalarına riayət etməlidir.
Maddə 8. Turizm məhsulunun form alaşdırılması və hərəkətə gətirilm ə

si
Turizm məhsulu turizm bazarının vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq və ya

xud da turistin konkret sifarişi üzrə formalaşdırılır.
Turoperator ayrı-ayn xidmətlər göstərən və yaxud tura daxil olan 

bütün xidmət növlərini təmin edən turist qəbulu üzrə turoperatorla müqavilə- 
lər əsasında tura daxil olan xidmətlər üzərində hüquqlara malik olur.

Turoperator turizm məhsulunu formalaşdırır (hazırlayır), göndərir və 
onun satışını birbaşa və ya turagent vasitəsilə həyata keçirir.

Turizm məhsulu haqqında yazılı informasiyada müqavilənin Azərbay
can Respublikasının Mülki Məcəlləsində, həmçinin bu Qanunda nəzərdə tu
tulmuş bütün vacib şərtləri varsa və turoperatorun və ya turagentin təklifdə 
göstərilmiş şərtlərlə müqavilə bağlamaq iradəsi ifadə olunarsa, belə təklif 
müqavilə təklifi kimi qəbul olunur.

Maddə 9. Turizm məhsulu satışım a təşkili qaydaları
1. Turizm məhsulunun satışı müqavilə əsasında həyata keçirilir. 

Müqavilə yazılı formada bağlanır və o, Azərbaycan Respublikasının qanun
vericiliyinə, o cümlədən istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qa
nunvericiliyə uyğun olmalıdır.

2. Müqavilənin vacib şərtləri aşağıdakılardır:
2.1. turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya ba

rədə məlumatlar göstərilməklə turoperator haqqında informasiya, onun 
hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri;

2.2. turist (alıcı) haqqmda turizm məhsulunun satışı üçün zəruri olan 
həcmdə məlumat;

2.3. turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş xüsusi razılıq 
barədə məlumatlar göstərilməklə turagent (satıcı) haqqında informasiya, 
onun hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri;

2.4. səyahətin proqramı və marşrutu barədə məlumat göstərilməklə tu
rizm məhsulunun istehlak xassələri, turistlərin təhlükəsizlik şərtləri, turizm 
məhsulunun scrtifikatlaşdınlmasımn nəticələri haqqmda düzgün məlumat;

2.5. səyahətin başlanmasının və qurtarmasının tarixi və vaxtı, onun 
müddəti;

2.6. turistlərin qarşılanması, yola salınması və müşayiət olunması qay
dası;

2.7. tərəflərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti;
2.8. turizm məhsulunun pərakəndə qiyməti və onun ödəniş qaydası;
2.9. qrupda turistlərin minimal sayı, qrup üzvlərinin çatışmazlığı 

üzündən səyahətin olmayacağı barədə turistin məlumatlandırılması müddəti;
2.10. müqavilənin dəyişdirilməsi və pozulması şərtləri, bununla əlaqə

dar əmələ gəlmiş mübahisələrin tənzimlənməsi və tərəflərə dəymiş ziyanların 
ödənilməsi qaydası.
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3. Müqavilənin digər şərtləri tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir. Turi
stin turoperatordan və ya turagentdən tura daxil olan bütün xidmətlərin gö
stərilməsini tələb etmək hüququ var.

4. Tərəflərin hər birinin, səyahət vaxtı şəraitin əsaslı dəyişikliyi ilə əla
qədar olaraq, müqaviləni dəyişdirməyi və ya onu pozmağı tələb etmək hüqu
qu var.

5. Şəraitin əsaslı dəyişikliyinə aşağıdakılar aiddir:
5.1. səyahətin şərtlərinin pisləşməsi, səyahətin müddətində dəyişiklik;
5.2. səyahətin baş tutması üçün müqavilədə göstərilmiş qrupda turist

lərin minimal sayının natamamlığı;
5.3. nəqliyyat tariflərinin gözlənilmədən artması;
5.4. turoperatorun və ya turagentin maliyyə vəziyyətini kəskin pisləşdi

rən yeni vergi və vergitutma qaydalarının tətbiqi və ya mövcud olanların artı
rılması;

5.5. milli valyuta kursunun kəskin dəyişilməsi.
6. Müqavilə pozulduqda, zərərin ödənilməsi tərəflərin çəkdikləri fakti

ki xərclərə uyğun surətdə həyata keçirilir. Zərərin əvəzi kimi ödənilən məbləğ 
turizm məhsulunun dəyərinin iki mislindən artıq ola bilməz.

7. Səyahətin konkret şərtləri, turizm məhsulunun pərakəndə qiyməti 
turistə turoperator və ya turagent tərəfindən verilən turizm yollayışmda gö
stərilir.

8. Turizm yollayışı müqavilənin ayrılmaz hissəsi olmaqla, turoperato
run və ya turagentin turizm məhsulunun satışına yazılı razılıq və onun satıl
dığı faktım təsdiqləyən ilkin hesabat sənədidir.

9. Turist göndərən turoperatorla və ya turagentlə turist qəbul edən tu
roperator və ya tura daxil olan konkret xidmətləri təklif edən şəxslər arasında 
qarşılıqlı ödəmələr turizm vauçeri əsasında həyata keçirilir.

Madda 10. Turopcratorlarm, turagentlərin və turistlərin birlikləri
1. Turoperatorlar və turagentlər özlərinin sahibkarlıq fəaliyyətinin əla

qələndirilməsi, həmçinin ümumi əmlak maraqlarının təmsili və müdafiəsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş 
qaydada birliklər yarada bilərlər.

2. Turizm birliklərinə turizm sahəsinə aid olan təşkilatlar və müəssisə
lər daxil ola bilərlər.

3. Turistlər, səyahət vaxtı istirahət, hərəkət-yerdəyişmə azadlığı 
hüquqlarını və başqa hüquqlarını həyata keçirmək məqsədilə maraq birliyi 
əsasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş 
qaydada ictimai birliklər yarada bilərlər.

4. Turistlərin birliyinin fəaliyyəti turizmin və özfəaliyyət turizminin 
təşkilinə və inkişafına, əhalinin turizm sahəsində maarifləndirilməsi, turistlə
rin hüquq və marağının müdafiəsi, turizmin infrastrukturu sahəsində təşkilat
ların fəaliyyəti barədə ictimai rəyin formalaşdırılması və digər vəzifələrin həl
linə kömək etməyə yönəldilə bilər.

Maddə 11. Azərbaycan R espublikasam  turizm  ehtiyatlan
Azərbaycan Respublikasının turizm ehtiyatlarının təsnifatı və qiymət

ləndirilməsi, onların mühafizəsi rejimi, Azərbaycan Respublikasının turizm 
ehtiyatlarının bütövlüyünün saxlanılması və onların bərpası üzrə tədbirlər, 
ətraf mühitə yol verilə bilən təsirin həddi nəzərə alınmaqla, turizm ehtiyatla
rından istifadə qaydaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
müvafiq olaraq müəyyənləşdirilir.

Maddə 12. Turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilm əsi
Turistlərin təhlükəsizliyi —■ səyahət müddətində turistlərin şəxsi təhlü

kəsizliyi və onların əmlakının qorunmasıdır.
Turistlərin sığortalanması Azərbaycan Respublikasının qanunverici

liyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Turizm sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 1 Gənclər. İdman və 

Turizm NazirlivA turistlərin getdikləri ölkədə (müvəqqəti olacaqları yerdə) 
onların həyatını təhlükə altında qoya biləcək hər bir amil haqqmda turopera- 
torlara, turagentlərə və turistlərə məlumat və təlimat verir.

Təsisçiləri dövlət orqanları olan kütləvi informasiya vasitələri turizm 
sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına Г Gənclər. İdman və Turizm Na- 
zirlivA turistlərin həyatı üçün təhlükə qorxusu barədə təcili məlumat verməyə 
imkan yaradırlar.

Turoperatorlar və turagentlər turistlərə səyahətlərin xüsusiyyətləri, ha
belə səyahət zamanı onların rast gələ biləcəkləri təhlükələr barədə müfəssəl 
məlumat verməyə qabaqcadan turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə 
yönəldilmiş tədbirlər görməyə borcludurlar.

Turoperatorlar və turagentlər səyahət zamanı turistlərin qatlaşdığı 
(üzləşdiyi) fövqəladə hadisələr, həmçinin səyahətdən qayıtmamış turistlər ba
rədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına \ Gənclər, idman və Turizm NazirlivA 
və turizm fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan şəxslərə təxirə salmadan məlumat 
verməlidirlər.

Yoluxucu xəstəliklər təhlükəsi olan ölkəyə (yerə) göndərilən turistlər 
beynəlxalq tibbi tələbatlara müvafiq surətdə lazımi tibbi yoxlamadan keçməli 
və təhlükəli yoluxucu xəstəliklərə qarşı peyvənd olunmalıdırlar.

Turist qruplarım müşayiət edən şəxslərin proqram əsasında minimum 
tibbi hazırlığı, tibbi ləvazimatı və ilkin yardım üçün tibb çantası olmalıdır. 
Sayı 100 nəfərdən artıq olan turist qrupları ixtisaslaşdırılmış həkim tərəfindən 
müşayiət olunmalıdır.

M addə 13. Turistlərin sığortalanması
Turistlərin getdiyi, müvəqqəti olacağı ölkənin (yerin) qanunvericiliyi 

ilə həmin ölkədə müvəqqəti olan şəxslərə göstərilən tibbi yardım üçün xərcin 
ödənilməsinə zəmanət verilməsi tələbi müəyyən edilmişdirsə, turoperator (tu
ragent) belə zəmanətləri verməlidir. Turistlərin qəflətən xəstələnməkdən və 
bədbəxt hadisələrdən sığortalanması belə zəmanətlərin əsas formasıdır.

Sığorta şəhadətnaməsində turistlərin getdiyi, müvəqqəti olacağı ölkədə
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(yerdə) sığorta hadisəsi olduqda, onlara tibbi yardım xərclərinin və bu hadia 
ilə bağlı digər xərclərin ödənilməsi nəzərdə tutulmalıdır.

Sığorta şəhadətnaməsi Azərbaycan dilində və turistlərin getdiyi öIкo- 
nin və ya ölkələrin dövlət dilində tərtib olunur.

Turistlərin tələbi ilə turoperator (turagent) səyahətin keçirilməsi ib 
bağlı digər hallar (nəqliyyatın ləngiməsi, şəxsi əmlakın itirilməsi, izafi xərclər 
və s.) üzrə sığorta xidmətləri göstərilməsinə kömək edir.

Madda 14. Turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilm əsi üzrə ixtisaslaş
dırılm ış xidm ətlər

Azərbaycan Respublikasının ərazisində bədbəxt hadisələrə uğramış tu
ristlərə axtarış-xilasetmə xidməti lazımi yardım göstərir və onlann təhlükəsiz
liyini təmin edir. Axtanş-xilasetmə xidməti yerli icra hakimiyyəti, səhiyyə, ra
bitə, daxili işlər orqanları, meşə təsərrüfatı, hidrometeorologiya, mülki avia
siya və s. xidmət idarələri ilə müvafiq qaydada qarşılıqlı əlaqə şəraitində fəa
liyyət göstərir.

M addə 15. Azərbaycan Respublikasıma büdudlarmdan kənarda föv
qəladə vəziyyət yarandığı ballarda Azərbaycan turistlərinin maraqlarının 
m üdafiəsi

Fövqəladə vəziyyət yarandığı hallarda dövlət Azərbaycan Respublika
sının hüdudlarından kənarda Azərbaycan turistlərinin maraqlarının müdafiə
si üzrə, o cümlədən onların müvəqqəti olduqları ölkədən köçürülməsi üzrə 
tədbirlər görür.

M addə 16. Azərbaycan Respublikasının büdudlarmdan kənarda tu
rizm  nümayəndəliyi

Azərbaycan Respublikasının turizm sahəsində müvafiq icra haki
miyyəti orqanı \ Gənclər. İdman və Turizm Nazirlivı] dünya bazarında turizm 
məhsulunun hərəkətə gətirilməsi, yayılması, satışı məqsədilə Azərbaycan Res
publikasının hüdudlanndan kənarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qay
dada turizm nümayəndəlikləri yaradır.

M addə 17. Turizm baqqmda Azərbaycan Respublikası qanun vericiliy- 
inin pozulmasma görə m əsuliyyət

Turizm haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozul
ması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada məsu
liyyətlə nəticələnir.

Azərbaycan Respublikasıma
Prezidenti
Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 4  iyun 1999-cu il 
M  674-IQ
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İSTEHLAKÇILARIN HÜQUQLARININ 
MÜDAFİƏSİ HAQQINDA 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehlakçılar üçün 
bərabər şərait yaradılması məqsədi ilə alqı-satqı prosesində, iş görülməsində 
və xidmət göstərilməsində istehlakçı ilə istehsalçı, satıcı və icraçı arasında 
münasibətlərin eyni cür tənzimlənməsinin, habelə istehlakçıların hüquqları
nın müdafiəsinin ümumi hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını və mexanizmini 
müəyyənləşdirir.

Qanun BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş «İstehlak
çıların maraqlarım müdafiə etmək üçün rəhbər prinsiplər» əsasında işlənmiş 
və Azərbaycan Respublikasında belə münasibətlərin dünya təcrübəsinə 
uyğunlaşdırılmasına yönəldilmişdir.

1 fəsil. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Əsas anlayışlar
Bu Qanunda istifadə edilən anlayışlar:
■ istehlakçı: şəxsi tələbatım ödəmək məqsədi ilə mal, iş və xidmətlər

dən istifadə edən, onları alan, sifariş verən, yaxud almaq və ya sifariş vermək 
niyyəti olan şəxs;

■ istehsalçı: mülkiyyət formasından və təşkilati-hüquqi formasından 
asılı olmayaraq satış üçün mal istehsal edən müəssisə, idarə, təşkilat və ya sa
hibkar;

■ icraçı: iş görən, yaxud xidmət göstərən müəssisə, idarə, təşkilat və ya
sahibkar;

■ satıcı: alqı-satqı əməliyyatı aparan, mal satan müəssisə, idarə, təşki
lat və ya sahibkar;

■ normativ sənəd: malların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə və təhlü
kəsizliyinə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun məcburi tələb
ləri müəyyənləşdirən dövlət standartları, farmakoloji, sanitarıya və tikinti 
normaları, qaydaları və digər sənədlər;

■ qüsur: malın (işin, xidmətin) normativ sənədlərin tələblərinə, müqa
vilə şərtlərinə, yaxud irəli sürülən başqa tələblərə, habelə icraçı və ya satıcının 
mal (iş, xidmət) haqqında verdiyi məlumata uyğunsuzluğu;

■ mühüm qüsur: maldan (işdən, xidmətdən) onun məqsədli təyinatına 
müvafiq surətdə istifadə olunmasını qeyri-mümkün və ya yolverilməz edən, 
istehlakçı üçün aradan qaldırıla bilməyən, aradan qaldırılması üçün çoxlu 
əmək və vaxt məsrəfi tələb edən malı (işi, xidməti) müqavilədə nəzərdə tutul
duğundan başqa şəklə salan, ya da aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən üzə 
çıxan qiisur;

■ uyğunluq sertifikatı (sertifikat): sertifikatlaşdırma sisteminin qayda-
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lari üzrə sertifikatlaşdırılmış məhsulun müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğu
nu təsdiq etmək üçün verilmiş sənəd;

■ uyğunluq nişanı; məhsulun, prosesin, yaxud xidmətin təsdiq edilmiş 
tələblərə uyğunluğunu göstərən, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına 
uyğun verilən və tətbiq edilən, müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyata alman 
nişandır;

■ malın (işin, xidmətin) təhlükəsizliyi: maldan (işin, xidmətin nəticələ
rindən) istifadə edilməsinin, onun saxlanmasının, daşınmasının, işlədilməsi- 
nin adi şəraitində və ya işin görülməsi (xidmət göstərilməsi) prosesində isteh
lakçının həyatına, sağlamlığına, əmlakına, habelə ətraf mühitə zərər vurulma
sının istisna olunması;

■ zəmanət müddəti; müvafiq normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş zə
manət öhdəliklərinin qüvvədə olduğu müddət.

Madda 2. istehlakçıların hüquqlarının m üdafiəsi haqqında Azərbay
can Respublikasının qanunvericiliyi

İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respub
likasının qanunvericiliyi bu Qanundan və bu qanuna müvafiq qəbul edilmiş 
digər normativ-hüquqi aktlardan ibarətdir.

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində müəyyənləş
dirilmiş qaydalar bu Qanunda nəzərdə tutulanlardan fərqli olarsa, beynəlxalq 
müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir.

II  fəsil. İstehlakçıların hüquqları
M addə 3. istehlakçıların hüquqları
Azərbaycan Respublikası ərazisində istehlakçılar aşağıdakı hüquqlara 

malikdir:
• malların (işlərin, xidmətlərin) və onların istehsalçısının, icraçısının və 

satıcısının sərbəst seçilməsinə;
• istehlak etdikləri malların (işlərin, xidmətlərin) lazımi keyfiyyətdə ol

masına;
■ malların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizliyinə;
* malların (işlərin, xidmətlərin) miqdarı, çeşidi və keyfiyyəti haqqında 

dolğun və düzgün məlumat əldə etməyə;
* qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda, lazımi keyfiyyəti olmay

an, habelə, insanlann sağlamlığına, həyatına təhlükəli olan mallann (işlərin, 
xidmətlərin) vurduğu zərərin ödənilməsinə;

■ öz hüquqlarmm və qanuni mənafelərinin müdafiəsi üçün səlahiyyətli 
dövlət orqanlarına və məhkəməyə müraciət etməyə;

■ ictimai təşkilatlarda (istehlakçılar birliyində) birləşməyə.
M addə 4. Zəm anətli istehlak səviyyəsi
Zəmanətli istehlak səviyyəsi aşağıdakı formalarda təmin edilir:
■ hər bir istehlakçının azad şəkildə mal almasına zəmanət olmadığı 

hallarda, malların normalaşdırılmış formada bölünməsinin tətbiqi ilə;
■ vətəndaşlara kompensasiya ödənişləri, müxtəlif müavinət və güzəşt-
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iər verməklə.
Maddə 5. İstehlakçuun m allann (işlərin, xidm ətlərin) lazım i keyfiyyət

də olmasına hüququ
1. İstehlakçı satıcıdan (istehsalçıdan, icraçıdan) alınmış malın 

(görülmüş işin, göstərilmiş xidmətin) keyfiyyətinin normativ sənədlərə, 
müqavilə şərtlərinə uyğunluğu barədə və həmçinin mal (iş, xidmət) haqqında 
satıcının (istehsalçının, icraçının) təqdim etdiyi məlumata cavab verməsini tə
ləb etmək hüququna malikdir.

2. İstehlakçıların həyatına, sağlamlığına və əmlakına, habelə ətraf 
mühitin təhlükəsizliyinə dair mala (işə, xidmətə) aid tələblər normativ sənəd
lərlə müəyyən edilir.

Ayn-ayn mal qruplan (işlər, xidmətlər) üçün yuxanda göstərilən tələb
lər Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlan ilə müəyyən edilir.

3. Satıcı (istehsalçı, icraçı) istehlakçıya keyfiyyəti normativ sənədlərə, 
müqavilə şərtlərinə və həmçinin mal (iş, xidmət) haqqında istehsalçının (icra
çının) təqdim etdiyi məlumata uyğun olan mal verməlidir.

Azərbaycan Respublikası ərazisinə idxal olunmuş mallann (işlərin, 
xidmətlərin) lazımi keyfiyyətini təsdiq edən, qanunvericiliklə nəzərdə tutul
muş sənəd olmalıdır.

4. İstehsalçı (icraçı) normativ sənəddə nəzərdə tutulan və ya istehlakçı 
ilə müqavilə əsasında malın (görülən işin, xidmətin nəticələrinin) xidmət 
müddəti ərzində, belə müddətin olmadığı halda isə 10 il müddətində təyinatı 
üzrə istifadə edilməsinə təminat verməlidir.

İstehsalçı, mallara texniki xidməti və onların zəmanətli təmirini, habe
lə, texniki təmir və xidmət göstərən təşkilatlar üçün lazım olan həcmdə və çe
şiddə ehtiyat hissələri ilə təchizini bütün istehsal müddəti ərzində mal (iş, xid
mət) istehsaldan çıxarıldıqdan sonra isə xidmət müddəti ərzində, bu müddət 
nəzərdə tutulmayan hallarda isə 10 il ərzində təmin etməlidir.

M addə 6. Zəmanət öhdəlikləri
1. İstehsalçı (icraçı) malın (işin, xidmətin), həmçinin komplektləşdirici 

məmulatların qanunvericilikdə nəzərdə tutulan zəmanət müddəti ərzində bu 
müddətlərin olmadığı hallarda isə müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada 
normal işini (tətbiqini və istifadəsini) təmin edir.

Komplektləşdirici məmulatların zəmanət müddəti, qanunvericilikdə və 
ya müqavilədə ayrı cür göstərilməyibsə, malın (işin, xidmətin) özünün zəma
nət müddətindən az olmamalıdır.

2. Zəmanət müddəti malın (işin, xidmətin) pasportunda və ya nişanla
ma kağızında (yarlıqda) yaxud mala (işə, xidmətə) əlavə olunan digər sənəddə 
göstərilir.

Tez xarab olan və insanların sağlamlığına, həyatına və əmlakına, habe
lə ətraf mühitə təhlükə kəsb edən ərzaq məhsullarının, dərmanların, ətriyyat- 
kosmetika vasitələrinin, kimya məhsullarının və başqa mallann (işlərin, xid
mətlərin) üzərində (qablarında) və ya onlara əlavə edilən müvafiq sənədlərdə
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yararlılıq müddəti göstərilməlidir.
Yararlılıq müddəti ötmüş malların satışı qadağan edilir.
Zəmanət müddətləri əgər alqı-satqı müqaviləsində ayrı m üddət nəzər

də tutulmayıbsa, malın istehlakçıya verildiyi məqamdan, yararlılıq müddətlə
ri isə hazırlandığı gündən hesablanır.

3. İstehlakçı satıcı (istehsalçı, icraçı) qarşısmda zəmanət müddəti 
müəyyən edilməmiş mallarda aşkar olunmuş qüsurlar barədə Azərbaycan 
Respublikasının M ülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdən gec olma
maq şərti ilə öz tələblərini irəli sürmək hüququna malikdir.

4. Zəmanətli təmir aparılarkən malın (işin, xidmətin) zəmanət müddəti 
onun təmirdə olduğu müddət qədər uzadılır. Göstərilən müddət istehlakçının 
qüsurları aradan qaldırmaq tələbini irəli sürdüyü gündən hesablanır. Mal 
dəyişdirildikdə, zəmanət müddəti dəyişdirilmə günündən etibarən yenidən he
sablanır.

Maddə 7. Qüsuru olan m al satılarkən istehlakçım a hüquqları
1. İstehlakçı müqavilə və ya digər qaydalarla müəyyən olunmuş zəma

nət müddəti ərzində aldığı malda qüsur və ya saxtalaşdırma aşkar edərsə, ör 
istəyinə görə satıcıdan və ya istehsalçıdan aşağıdakıları tələb etmək hüququ
na malikdir:

■ lazımi keyfiyyətli mala dəyişdirməyi;
■ satış qiymətini uyğun məbləğdə azaltmağı;
■ malın qüsurlarının icraçının (satıcının, istehlakçının) hesabına ara

dan qaldırılmasını və ya qüsurların aradan qaldırılması üçün istehlakçının və 
ya üçüncü şəxslərin çəkdiyi xərclərin əvəzinin ödənilməsini;

■ malın, həmin mala uyğun digər modelli (markalı, tipli və i.a.) mal ilə, 
dəyəri yenidən hesablanma şərti ilə əvəz edilməsini;

■ müqavilənin ləğv edilməsini və çəkdiyi zərərin ödənilməsini.
2. Satıcı (icraçı) istehlakçıdan lazımi keyfiyyəti olmayan malı geri göt

ürməyə və bu maddənin birinci bəndində göstərilən istehlakçının tələblərin
dən birini yerinə yetirməyə borcludur.

İri qabaritli və ağırçəkili malların istehlakçıdan satıcıya (icraçıya) qay
tarılması və dəyişdirilərək yenidən istehlakçıya çatdırılması satıcının (icraçı
nın) hesabına həyata keçirilir.

3. İstehlakçının malı dəyişmək tələbi, mal olduqda dərhal yerinə yeti
rilməli, zərurət olduqda onun keyfiyyəti, müvafiq tələb verilən andan 14 gün 
müddətində yoxlanılmalı və ya tərəflər arasında razılaşdırılmış müddət ərzin
də dəyişdirilməlidir.

İstehlakçının mah dəyişdirmək tələbi, mal olmadıqda müvafiq ərizənin 
verildiyi andan iki ay müddətində ödənilməlidir.

Göstərilən müddət ərzində malı dəyişdirmək mümkün olmadıqda. is
tehlakçı satıcı (istehsalçı) qarşısında bu maddənin birinci bəndinin ikinci, 
üçüncü, dördüncü və beşinci abzaslannda nəzərdə tutulmuş digər tələblərin 
yerinə yetirilməsini tələb edə bilər.
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4. Qüsurlu mal lazımi keyfiyyətli, eyni modelli (markalı, tipli və i.a.) 
mala dəyişdirilərkən qiymət dəyişərsə, istehlakçı qiymət fərqini ödəmir.

Qüsurlu mal lazımi keyfiyyətli, eyni əlamətləri olan, lakin başqa mo
delli (markalı, tipli və i.a.) mala dəyişdirilərkən qiymətlər dəyişdikdə, malın 
dəyəri göstərilən malın alındığı vaxt qüvvədə olmuş qiymətlər əsas 
götürülməklə yenidən hesablanır.

Müqavilə ləğv edildikdə, istehlakçı ilə hesablamalar mala qiymətlər ar
tan hallarda eyni dərəcəli malların qiymətlərinin artması nəzərə alınmaqla, 
qiymətlər aşağı düşdükdə isə malm alındığı vaxt dəyəri əsas götürülməklə 
apanlır.

5. İstehlakçıya keyfiyyətsiz ərzaq malı satılan halda, keyfiyyətsizlik 
malm yararlılıq müddəti ərzində aşkar olunubsa, satıcı həmin malı keyfiyyətli 
mala dəyişdirməli və ya malm dəyərinin məbləğini qaytarmalıdır.

Belə hallarda istehlakçı ilə hesablaşma bu maddənin 4-cü bəndində gö
stərilən qaydada aparılır.

6. İstehlakçı malın qüsurunun əvəzsiz olaraq aradan qaldırılmasını tə
ləb edərsə, qüsur 14 gün ərzində və ya tərəflərin razılığı ilə başqa müddətdə 
aradan qaldmlmalıdır.

İstehlakçının tələbi ilə satıcı (icraçı) məişət texnikasının və nəqliyyat 
vasitələrinin təmir edildiyi və ya dəyişdirildiyi müddət üçün ona əvəzsiz ola
raq (evinə çatdırmaqla) oxşar mal verməlidir.

Təmir (dəyişdirmə), habelə malm qüsurlarının aradan qaldırıldığı və 
ya dəyişdirildiyi müddət üçün oxşar malı vermək tələbinin yerinə yetirilməsi 
(14 gün) ləngidildikdə satıcı (icraçı) istehlakçıya mal verməklə bir vaxtda, 
müəyyən edilmiş müddətin ötürüldüyü hər gün üçün ona malın satış qiyməti
nin bir faizi məbləğində dobbə pulu ödəyir.

7. İstehlakçının tələbinə, qəbz, mal və ya kassa çeki, zəmanət müddəti 
olan mallar üzrə isə texniki pasport və ya onu əvəz edən digər sənəd təqdim 
edildikdə baxılır.

Satıcı istehlakçıya mal satarkən ona qəbz, mal, kassa çeki və ya digər 
yazılı sənəd verməlidir.

İstehlakçı ona verilən texniki pasportu və ya onu əvəz edən digər sənə
di itirərsə, onların bərpası qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həll 
edilir.

8. İstehsalçı istehlakçının mala olan iddiasını aradan qaldırmaq üçün 
satıcının sərf etdiyi xərcləri ödəməlidir.

9. Azərbaycan Respublikasından kənarda istehsal olunmuş və ya vasi
təçilərdən alınmış mallar barəsində bu maddənin birinci bəndində müəyyən 
edilmiş tələblər satıcının hesabına ödənilir.

10. Əgər satıcı, istehsalçı (onlann funksiyalarını yerinə yetirən müəssi
sələr) malm qüsurlarının istehlakçı tərəfindən istifadə və ya saxlanma qayda- 
lannm pozulması, üçüncü şəxslərin hərəkətləri və ya təbii fəlakət nəticəsində 
əmələ gəldiyini sübuta yetirərsə, istehlakçının bu maddədə nəzərdə tutulan tə
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ləbləri təmin olunmamalıdır.
İstehlakçı malın keyfiyyətinin yoxlanmasında şəxsən, yaxud öz 

nümayəndəsi vasitəsilə iştirak etmək hüququna malikdir.
Maddə 8. İş görülm əsi və xidm ət göstərilm əsi üçün müqavilə bağlan- 

masında icraçının vəzifələri
Bazarda hökmran mövqe tutan istehsalçı və ya icraçı (onun nizamna

mə fəaliyyətindən, yaxud istehsal imkanlarından kənara çıxdığım sübut etdiyi 
hallar istisna olmaqla) istehlakçı ilə işlərin icra edilməsi və xidmət göstərilmə
si üçün müqavilə bağlamağa borcludur. Bu halda o, öz istehsalat, yaxud dig
ər təsərrüfat fəaliyyətini elə təşkil etməlidir ki, əhalinin ehtiyacları lazımi sə
viyyədə və fasiləsiz təmin edilsin. İcraçının əsassız olaraq, müqavilə bağlama
qdan imtina etməsi nəticəsində o, işlərin yerinə yetirilməməsindən və xidmət
lərin göstərilməməsindən istehlakçıya dəyən ziyanın əvəzini ödəməyə borclu
dur.

M addə 9. İş görülməsinə və xidm ət göstərilm əsinə dair m üqavilələrin 
şərtləri pozularkən istehlakçıların hüquqları

1. İcraçı iş görülməsinə və xidmət göstərilməsinə dair müqavilənin ic
rasına vaxtında başlamırsa və ya çox ləng işləməsi işin vaxtında başa çatm a
masına dəlalət edirsə, istehlakçının müqavilədən imtina etmək və itkilərin 
ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır.

2. İşlərdə (xidmətlərdə) müqavilə şərtlərindən əhəmiyyətli dərəcədə kə
nara çıxıldıqda, yaxud başqa mühüm qüsurlar olduqda istehlakçı həmir, 
qüsurları aradan qaldırmaq üçün icraçıya əlavə müddət verərsə, bu müddətdə 
də iş (xidmət) yerinə yetirilməzsə, müqavilənin ləğv olunmasını və itkilərin 
ödənilməsini tələb etmək və ya icraçının hesabına qüsurların aradan qaldırıl
masını üçüncü şəxslərə tapşırmaq hüququ var.

3. İcraçı müqavilənin şərtlərindən kənara çıxaraq, işi (xidməti) pisləş
dirmişsə, yaxud işdə (xidmətdə) başqa qüsurlara yol vermişdirsə, istehlakçı
nın istəyinə uyğun olaraq göstərilən qüsurların icraçının hesabına əvəzsiz ola
raq müvafiq müddətdə aradan qaldırılmasım və ya işin (xidmətin) qüsurlarını 
öz vəsaitləri ilə aradan qaldırarkən çəkdiyi zəruri xərclərin ödənilməsini, ya
xud işin (xidmətin) haqqının müvafiq surətdə azaldılmasım tələb etmək 
hüququ var.

4. İstehlakçının materiallarından görülmüş işlərdə (xidmətlərdə) 
müqavilə şərtlərindən əhəmiyyətli kənaraçıxma və ya digər mühüm qüsurlar 
aşkar edilərsə, istehlakçının istəyinə uyğun olaraq, bu işlərin icraçının eyni 
cinsli və keyfiyyətli materialından hazırlanmasını, yaxud müqavilənin ləğv 
olunmasını və itkilərin ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır.

5. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilmiş qüsurlar, müəyyən edilmiş 
müddətdə aradan qaldırılmadıqda, habelə işlərin (xidmətlərin) yerinə yetiril
məsi ləngidildikdə, icraçı işin (xidmətin) qəbul edilməsi zamanı istehlakçıya 
gecikdirilmiş hər gün üçün işin və ya xidmətin dəyərinin (əgər dəyər ayrıca 
müəyyən edilməmişdirsə, sifarişin dəyərinin) bir faizi məbləğində dəbbə pulu

ödəyir, bu şərtlə ki, müqavilədə dəbbə pulunun başqa məbləği nəzərdə tutul
muş olmasın.

Öhdəliklərin icra edilmədiyi və ya lazımınca icra edilmədiyi hallar 
üçün müəyyən edilmiş dəbbə pulunun (cərimənin, peniyanın) icraçı tərəfin
dən ödənilməsi və itkilərin əvəzinin verilməsi, onu öhdəlikləri yerinə yetirmək 
vəzifəsindən azad etmir.

6. İcraçı görülmüş işlərdə və göstərilmiş xidmətlərdə qüsurların, isteh
lakçının təqsiri ucbatından əmələ gəldiyini sübut edərsə, buna görə məsu
liyyət daşımır.

7. İstehlakçının, bu maddənin 2-ci və 5-ci bəndlərində nəzərdə tutul
muş tələbləri işin (xidmətin) yerinə yetirilməsi gedişində istehlakçı tərəfindən 
qəbul edilməsi zamanı, habelə zəmanət müddəti ərzində, belə müddət olmadı- 
qda isə bir il ərzində, qüsurlar aşkar edilərkən irəli sürülə bilər.

Zəmanət müddəti işin (xidmətin) istehlakçı tərəfindən qəbul olunduğu 
gündən, istehlakçının təqsiri üzündən vaxtında qəbul olunmadıqda isə işin 
(xidmətin) icrası üçün müqavilədə müəyyən edilmiş müddətdən hesablanır.

8. İcraçı, istehlakçıdan qəbul etdiyi əşyanı (materialı) itirdikdə, korla
dıqda, zədələdikdə istehlakçıya özünün keyfiyyətcə və qiymətcə oxşar əşyası
nı qaytarmalı (iş görməli və xidmət göstərməli), bu mümkün olmadıqda isteh
lakçının razılığı ilə əşyanm (materialın) dəyərini və dəymiş itkiləri ona bir ay
dan gec olmamaq şərti ilə ödəməlidir.

9. İcraçı əşyanm (materialın) korlanmasına, zədələnməsinə gətirib çı
xara bilən xüsusi xassələri barədə istehlakçını xəbərdar etməlidir. Elmi və tex
niki biliklərin səviyyəsi əşyamn (materialın) xüsusi xassələrini üzə çıxarmağa 
imkan vermədikdə belə icraçı məsuliyyətdən azad edilmir.

İcraçının iş görmək və xidmət göstərmək üçün qəbul etdiyi əşyanın 
(materialın) dəyərini istehlakçı müqavilə bağlanarkən müəyyənləşdirir.

10. İş görülməsində və xidmət göstərilməsində, istehlakçının həyatını, 
sağlamlığını və ya əmlakının təhlükəsizliyini təmin etməyən materialların, 
avadanlıqların, cihazların, alətlərin, qurğuların və başqa vasitələrin tətbiqi 
nəticəsində vətəndaşın həyatına, sağlamlığına və ya əmlakına zərər dəyərsə, 
icraçı onların xassələrini bilib-bilmədiyindən asılı olmayaraq məsuliyyət da- 
şıyır.

M addə 10. İstehlakçılarm  mallarm (işlərin, xidm ətlərin) təhlükəsiz ol- 
masına hüquqları

1. İstehlakçı malların (işlərin, xidmətlərin) adi şəraitdə istifadə olun
masının, saxlanılmasının və daşınmasının, onun həyatı, sağlamlığı, eləcə də 
ətraf mühit üçün təhlükəsiz olmasının, həmçinin onun əmlakına ziyan vunıl- 
mamasının təmin olunması hüququna malikdir.

Əgər istifadə edilməsi vətəndaşların həyatına, sağlamlığına və əmlakı
na, habelə, ətraf mühitə zərər vura bilən mala (işə, xidmətə) aid təhlükəsizlik 
tələblərini müəyyənləşdirən normativ sənəd yoxdursa, onda müvafiq icra ha
kimiyyəti orqanları belə normativ sənədlərin təxirəsalınmadan hazırlanmasını
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və qəbul edilməsini təmin etməli, icraçı tərəfindən malın istehsalını və satışını, 
işin görülməsini və xidmət göstərilməsini dərhal dayandırmalıdır.

2. Müəyyən edilmiş vaxtdan artıq istifadə edilməsi, istehlakçıların həy
atına, sağlamlığına, onların əmlakına və ya ətraf mühitə təhlükə kəsb edən və 
ya zərər vura bilən mallara (işlərə, xidmətlərə) xidmət müddəti (yararlıhq 
müddəti) müəyyən edilməlidir.

İstehsalçı (icraçı) bu kimi malların təlimatlarında xidmət (yararlıhq) 
müddətlərini göstərməyə borcludur.

3. Malın (işin, xidmətin) təhlükəsiz istifadə edilməsi və ya daşınması, 
saxlanılması üçün xüsusi qaydalara əməl olunması zəruridirsə, onda istehsalçı 
(icraçı) belə qaydaları müəyyənləşdirməli, satıcı (icraçı) isə bunları istehlakçı
nın nəzərinə çatdırmalıdır.

4. Qanunvericilik aktları ilə və ya digər normativ sənədlərdə vətəndaş
ların həyatı, sağlamlığı və əmlakı, ətraf mühitin mühafizəsi üçün təhlükəsizlik 
tələblərinin müəyyən edildiyi mallar (işlər, xidmətlər), qüvvədə olan qanunve
riciliyə əsasən məcburi sertifikasiyadan keçirilməlidir. Göstərilən tələblərə 
uyğunluğunu təsdiq edən sertifikat olmadıqda belə malları (o cümlədən xarici 
malları) Azərbaycan Respublikasında satmaq və istifadə etmək qadağandır.

Belə malların Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilməsinə 
razılıq üçün gömrük orqanlanna təqdim edilən, müvafiq səlahiyyətli orqan 
tərəfindən verilmiş və ya da tanınmış uyğunluq sertifikatı əsas verir.

Bu bənddə nəzərdə tutulmuş malların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsiz 
olması barədə tələblərin pozulmasına görə məsuliyyət, bu Qanunla və digər 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir.

5. İstehlakçı malın (işin, xidmətin nəticələrinin) istifadəsi, daşınması və 
saxlanılması qaydalarına düzgün əməl etdikdə, lakin həmin mal (iş, xidmət) 
onun həyatına, sağlamlığına, əmlakına və ya ətraf mühitə zərər vurduqda və 
ya zərər vura bilərsə, istehsalçı (icraçı, satıcı) onun istehsalım (satışını) zərər 
vura bilən səbəblər aradan qaldırılanadək dayandırmalı, zəruri hallarda isə 
onun dövriyyədən çıxarılması və istehlakçıdan geri qaytarılması üçün tədbir
lər görməlidir.

Zərərin səbəblərini aradan qaldırmaq mümkün deyildirsə, istehsalçı 
(icraçı) belə malları (işləri, xidmətləri) istehsaldan çıxarmaqla, dövriyyədən 
yığmağa və istehlakçıdan geri almağa borcludur. İstehsalçı (icraçı) bu vəzifə
lərini yerinə yetirmədikdə malları (işləri, xidmətləri) istehsaldan çıxarmaq, 
dövriyyədən yığmaq və istehlakçılardan geri almaq haqqında qərarı müvafiq 
dövlət nəzarət orqan lan öz səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul etməlidirlər. Bu 
hərəkət nəticəsində ərzaq xammalı və məhsulları qidalanma üçün yararsız 
sayılarsa, onlar məhv və ya təkrar emal edilməlidirlər.

Malların (işlərin, xidmətlərin) geri qaytarılması ilə əlaqədar istehlak
çıya dəyən zərəri istehsalçı (icraçı) tam həcmdə ödəməlidir.

6. Bu maddənin 4-cü və 5-ci bəndlərində müəyyən edilmiş tələblər po
zulduqda, malların keyfiyyətinə dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanların

qərarı ilə istehsalçı (icraçı) həmin qaydalar pozulmaqla satılmış mallardan əl
də etdiyi gəliri Dövlət büdcəsinə köçürür.

7. Yeni (modernləşdirilmiş) mal (iş, xidmət) hazırlanarkən istehsalçı, 
vətəndaşların həyatının, sağlamlığının, əmlakının, həmçinin ətraf mühitin 
təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verməsini təsdiq etmək və dövlət ekspertiza
sından keçirmək üçün, həmin malın normativ sənədlərini müvafiq orqana tə
qdim etməlidir.

8. İstehsalçı (icraçı) malda (işdə, xidmətdə) ehtimal doğuracaq xətər 
(risk) və təhlükəsiz istifadəsi barədə beynəlxalq təcrübələrdə qəbul edilmiş 
işarələr vasitəsi ilə istehlakçıya məlumat verməyə borcludur.

Madda 11. Lazım i keyfiyyəti olmayan malm (işin, xidm ətin) vurduğu 
zərərə görə əmlak m əsuliyyəti

Malın (işin, xidmətin) konstruksiya, istehsal, resept və başqa qüsurları 
nəticəsində istehlakçının həyatına, sağlamlığına və ya əmlakına dəymiş zərər, 
qanunvericilikdə daha yüksək məsuliyyət nəzərdə tutulmayıbsa, günahkar tə
rəfindən istehlakçıya tam ödənilməlidir.

M addə 12. M ənəvi ziyanm  ödənilməsi
İstehlakçıların bu Qanunda nəzərdə tutulan hüquqları istehsalçı (icra

çı, satıcı) tərəfindən pozularsa istehlakçıya dəyən mənəvi ziyan günahkar tə
rəfindən ödənilməlidir. Ödənilən ziyanm dəyəri, qanunla başqa hal nəzərdə 
tutulmayıbsa, məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir.

M addə 13. İsteblakçılarm  m al (iş, xidm ət) haqqmda məlumat alm aq 
hüququ

1. Satıcı (icraçı) istehlakçım maraqlandıran malın (işin, xidmətin) qiy
məti, istehlak xassələri ( ərzaq malları barəsində isə həm də tərkibi, yararlıhq 
müddəti, kaloriliyi, sağlamlıq üçün zərərli maddələrin normativ sənədlərin tə
ləbləri ilə müqayisəli miqdarı), əldə edilməsi şərtləri, təminat öhdəlikləri və id
diaların irəli sürülməsi, malın işlədilməsi, saxlanılması və təhlükəsiz istifadəsi 
üsulları və qaydaları barəsində istehlakçıya zəruri və düzgün məlumat vermə
lidir.

Satıcı ( icraçı) istehlakçıya müəssisənin satdığı malların ticarət qayda- 
lan və xidmət növləri barəsində də dolğun və düzgün məlumat verməlidir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, habelə ixrac 
edilən malların üzərindəki etiketlər və digər yazılar müvafiq xarici dillərlə ya
naşı, dövlət dilində də olmalıdır. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən mal 
və məhsulların üzərindəki etiketlər və adlar, onlardan istifadə qaydaları barə
də izahat vərəqələri başqa dillərlə yanaşı. Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə 
müşayiət olunmalıdır.

2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş məlumat, mala əlavə 
olunan texniki sənədlər, habelə nişanlanma, hazırlanma və satış tarixinin gö
stərilməsi vasitəsilə və ya ayrı-ayrı xidmət sahələrində qəbul olunmuş başqa 
üsulla istehlakçının nəzərinə çatdırılır.

3. İstehsal edilmiş malın üzərində istehsal və ya ticarət markası, əmtəə
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nişanı və ya coğrafi göstərici olmalıdır. İstehsal markasında istehsalçının (ic
raçının) adı, mənsubiyyəti, yeri və standartların (normativ sənədlərin) işarəsi 
göstərilir. Hazırlanmış mal istehsal markasma uyğun gəlməlidir. Sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin hazırladığı malın (işin, xidmətin) etiketi (yar
lığı) olmalıdır. Etiketdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən 
sənədin nömrəsi, onu təsdiq edən orqanın adı, zəruri hallarda onun sertifikat
laşdırılması, xüsusi tələblərə cavab verən mallar (işlər, xidmətlər) üçün isə 
dövlət standartlarının nömrəsi haqqında məlumat verilməlidir.

4. Satılan mal barəsində yanlış məlumatın və ya kifayət qədər dolğun 
olmayan məlumatın verilməsi, istehlakçının lazımi xassələrə malik olmayan 
malı (işi, xidməti) almasına səbəb olmuşdursa, onun müqaviləni ləğv etmək 
və itkilərin ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır.

5. Məcburi sertifikasiya edilməli olan, lakin uyğunluq sertifikatı ol
mayan məhsulun reklamı qadağandır.

6. Haqsız reklam olunan malm (işin, xidmətin) alınması nəticəsində is
tehlakçıya vurulan zərər təqsirkar şəxslər tərəfindən tam həcmdə ödənilməli
dir.

7. Mal (iş, xidmət) haqqında yanlış və ya yarımçıq məlumat, yaxud 
haqsız reklam nəticəsində dəyən zərəri ödəmək barəsində istehlakçının tələb
lərinə baxılarkən onun əldə etdiyi malın (işin, xidmətin) xassələrinə və xarak
teristikasına dair xüsusi biliyinin olmaması ehtimalı əsas götürülməlidir.

8. Dövlət istehlakçılara öz hüquqları və onların müdafiəsi haqqmda 
zəruri məlumat almaq üçün şərait yaradır.

M addə 14. Ticarət və başqa xidm ət növləri sahələrində istehlakçıların 
hüquqları

1. Bütün vətəndaşlar ticarət və başqa xidmət növləri sahəsində tələbat
larının ödənilməsində bərabər hüquqa malikdir.

Qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, istehlak
çıların hüquqlarına üstünlük verilməsinə, birbaşa və ya dolayısı ilə hər hansı 
şəkildə məhdudlaşdınlmasma yol verilmir. Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan və
təndaşların ayrı-ayn qruplarına ticarət və digər xidmət növləri sahəsində 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlan ilə müəyyən edilmiş qay
dada güzəştlər və üstünlüklər verilə bilər.

2. İstehlakçı, satıcının (icraçının) iş rejimini nəzərə almaqla, özü üçün 
əlverişli olan vaxtda sərbəst mal və xidmət seçmək hüququna malikdir.

İstehlakçıya sərbəst mal və xidmət seçməkdə hər cür köməklik göstər
mək satıcının (icraçının) borcudur.

İstehlakçını keyfiyyətsiz və ya ona lazım olmayan çeşidli mal almağa 
və xidmət göstərilməsinə məcbur etmək qadağan edilir.

3. Satıcı (icraçı), istehlakçıya öz müəssisəsinin adı, mənsubiyyəti və iş 
rejimi barədə düzgün və başa düşülən məlumat verməlidir.

4. İstehlakçı aldığı malların keyfiyyətini, komplekdiyini, ölçüsünü, çə
kisini və qiymətini yoxlamaq, malların düzgün və təhlükəsiz istifadəsini
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nümayiş etdirmək hüququna malikdir. Belə hallarda satıcı, istehlakçının tələ
bi ilə ona nəzarət-ölçü cihazlarını, malın qiyməti haqqmda sənədləri təqdim 
etməlidir. Zəmanət müddətində malın keyfiyyətinin itməsi səbəblərini 
müəyyən etmək lazım gəldiyi halda satıcı istehlakçının yazılı ərizəsini aldı
qdan sonra 3 gün ərzində bu malı ekspertizaya göndərməlidir. Ekspertiza sa
tıcının hesabına aparılır.

5. İstehlakçı satıcının süni surətdə yaratdığı dəstdən ona lazım olan 
malı almaq hüququna malikdir.

6. Ticarət və digər xidmət növləri müəssisələrində istehlakçının hüquq
ları pozularsa, satıcı (icraçı) və bu müəssisələrin işçiləri qanunvericiliklə 
müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

M addə 15. istehlakçının tələblərini ödəməyən mahn lazım i keyfiyyətli 
mala dəyişdirmək hüququ

1. Lazımi keyfiyyətli qeyri-ərzaq malı öz formasına, ölçüsünə, fasonu
na, rənginə görə istehlakçıya yaramırsa və ya digər səbəblərə görə təyinatı 
üzrə istifadə oluna bilməzsə, istehlakçının onu alındığı yerdə uyğun mala dəy
işdirmək hüququ vardır.

İstehlakçı malın alınma günü sayılmamaq şərti ilə, 14 gün ərzində hə
min malı lazımi keyfiyyətli mala dəyişdirmək hüququna malikdir. Parakəndə 
satılan malın dəyişdirilməsi üçün satıcı tərəfindən daha uzun müddət elan 
edilə bilər,

İstehlakçı tərəfindən əldə edilmiş lazımi keyfiyyətli mal istifadə olun- 
mayıbsa və onun əmtəə görünüşü, istehlak xassələri, plombu, yarlığı, həmçi
nin, mal və yaxud kassa qəbzi və ya ona mal ilə birlikdə verilmiş digər sənəd
ləri saxlanılıbsa, bu hallarda o dəyişdirilə bilər.

Bu maddədə göstərilmiş əsaslar üzrə dəyişdirilməli olmayan malların 
siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edi
lir.

2. Malı dəyişdirmə anında, satışda uyğun mal yoxdursa, istehlakçı 
dəyəri yenidən hesablamaqla istənilən başqa bir malı almaq və ya qaytarılan 
malın dəyəri məbləğində pulu geri götürmək ya da satışa uyğun mal gələn ki
mi onu dəyişdirmək hüququna malikdir. Satıcı malın satışa daxil olduğu gün 
malın dəyişdirilməsini tələb edən istehlakçıya məlumat verməlidir.

M addə 16. İstehlakçınm hüquqlarmı məhdudlaşdıran m üqavilə şərtlə
rinin etibarsızhğı

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqlarla müqayisədə istehlakçının 
hüquqlarını məhdudlaşdıran müqavilə şərtləri etibarsız sayılır. İstehlakçının 
hüquqlarını məhdudlaşdıran müqavilə şərtlərinin tətbiqi nəticəsində istehlak
çıya zərər dəyibsə, onlar təqsirkar şəxs tərəfindən tam həcmdə ödənilməlidir.

İstehsalçı (icraçı, satıcı) istehsalat və ya ticarət fəaliyyətində tutduğu 
vəzifə üstünlüklərindən istifadə edərək istehlakçıya zərər vurduqda istehlakçı 
ona vurulmuş zərərin ödənilməsi hüququna malikdir.
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III fəsil. İstehlakçıların hüquqlarının m üdafiəsi
M addə 17. Ticarət və başqa xidm ət növləri haqqında qaydalar
Ticarət, məişət və digər növ xidmət (iş görülməsi, xidmət göstərilməsi) 

qaydaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. 
Bu qaydalar «İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Qanununa və digər qanunvericilik aktlarına zidd olmamalıdır.

M addə 18. İstehlakçıların hüquqlaımm dövlət m üdafiəsi
1. Dövlət istehlakçıların mənafelərinin müdafiəsinə təminat verir, mal

ların (işlərin, xidmətlərin) azad seçilməsinə imkan yaradır, insanların sağlam
lığını və həyat tərzini lazımi səviyyədə təmin etmək məqsədi ilə malların alın
masına və ya digər qanuni yolla təmin edilməsinə zəmanət verir.

2. İstehlakçıların hüquqlarının dövlət müdafiəsini Azərbaycan Res
publikasında istehlakçılar üçün nəzərdə tutulan malların (işlərin, xidmətlərin) 
keyfiyyətinə, təhlükəsizliyinə və istehlakçıların qanunla qorunan başqa 
hüquqlarının müdafiəsinə nəzarət edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 
[Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirlivil və məhkəmə öz səla
hiyyətləri hüdudlarında həyata keçirirlər.

M addə 19. İstehlakçılar üçün nəzərdə tutulan mallarm (işlərin, x id
m ətlərin) keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət edən dövlət orqanlaımm sə
lahiyyətləri

1. Azərbaycan Respublikasında malların (işlərin, xidmətlərin) key
fiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq dövlət icra haki
miyyəti orqanları mallarm (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətini və təhlükəsizliyi
ni təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən 
müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində:

■ mallarm (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizliyi üzrə məcburi tələblər 
müəyyənləşdirir və bu tələblərə riayət olunmasına nəzarəti həyata keçirirlər;

■ malların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizliyi üzrə tələblərin pozulma
sının aradan qaldırılması, istehsalatdan çıxarılması, belə malların (işlərin, 
xidmətlərin) istehsalının dayandırılması və realizə olunması, onların istehlak
çıdan geri alınması, həmçinin istehlakçıya bütün bunlar haqqmda informa
siya verilməsi haqqmda göstərişlər verirlər;

■ istehlak malları (işləri, xidmətləri) bazarında haqsız rəqabətin və tə
sərrüfat subyektlərinin inhisarçı fəaliyyətinin qarşısını alırlar;

* istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqmda Azərbaycan Res
publikası qanunvericiliyinin tətbiq olunması məsələləri üzrə rəsmi izahatlar 
verirlər;

■ insanların sağlamlığının təhlükəsizliyini təmin edən məhsulların 
xüsusiyyətlərini və sanitariya-gigiyenik göstəricilərini normallaşdırırlar;

■ insanların sağlamlığı üçün təhlükə yarada bilən məhsulların norma- 
tiv-texniki sənədlərinin razılaşdırılmasmı və istehsal mərhələsində icrası məc
buri olan gigiyenik scrtifikasiyasını həyata keçirirlər;

• təhlükəsizlik göstəricilərinə görə normativ-texniki sənədlərin tələblə
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rinə cavab verməyən məhsulların sınaq müayinələrinin cavablarına əsasən so
nrakı istifadəsi barədə müvafiq qərar qəbul edirlər;

* yeni texnoloji proseslərin, materialların, maddələrin və məmulatların 
istehsalını, istifadəsini və satışını razılaşdırırlar;

■ məhsulların (işlərin, xidmətlərin) gigiyenik ekoloji, seysmoloji, radio- 
loji, hormonal, farmakoloji və toksikoloji qiymətləndirilməsinin metodikala
rını, eləcə də zərərli amillərin səviyyəsinin gigiyenik göstəricilərinin və xüsu
siyyətlərinin tədqiqi üsullarını təsdiq edirlər;

■ mülkiyyət formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası 
ərazisində ticarət, ictimai iaşə və xidmət müəssisələrində mallarm (işlərin, xid
mətlərin) keyfiyyətinə, təhlükəsizlik tələblərinə, habelə ticarət və xidmət gö
stərilməsi qaydalarına düzgün əməl olunması barədə nəzarəti yoxlamalar 
aparırlar. Lazım olan hallarda mallarm, xammalların, yarımfabrikatların, 
komplektləşdirmə materiallarının keyfiyyətini yerində yoxlayır və ya müvafiq 
laboratoriyalarda sərbəst ekspertiza keçirmək məqsədi ilə onlardan nümunə
lər götürürlər. Həmin nümunələrin dəyəri və aparılmış təhlillərin (ekspertiza
ların) xərcləri yoxlanılan təsərrüfat subyektlərinin hesabına ödənilir və onla
rın istehsal-təsərrüfat xərclərinə aid edilir;

■ istehlakçıların hüquqlarının pozulmasına son qoyulması barədə tə
sərrüfat subyektlərinə icrası məcburi göstərişlər verir, yoxlanılan subyektlər
dən malların keyfiyyətini xarakterizə edən normativ sənədləri və digər lazım 
olan məlumatları alırlar;

■ aşkar olunmuş qüsurlar təsərrüfat subyektləri tərəfindən aradan qal
dırılanadək normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən malların (işlərin, 
xidmətlərin) göndərilməsini, satışını və icrasını dayandırırlar;

■ qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda təqsirkar şəxslərə iqtisa
di sanksiyalar və inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edirlər, cinayət əlamətləri 
olan yoxlama materiallarım hüquq-mühafizə orqanlarına göndərirlər;

■ istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinə dair müvafiq məhkəmələr 
qarşısında iddia qaldırırlar.

2. Azərbaycan Respublikasında mallarm (işlərin, xidmətlərin) sertifi
katlaşdırılması üzrə milli orqan:

■ mallarm (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılması qaydalarını 
müəyyənləşdirir;

■ məcburi sertifikatlaşdırılmalı malların (işlərin, xidmətlərin) nomenk- 
laturunu müəyyənləşdirir;

* konkret mal (iş, xidmət) növlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqan
ları, həmçinin müvafiq sınaqların apanlması üçün sınaq laboratoriyalarını 
(mərkəzlərini) akkreditasiya edir, digər hüquqi şəxslərə akkrcditasiyanı keçir
mək hüququnu həvalə edir;

■ mallarm (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdınlmasının aparılmasının 
düzgünlüyünə nəzarəti həyata keçirir;

* sertifikatlaşdırılmış mallarm (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırma

173



üzrə akkreditasiya olunmuş orqanların, smaq laboratoriyalarının (mərkəzlə
rinin) dövlət reyestrini apanr;

■ xarici və beynəlxalq orqanların verdiyi sertifikatların tanınması barə
də qərar qəbul edir;

■ malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılması məsələləri üzrə 
xarici ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrdə Azərbaycan 
Respublikasını təmsil edir.

3. Malların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəza
rəti həyata keçirən dövlət icra hakimiyyəti orqanlarının bu sahədə fəaliyyətlə
rini koordinasiya etmək standartlaşdırma və metrologiya sahəsində fəaliyyət 
göstərən müvafiq dövlət icra hakimiyyəti orqana həvalə olunur.

Madda 20. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi üzrə yerli icra haki
m iyyəti orqanlaram  vəzifələri

Yerli icra hakimiyyəti orqanları istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 
üzrə müvafiq orqanları yarada bilərlər. İcra hakimiyyəti orqanlarının isteh
lakçıların hüquqlarının müdafiəsi üzrə müvafiq orqanları:

■ istehlakçıların şikayətlərinə baxır, onlann qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş hüquqlarının müdafiəsi üzrə müvafiq məsləhət verir;

* istehlakçıların hüquqlarını məhdudlaşdıran şərtləri aşkarlamaq məq
sədilə satıcılarla (istehsalçılarla, icraçılarla) istehlakçılar arasında bağlanan 
müqavilələri təhlil edir;

■ istehlakçıların həyatına, sağlamlığına, yaxud əmlakına dəyən ziyan 
haqqında məlumat toplayır və onu aidiyyatı üzrə səlahiyyətli orqanlara gön
dərir;

■ istehlakçıların mallarda (işlərdə, xidmətlərdə) nöqsanlar, yaxud təh
lükəli mallar (işlər, xidmətlər) aşkar etdikləri hallarda bunlar barədə də mal
ların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq 
dövlət icra hakimiyyəti orqanlarına xəbər verir;

■ istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi məqsədilə öz təşəbbüsü və ya 
istehlakçının (istehlakçılar ittifaqının) müraciəti əsasında məhkəmə qarşısın
da iddia qaldıra bilər.

M addə 21. İstehlakçıların hüquqlarının pozulmasma görə m əsuliyyət
Bu Qanunun pozulmasına görə təqsirli şəxslər Azərbaycan Respubli

kasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada mülki, inzibati və cinay
ət m əsuliyyəti daşıyırlar.

M addə 22. İstehlakçılarm  hüquqlaram  m üdafiəsini həyata keçirən 
dövlət icra hakim iyyəti orqanlarının qərarlarma, onlann vəzifəli şəxslərinin, 
həmçinin, bu şəxslərin hərəkətlərinə d a t şikayətlərə baxılması

İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirən dövlət icra ha
kimiyyəti orqanlarının qərarlarına, onlann vəzifəli şəxslərinin, həmçinin, bu 
şəxslərin hərəkətlərinə qarşı şikayətlərə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 
qaydada baxılır.

İstehlakçıların hüquqlannın müdafiəsini həyata keçirən dövlət icra ha
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kimiyyəti orqanlarının, onların vəzifəli şəxslərinin, qərarlarının yerinə yetiril
məsi, həmçinin bu şəxslərin hərəkətlərinin icrası şikayətin verilməsi ilə dayan
dırılmır.

Maddə 23. İstehlakçılarm  hüquqlaram  m üdafiəsini həyata keçirən 
dövlət icra hakim iyyəti orqanlaram  hüquq-mühafizə orqanlan ilə əlaqəsi

Hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri, istehlakçılara hüquqlannın 
müdafiəsini həyata keçirən dövlət icra hakimiyyəti orqanlaram vəzifəli şəxs
lərinə öz vəzifələrinin yerinə yetirilməsində köməklik göstərir və bu işlərin 
görülməsində onlara maneçilik törədən vətəndaşlara qanunsuz hərəkətləri
nin qarşısmı alırlar.

Maddə 24. Azərbaycan Respublikasmda istehlakçılarm  büquqlannt 
müdafiə edən dövlət icra hakim iyyəti orqanlaram  vəzifəli şəxslərinin hüquqi 
müdafiəsi

İstehlakçılarm hüquqlarını müdafiə edən dövlət orqanlarının vəzifəli 
şəxslərinin və mütəxəssislərinin hüquqları Azərbaycan Respublikasının 
müvafiq qanunvericilik aktları əsasında təmin edilir.

Onlann vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə mane olmaq və ya hər hansı 
şəkildə təsir göstərmək, habelə işlərinə müdaxilə etmək qadağandır.

Belə hərəkətlərə yol verən orqanlar, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada 
məsuliyyət daşıyırlar.

M addə 25. İstehlakçılarm  hüquqlaram  m üdafiəsini həyata keçirən 
dövlət icra hakim iyyəti orqanlan tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar

1. Azərbaycan Respublikasmda istehlakçılarm hüquqlannın müdafiə
sini həyata keçirən dövlət icra hakimiyyəti orqanlan öz səlahiyyətləri çərçivə
sində istehlakçılara hüquqlannın müdafiəsi haqqında qanunvericiliyi po
zduğuna görə günahkar şəxslərə aşağıda göstərilən sanksiyalan tətbiq edirlər:

• bu qanunun 7-ci maddəsinin birinci bəndində müəyyən edilmiş isteh
lakçılara hüquqlarının yerinə yetirilməsindən imtina etdikdə - bu malın dəy
ərinin beş misli həcmində;

■ istehlakçılara hüquqlarının pozulmasının aradan qaldırılması haq
qında müvafiq dövlət orqanının icrası məcburi olan göstərişi yerinə yetirilmə
dikdə - vurulmuş zərəri ödəməklə onun həcmi miqdarında, bu zərəri müəyyən 
etmək mümkün olmadıqda minimum əmək haqqının 100 mislinədək;

■ normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən m allara istehsalına, 
satılmasına, işlərin yerinə yetirilməsinə, xidmətlərin göstərilməsinə görə - sa
tılmış mallara, yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin qiymətinin 25 
faizi miqdarında;

■ məcburi sertifikatlaşdırılmalı, lakin sertifikatlaşdırılmamış malların 
satılması, işlərin yerinə yetirilməsi, xidmətlərin göstərilməsinə görə - satılmış 
malların, yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin qiymətinin 25 faizi 
miqdarında;

■ standartların, digər normativ sənədlərin tələblərinin pozulması nəti
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cəsində insanın həyatı, sağlamlığı və əmlakı və həmçinin ətraf mühit üçün 
təhlükəli məhsulun (işin, xidmətin) buraxılması (görülməsi) və satılması üçün 
- buraxılmış (görülmüş) və satılmış məhsulun qiymətinin 100 faizi miqdara- 
da;

* insanların həyatının, sağlamlığının və əmlakının və ətraf mühitin təh
lükəsizliyinə dair Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan standartların, 
digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olmayan xaricdən gətirilmiş ma
lın satılmasına görə - satılmış malların qiymətinin 50 faizi miqdarında;

■ buraxılması və satılması qadağan olunmuş malların satılması, işlərin 
yerinə yetirilməsi, xidmətlərin göstərilməsinə görə - satılmış malların, yerinə 
yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin qiymətinin 100 faizi miqdarında;

■ lazımi xəbərdarlıq nişanı olmayan, həmçinin təhlükəsiz istifadə qay
daları və şəraiti barədə məlumat vərəqi olmadan satılan təhlükəli mallara (zə
hərlər, kimyəvi preparatlar, partlayıcı və yanğın təhlükəli maddələr və s.) gö
rə - satılmış malların qiymətinin 50 faizi miqdarında;

■ nəzarət olunmalı məhsulun müvafiq dövlət nəzarəti orqanlarından 
gizlədilməsinə görə - satılmış malların, görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlə
rin qiymətinin 100 faizi miqdarında;

■ malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırma qaydalarının sertifi
katlaşdırma üzrə orqan və sınaq laboratoriyaları (mərkəzləri) tərəfindən po
zulmasına görə - sertifikatlaşdırma üzrə işlərin qiymətinin 2 misli miqdarın
da, istehsalçı (icraçı, satıcı) tərəfindən pozulmasına görə isə - sertifikatlaşdır
ma qaydası pozulmaqla satılmış malların (işlərin, xidmətlərin) qiyməti mi
qdarında.

Sertifikatlaşdırma üzrə müəssisə və orqanlann rəhbərləri yuxarıda gö
stərilmiş pozuntulara görə məsuliyyət daşıyır və vəzifə maaşının 3 misli mi
qdarında cərimə olunurlar.

Bu maddədə nəzərdə tutulmuş cərimənin ödənilməsi istehsalçım (icra
çını, satıcını) standartların, normaların, qaydaların pozulması, müqavilə şərt
lərinin yerinə yetirilməmosi nəticəsində istehlakçılara dəymiş ziyanın ödənil
məsindən azad etmir.

2. Cərimələrin 50 faizi dövlət büdcəsinə, 35 faizi yerli büdcəyə, 15 faizi 
isə cəriməni tətbiq edən istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi üzrə dövlət or
qanlarının hesabına köçürülür.

3. Malların (işlərin, xidmətlərin) istehsalçıları (icraçıları, satıcıları) is
tehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirən dövlət orqanları göstə
rişlərinin tamamilə, yaxud qismən etibarsız sayılması, ya da cərimə qoyulması 
haqqında qərarın ləğvi, yaxud dəyişdirilməsi barədə məhkəməyə, arbitraj 
məhkəməsinə müraciət etmək hüquqları vardır.

Verilmiş ərizəyə məhkəmə, yaxud arbitraj məhkəməsi tərəfindən baxıl
dığı dövrdə məhkəmə, yaxud arbitraj məhkəməsi göstərilən aktların icrasının 
dayandırılması haqqında qərar çıxarmayıbsa, göstərişlər və cərimə qoyulması 
haqqında qərarlar dayandırılmır.
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Maddə 26. İstehlakçıların qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hüquqla
rının müdafiəsi

İstehlakçıların qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hüquqlarının müda
fiəsini məhkəmə həyata keçirir.

İstehlakçının tələblərini yerinə yetirməklə yanaşı, məhkəmə, həmçinin 
ona dəymiş mənəvi (qeyri-əmlak) zərərin də ödənilməsini həll edir.

istehlakçılar hüquqlarının pozulması barədə qaldırdıqları iddialara 
görə, dövlət rüsumu verməkdən azad edilirlər.

IV  fəsil. İstehlakçdarm ictim ai təşkilatlan (istehlakçılar birliyi)
M addə 27. İstehlakçılann ictim ai təşkilatlan (istehlakçılar b irliyi) və 

onlann hüquqlan
1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, öz qanuni hüquqlarının 

müdafiəsi üçün könüllülük əsasında birləşib istehlakçıların ictimai təşkilatla
rını (istehlakçılar birliyini) yaratmaq hüququna malikdirlər.

İstehlakçılar birliyi ictimai təşkilat olub, öz fəaliyyətini «İctimai birlik
lər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında həyata keçirir.

2. İstehlakçılar birliyi:
■ malların istehlak xassələrini, ona olan tələbatı, istehsal olunan və sa

tılan malın keyfiyyətinə və qiymətinə dair ictimai fikri öyrənmək;
■ malların (işlərin, xidmətlərin) ekspertizasını və sınağını aparmaq 

üçün müvafiq dövlət nəzarət orqanlarına müraciət etmək;
■ müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından və təsərrüfat subyektlərin

dən öz məqsəd və niyyətlərini həyata keçirmək üçün lazımi məlumat almaq;
■ malların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə, ticarət və digər növ xid

mət sahələrinə nəzarət etməkdə müvafiq dövlət orqanlarına kömək göstər
mək;

■ istehlakçılara, qanunvericiliyə uyğun hüquqi məsləhətlər verilməsini 
təşkil etmək;

■ malın (işin, xidmətin) keyfiyyətinə aid tələbləri müəyyənləşdirən nor
mativ sənədlərin hazırlanmasına dair təklif və rəy vermək;

■ qanunvericiliyə uyğun olaraq, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 
qarşısında, istehlakçıların maraqlan haqqında məsələ qaldırmaq və onu 
müdafiə etmək;

■ malın (işin, xidmətin) keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və qiymətqoy
ma qaydalarına əməl edilməsi, müəyyənləşdirilmiş keyfiyyət tələblərinə uyğun 
gəlməyən malın (işin, xidmətin) satışının müvəqqəti dayandırılması, vətən
daşların həyatı, sağlamlığı və əmlakı, ətraf mühit üçün təhlükəli olan malın 
(işin, xidmətin) istehsalının dayandırılması, satışdan götürülməsi, əsassız artı
rılmış qiymətlərlə məhsul satışının dayandırılması, habelə mövcud qanunveri
ciliyi pozmaqla müəyyənləşdirilmiş qiymətlərin ləğv edilməsi tədbirləri barə
sində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına, müəssisələrə və təşkilatlara tək
liflər vermək;

■ istehlakçıların ictimai təşkilatlarının (istehlakçılar birliyinin) üzvü ol-
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mayan vətəndaşların, qanunvericiliyə uyğun olaraq, hüquqlarını məhkəmədə 
müdafiə etmək;

■ keyfiyyətsiz malm (işin, xidmətin) istehsalında və satışında təqsiri 
olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə müvafiq icra hakimiyyəti or
qanlarına müraciət etmək;

■ istehlakçıların hüquqları haqqında ictimaiyyətə məlumat vermək;
■ istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında beynəlxalq əmək

daşlığın inkişafına kömək göstərmək hüququna malikdir.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
H eydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 19 sentyabr 1995-ciil 
№ 1113
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilm işdir 
(29 m art 1996-cı il, №  59)
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SIĞORTA HAQQINDA 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

QANUNU

I  fəsil. Ümumi müddəalar
Bu Qanun sığorta işinin inkişaf etdirilməsinə və etibarlı şəkildə həyata 

keçirilməsinə, sığortalıların hüquq və mənafelərinin qorunmasına yönəldilir, 
sığortaçıların maliyyə sabitliyinin təmin edilməsini, sığorta sahəsində fiziki və 
hüquqi şəxslərin peşəkar fəaliyyəti (ekspert, aktuar, agentlik, broker və pro- 
duktor fəaliyyətini) göstərmələrini, sığorta müqavilələrindən irəli gələn 
münasibətlərini tənzimləyir, sığorta sahəsində dövlətin səlahiyyətlərini 
müəyyən edir.

Bu Qanun sosial sığorta sahəsində yaranan münasibətlərə şamil edil
mir.

M addə 1. Əsas anlayışlar
Bu Qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilir:
■ sığorta — sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi 

sahəsində münasibətlərdir;
■ həyat sığortası — sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyətinin 

qocalığa, yaxud əlilliyə görə tamamilə və ya qismən itirilməsi halları üçün 
aparılan sığortadır. Həyat sığortası üzrə müqavilə müddəti bitdikdə və ya 
sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta məbləği sığorta müqaviləsində müəyyən 
edilmiş qaydada və şərtlərlə sığortalıya qaytarılır.

■ qeyri-həyat sığortası — sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığorta
lıya vurulan zərər ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı və mənafeləri ilə 
bağlı risklərin sığortasıdır.

■ sığortalı — sığortaçı ilə müqavilə bağlayan (sığorta etdirən) və ya 
xeyrinə sığorta müqaviləsi bağlanan (sığorta olunan), yaxud qanuna görə 
sığortalanmış sayılan fiziki şəxs (fəaliyyət qabiliyyəti məhdud olan və ya fəa
liyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən məhdudlaşdırılan, eləcə də fəaliyyət qa
biliyyəti olmayan şəxslərdən başqa) və ya hüquqi şəxs;

■ sığortaçı — yalnız sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini göstərmək 
məqsədilə yaradılmış, qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada xüsusi ra
zılıq almış hüquqi şəxs olan sığorta təşkilatıdır;

■ sığorta riski — ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə 
qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisənin təsadüf əlamətləri olma
lıdır.

■ sığorta hadisəsi — qanuna və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta 
ödənişinin, sığortalıya və ya üçüncü şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan hal.

■ sığorta məbləği — sığorta müqaviləsinə və ya qanuna uyğun olaraq 
sığorta obyektinin sığortalandığı və sığortaçının öhdəliklərinin son həddi 
olan pul məbləği;
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■ sığorta ödənişi — sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına 
və ya əmlak mənafelərinə dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün pul və ya na
tura şəklində ödənilən vəsait;

■ sığorta haqqı — sığorta müqaviləsinə və ya bu Qanuna uyğun olaraq 
sığortalının sığortaçıya verməli olduğu pul məbləği;

■ sığorta tarifi — sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesabla
malarına əsasən müəyyən edilən dərəcə;

■ sığorta müqaviləsi — sığortalı ilə sığortaçı arasında sazişdir. Bu 
müqaviləyə görə sığortaçı sığorta hadisəsi zamanı sığortalıya sığorta ödənişi 
verməyi, sığortalı isə müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə sığorta haqqını ödə
məyi öhdəsinə götürür;

■ ümumi sığorta daxılı — yüksək sığorta risklərinin sığortalanmasında 
öz ödəmə qabiliyyətinin təmin olunması və sığortalıların əmlak mənafelərinin 
müdafiəsinə zəmanət verilməsi üçün sığortaçıların öz aralarında bağladıqlan 
saziş əsasında qarşılıqlı sığorta fəaliyyətinin təşkili formasıdır.

M addə 2. Sığorta sistam  və sığorta haqqında qanunvericilik
1. Sığorta sistemi müvafiq icra hakimiyyəti orqanından [Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti], sığorta
çılardan, sığorta brokerləri, agentləri və ekspertlərindən ibarətdir.

2. Sığorta sahəsində münasibətlər bu Qanunla, Azərbaycan Respubli
kasının digər normativ hüquqi aktları və müvafiq beynəlxalq müqavilələri, 
habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının fAzərbavcan Respublikasının N a
zirlər Kabineti vanında Dövlət SıSorta Nəzarəti! normativ hüquqi aktları ilə 
tənzimlənir.

M addə 3. Sığortaçının m üstəqilliyi
Dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları, qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş tənzimləmə və nəzarət funksiyalarının həyata keçirilməsi hallan is
tisna olmaqla, sığortaçının fəaliyyətinə qarışa, onun əmlakına və fondlarına 
sərəncam verə bilməzlər.

M addə 4. Sığortaçam  ö z fəaliyyəti barədə məlumat verməsi
1. Sığorta müqavilələri bağlayarkən sığortaçı sığortalının tələbi ilə 

müvafiq sığorta növü üzrə xüsusi razılıq və öz maliyyə vəziyyəti barədə məlu
matı (mühasibat balansını, mənfəət-zərər barədə hesabatı) və əvvəlki il üçün 
auditor rəyini, sığortaçının təkrar sığortaya risklərin verilməsi haqqınla məlu
matı təqdim etməlidir.

2. Yanlış və ya yarımçıq məlumat verməklə sığortalım çaşdıran sığor
taçı qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.

M addə 5. Sığorta fəaliyyəti sahəsində qadağanlar
1. Sığorta sahəsində aşağıdakılar qadağandır:
1.1. Xüsusi razılıq olmadan sığorta fəaliyyəti;
1.2. Sığortaçının sığorta xidmətləri bazarım inhisara alması, habelə 

sığorta fəaliyyətində rəqabətin məhdudlaşdırılmasına yönəldilmiş sazişlər və 
müqavilələr bağlaması.
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1.3. Sığortaçının bank, istehsal və ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olması.
Maddə 6. Sığortaçının adı
1. Sığortaçının Azərbaycan dilində tam rəsmi adı olur. Onun tam adın

da «sığorta» sözü və təşkilati-hüquqi forması göstərilməlidir. Sığortaçının adı 
həmçinin xarici dildə tam və ya qısaldılmış formada yazıla bilər.

2. Sığortaçının adında Azərbaycan Respublikasının rəmzlərindən və 
«Azərbaycan Respublikası», «dövlət», «milli», «mərkəzi» sözlərindən qanun
vericiliyə müvafiq surətdə istifadə olunur. Eyni addan müxtəlif sığortaçıların 
istifadə etməsinə yol verilmir.

II fəsil. Sığorta işinin təşkili
Maddə 7. Sığortaçıların təsisçiləri
Siyasi partiyalar, ictimai birliklər və fondlar (qeyri-kommersiya təşki

latları) istisna edilməklə, bir və ya bir neçə hüquqi və ya fiziki şəxs, bilavasitə 
sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 
bütün təşkilati hüquqi formalarda sığortaçım təsis edə bilərlər.

Maddə 8. Nizamnamə kapitah barəsində tələblər
1. Sığortaçının və təkrar sığortaçının nizamnamə kapitalının minimum 

məbləğini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra haki
miyyəti orqanı müəyyən edir.

2. Azərbaycan Respublikasının M ülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
hallar istisna olmaqla, sığortaçı nizamnamə kapitalını dövlət qeydiyyatına 
alınmazdan əvvəl tamamilə ödəməlidir.

3. Sığortaçının nizamnamə kapitalını formalaşdırmaq üçün kredit şək
lində cəlb olunmuş pul vəsaitindən, habelə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
hallar istisna olmaqla, dövlət və bələdiyyə büdcələrinin, büdcədənkənar fond
ların pul vəsaitindən və dövlət hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan 
digər vəsaitdən istifadə edilə bilməz.

4. Nizamnamə kapitalına pay şəklində qoyulan əmlakın və ya əmlak 
hüquqlarının dəyərinin nizamnamə kapitalına nisbəti 25 faizdən çox ola bil
məz.

M addə 9. H üquqi şəxslərin kapitalm da sığortaçam  iştirakı üçün məh
dudiyyət

Qanunvericilikdə daha yuxarı faiz nəzərdə tutulmayıbsa, sığortaçının 
bilavasitə və ya dolayısı ilə hər hansı hüquqi şəxsin kapitalında iştirakı sığor
taçının öz vəsaitinin 20 faizindən artıq və bütün belə iştirakın məcmu məbləği 
onun öz vəsaitinin 50 faizindən artıq ola bilməz.

M addə 10. Sığortaçam  nizamnaməsi
Sığortaçılar bu Qanuna uyğun olaraq tərtib edilmiş nizamnamə əsasın

da fəaliyyət göstərirlər.
Nizamnamədə edilən dəyişikliklər barəsində qanunvericiliyə uyğun 

olaraq dövlət qeydiyyatı orqanına və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
[Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nə
zarəti! 15 gün müddətində məlumat verilir, elan edilmiş nizamnamə kapitalı
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nın dəyişməsi barədə məlumat həmin müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti or- 
qanma fAzərbavcan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət 
Sığorta Nəzarəti] verilir.

Nizamnamədə dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının M ü lki Mə
cəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada üçüncü şəxslər üçün qüvvəyə minir.

M addə 11. Sığortaçının təşkilat! strukturu
1. Sığortaçının idarəetmə və daxili nəzarət strukturu qanunvericiliyə 

uyğun olaraq onun nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
2. Sığortaçının Azərbaycan Respublikasında və xarici ölkələrdə filial

ları, şöbələri və nümayəndəlikləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanına fAzər
bavcan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti] 
məlumat verməklə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada açıla bilər.

3. Filiallar, şöbələr və nümayəndəliklər sığortaçının təsdiq etdiyi əsas
naməyə uyğun fəaliyyət göstərirlər.

4. Filialların, şöbələrin və nümayəndəliklərin rəhbərləri sığortaçı tərə
findən təyin edilir.

Madda 12. Sığortaçının rəhbərlərinə qoyulan tələblər
1. Sığortaçının rəhbərləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:
1.1. ali iqtisadi, texniki, hüquqi və ya dəqiq elmlər sahəsində təhsilin və 

sığorta əməliyyatlarının aparılması ilə əlaqədar sığorta sahəsində azı iki il iş 
təcrübəsinin, yaxud bu şərtlərdən asılı olmayaraq, ali təhsilin və belə sahədə 
azı dörd il iş təcrübəsinin olması;

1.2. mülkiyyətə qarşı cinayətlər, təsərrüfat və vəzifə cinayətləri törədil
məsinə görə məhkumluğun olmaması.

M addə 13. Xüsusi razdıq
Sığortaçılar və sığorta broker təşkilatları müvafiq sığorta növləri üzrə 

xüsusi razılıq aldıqdan sonra fəaliyyətə başlaya bilərlər.
Sığorta fəaliyyəti göstərmək üçün xüsusi razılığın verilməsi, onu ver

məkdən imtina edilməsi, müvəqqəti dayandırılması və ləğv edilməsi qaydası 
və şərtləri qanunvericiliklə müəyyən edilir.

M addə 14. Təkrar sığorta
1. Təkrar sığorta sığortaçmm sığortalı qarşısında öz öhdəliklərinin bir 

hissəsinin yerinə yetirilməsi riskini başqa sığortaçıda (təkrar sığortaçıda) 
sığortalamasıdır.

2. Təkrar sığorta müqaviləsini bağlamış sığortaçı sığorta müqaviləsinə 
uyğun olaraq sığortalı qarşısında götürdüyü öhdəliklərə görə tam həcmdə 
məsuliyyət daşıyır.

M addə 15. Şərikli sığorta
1. Sığorta obyekti bir müqavilə əsasında bir neçə sığortaçı tərəfindən 

sığortalana bilər. Bu müqavilədə hər sığortaçının razılaşdırılmış paylar əsa
sında hüquq və vəzifələrini müəyyən edən şərtlər olmalıdır.

2. Yüksək risklərin birgə sığortalanması üçün sığortaçılar öz araların
da bağlanan saziş əsasında sığorta daxılı yarada bilirlər.

3. Sığortalı qarşısında öhdəliyi öz payı miqdarında olmaqla şərikli 
sığortaçılardan biri sığortalı ilə münasibətdə bütün şərikləri təmsil edə bilər.

Maddə 16. Ümumi sığorta daxılı
1. Sığorta daxılı həm könüllü, həm də qanunvericiliyə uyğun olaraq 

sığortaçıların arasında bağlanan saziş əsasında yaradılır.
2. Saziş müəyyən bir iri sığorta obyekti və ya sığorta növü üzrə yüksək 

risklərin sığortalanması məqsədi ilə müəyyən müddətdə bağlana və ya 
müddətsiz ola bilər.

3. Daxıla qəbul edilən risklərin və komissiyon mükafatının daxılın 
üzvlərinin arasında bölüşdürülməsi nisbətləri sazişdə müəyyən edilir.

4. Daxıla qəbul edilmiş risklər onun adından üzvü olan sığortaçı tərə
findən yenidən təkrar sığortaya verildikdə, bu işdə bütün üzvlərin iştirakı, 
öhdəliklərinin və komissiyon mükafatının bölüşdürülməsi qaydası daxılın 
üzvləri tərəfindən müəyyən edilir.

5. Daxılın üzvü olan sığortaçıların müdirlərindən (nümayəndələrin
dən) ibarət şura tərəfindən idarə olunur və onun təsdiq etdiyi əsasnaməyə 
uyğun olaraq fəaliyyət göstərir.

Maddə 17. Sığortaçılar birliyi
1. Ölkədə sığorta işinin inkişafı, sığortaçılar arasında əməkdaşlığın tə

min edilməsi, onların hüquq və mənafelərinin qorunması məqsədi ilə sığorta
çıların birliyi (Birlik) yaradılır.

2. Birlik hüquqi şəxs statusuna malik olan qeyri-kommersiya təşkilatı
dır.

3. Birliyin orqanlarına seçkilərin keçirilməsi, idarə edilməsi, qərarların 
qəbul edilməsi və üzvlük haqlarının verilməsi qaydası, üzvlərinin hüquq və 
vəzifələri qanunvericiliyə uyğun olaraq üzvlərin ümumi yığıncağında qəbul 
etdikləri nizamnamə ilə müəyyən edilir.

4. Birlik, sığorta fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün sığorta sahəsində 
tədqiqat və ixtisas təşkilatlan yarada, kurslar aça, seminar, konfrans və digər 
elmi tədbirləri təşkil edə, hüquqi şəxs olan sığorta büroları yarada bilər. Bir
lik sığortaçıların beynəlxalq və Azərbaycan Respublikası assosiasiyalarının 
və təşkilatlarının üzvü ola bilər.

M addə 18. Sığorta agenti
1. Sığorta agenti (agent) təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq 

hər hansı hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan fiziki şəxs ola bilər.

2. Sığorta müqaviləsini bağlamaq və sığorta haqlarını qəbul etmək sə
lahiyyəti sığortaçıya məxsusdur. Bu səlahiyyət agentlik müqaviləsində göstər
mək şərtilə agenthrə də verilə bilər.

3. Agent müqavilə ilə sığortaçının adından və onun verdiyi səlahiyyət 
daxilində vasitəçilik fəaliyyəti göstərir, o cümlədən sığortaçını təmsil edərək 
onun adından sığorta müqaviləsini bağlaya bilər.

4. İkinci dərəcəli agent sığortaçı ilə müqavilə əsasında agentlik fəa
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liyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxsdir.
İkinci dərəcəli agentlərə sığorta müqaviləsi bağlamaq və sığorta haqla

rı qəbul etmək səlahiyyəti verilmir.
5. Sığortaçının idarəetmə orqanının rəhbəri və üzvləri, müdiriyyət 

üzvləri və digər məsul işçiləri işlədikləri sığortaçının agenti ola bilməzlər. Bu 
tələb sığorta agentinin funksiyasını həyata keçirən banklara aid edilmir.

6. Sığorta agentləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:
6.1. minimum orta məktəb təhsili;
6.2. mülkiyyətə qarşı cinayətlər, təsərrüfat və vəzifə cinayətləri törədil

məsinə görə məhkumluğun olmaması;
6.3. fiziki şəxs olan agentlərin Azərbaycan Respublikasında daimi ya

şaması, hüquqi şəxs olan agentlərin idarəetmə orqanlarının Azərbaycan Res
publikasında yerləşdirilməsi.

7. Sığorta agentlərinin fəaliyyəti qaydasının müəyyən edilməsini və on
ların uçota alınmasım müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respub
likasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Smorta Nəzarətil həyata keçirir.

Madda 19. Agentin topladığı sığorta haqlan
1. Agentlər bir həftə ərzində qəbul etdikləri sığorta haqlarından öz ko- 

missiyon mükafatları məbləğini çıxdıqdan sonra qalan hissəni ən geci növbəti 
həftənin son iş gününə qədər sığortaçıya verməlidirlər. Hər gecikdirilmiş gün 
üçün sığortaçıya komissiyon mükafatının 2 faizi miqdarında dəbbə pulu ödə
nilir.

2. Bu maddənin 1-ci bəndinin tələbini pozmuş agentə sığortaçı tərəfin
dən rəsmi xəbərdarlıq edilir. Xəbərdarlıq edildiyi gündən bir il ərzində belə 
pozuntuya yol verilərsə, sığortaçının onunla bağladığı müqaviləni birtərəfli 
qaydada ləğv etmək hüququ vardır. Bu bənddə nəzərdə tutulmuş əsaslarla 
müqaviləsi ləğv edilmiş agentlər agentlik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər.

3. Agentlər sığorta ödənişlərini verə bilməzlər.
4. Sığortaçıya verilmiş sığorta haqlan məbləğindən əlavə dəyər vergisi 

tutulmur.
Madda 20. Sığorta broken
1. Sığorta brokeri (broker) sığorta müqaviləsində sığortalını təmsil 

edən, sığortaçının seçilməsi zamanı bitərəf və müstəqil mövqe tutaraq sığorta 
müqaviləsinin imzalanması üçün hazırlıq işlərini həyata keçirən və lazım olar
sa, bu müqavilənin həyata keçirilməsinə köməklik göstərən hüquqi şəxs (bro
ker təşkilatı) və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fiziki şəxsdir.

Təkrar sığorta brokeri təkrar sığorta üzrə sığortaçı ilə təkrar sığortaçı 
arasında vasitəçilik fəaliyyəti həyata keçirən brokerdir.

2. Broker təşkilatlan Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərmək 
üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada xüsusi razılıq almalı, müva
fiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
vanında Dövlət Sığorta Nəzarətil tərəfindən müəyyən edilmiş miqdarda və

qaydada öz məsuliyyətini sığortalamalıdırlar.
3. Azərbaycan Respublikasında brokerlər sığorta risklərim (24-cü 

maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan sığortalar istisna olmaqla) yalnız 
Azərbaycan Respublikasında olan sığortaçıların vasitəsi ilə xarici ölkələrdə 
sığorta və təkrar sığorta etdirə bilərlər.

4. Mülkiyyətə qarşı, təsərrüfat və vəzifə cinayətləri törədilməsinə görə 
məhkum olunmuş şəxslər broker fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər.

5. Brokerlərin fəaliyyətinin qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
[Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nə
zarətil tərəfindən müəyyən edilir.

Madda 21. A ktuari və sığorta eksperti
1. Aktuari sığorta qaydalarına, habelə investisiya, maliyyə, demoqra

fik və digər sahələrə aid nəzəriyyə və statistik məlumatlara əsasən normativ 
mənfəət və ehtiyatlann yaranmasının zəruriliyini nəzərə almaqla sığorta haq
lan və tarifləri hesablayan və şərtlərini hazırlayan şəxsdir.

2. Sığorta eksperti sığorta hadisəsi nəticəsində vurulan zərərin miqda
rını, səbəblərini, xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün ekspertiza, yoxla
ma və ya araşdırmanı həyata keçirən mütəxəssisdir.

3. Aktuari və sığorta ekspertinin fəaliyyət göstərməsi qaydasını və on
lara verilən ixtisas tələblərini müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarətil 
müəyyən edir.

Madda 22. Produktor
Produktor həm sığortalı, həm də sığortaçıya münasibətdə bitərəf olan, 

sığortalıya müqavilənin şərtlərini aydınlaşdırmaqla sığortaçıya təqdim edilən 
təklifnaməsini hazırlamaqda kömək edən və sığorta hadisəsinin baş verməsi
nə təsir göstərə biləcək amillərdən ona məlum olanlarını sığortaçıya bildirmə
si şərti ilə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən hüquqi və ya fiziki şəxsdir.

M adda 23. X arici büquqi və fizik i şəxslərin Azərbaycan Respublika
sında sığorta fəaliyyəti

1. Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazi
sində Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri ilə qanunvericiliyə 
uyğun olaraq ancaq birgə sığorta təşkilatlarını yaratmaq hüququ vardır. Bu 
təşkilatların nizamnamə kapitalında xarici büquqi və fiziki şəxslərin məcmu 
iştirak payı 49 faizdən artıq ola bilməz.

Azərbaycan Respublikasında xarici sığortaçıların bilavasitə sığortaçı 
qismində fəaliyyəti qadağandır.

2. Azərbaycan Respublikasında xarici sığorta brokerləri Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət göstərmək üçün birgə broker təşkilatlan yaradır
lar.

Azərbaycan Respublikasının sığortaçdan öz üzərlərinə götürdükləri 
riskləri bilavasitə xarici sığortaçılarda, o cümlədən xarici broker vasitəsi ilə 
təkrar sığortalaya bilərlər.
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3. Xarici kapitalın iştirakı ilə yaradılan birgə sığortaçıda və sığorta 
brokeri təşkilatlarında müdir və ya onun müavinlərindən biri Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı olmalıdır.

M addə 24. Azərbaycan Respublikasında və xarici ölkələrdə edilə bilən 
sığortalar

1. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki 
şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan sığorta obyektlərini (bu 
maddənin 2-ci bəndində sadalananlar istisna olmaqla) yalnız Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət göstərən sığortaçılarda sığortalamalıdırlar.

2. Xarici ölkələrdə aşağıdakı sığortalara yol verilir:
2.1. idxal-ixrac edilən malların nəqliyyat sığortalan;
2.2. təyyarə, vertolyot və gəmilərin xarici kreditlə satın alındıqları tə

qdirdə bəmin kredit ödənilənədək, xarici ölkədən lizinq yolu ilə gətirildiyi 
halda isə lizinq müqaviləsinin müddəti bitənədək ediləcək sığortalan;

2.3. gəmilərin sahiblərinin məsuliyyətinin sığortalan;
2.4. həyat sığortaları;
2.5. vətəndaşların Azərbaycan Respublikasından xaricə etdikləri səfər 

üçün bağladıqları fərdi qəza, xəstəlik və mühərrikli nəqliyyat vasitəsi sığorta
ları.

III fəsil. Sığorta m üqaviləsi
M addə25. Sığorta müqaviləsinin bağlanması
1. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün sığortalı müqavilə bağla

maq niyyəti barəsində sığortaçıya yazılı təklif verir, yaxud bu niyyətini şifahi 
bildirir.

2. Sığorta müqaviləsinin bağlanması faktı sığorta qaydalan əlavə edil
məklə, sığortalıya verilən sığorta şəhadətnaməsi ilə təsdiq edilir.

3. Sığortaçı, agent və brokerin sığorta müqaviləsi bağlamaq üçün fiziki 
və ya hüquqi şəxslərə onların hüquq və vəzifəsi haqqında, habelə broşurada, 
izahat kitabçalarında, reklam və elanlarda yalan, çaşdırıcı və ya aldadıcı mə
lumatı verməsi qadağandır.

M addə 26. Sığorta müqaviləsinin məzmunu
1. Sığorta müqaviləsində aşağıdakılar göstərilməlidir:
1.1. sığortaçının adı və ünvanı;
1.2. sığortalının adı və ünvanı;
1.3. sığorta obyekti və onun olduğu yer;
1.4. sığorta riskləri;
1.5. sığorta məbləği və ödənişinin verilməsinin qaydası;
1.6. sığorta haqqının məbləği, onun verilməsinin qaydası və müddəti;
1.7. müqavilənin qüvvədə olduğu müddət;
1.8. müqavilə üzrə sığorta münasibətlərinin digər iştirakçıları varsa, 

onlar barədə məlumat (sığorta olunan, fayda götürən, lazım gəldikdə sığorta 
agent və brokerləri);

1.9. müqavilənin dəyişdirilməsi və ona xitam verilməsi qaydası.

2. Azərbaycan Respublikasının M ülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq, ha
belə tərəflərin razılığı ilə müqa vilədə başqa şərtlər də göstərilə bilər.

Maddə 27. Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu m üddət
1. Müqavilə ilə və ya qanunla başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, 

sığorta müqaviləsi müqavilənin bağlandığı gün saat 24-00-də qüvvəyə minir.
2. Müqavilədə və ya icbari sığorta haqqında qanunda başqa hal nəzər

də tutulmamışdırsa, sığorta müqaviləsi sığorta hadisəsinin baş verdiyinə görə 
sığorta məbləğinin tam verildiyi andan qüvvədən düşür.

Maddə 28. Sığorta müqaviləsinə xitam  verilməsi
1. Sığorta müqaviləsinə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
1.1. əmlak sığortası obyekti sığortaçının razılığı olmadan özgəninkiləş- 

dirildikdə. Bu halda sığortaçı ilə sığortalı və ya əmlak sığortası obyekti xeyri
nə özgəninkiləşdirilən şəxs arasında yeni sığorta müqaviləsi bağlanıla bilər;

1.2. müqavilənin qüvvədə olduğu müddət bitdikdə;
1.3. sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdəliklərini tamamilə yerinə ye

tirdikdə;
1.4. sığortalı sığorta haqqını müqavilədə müəyyən edilən qaydada ödə- 

mədikdə;
1.5. bu Qanunun 36-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna ol

maqla, hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya fiziki şəxs vəfat etdikdə;
1.6. məhkəmə sığorta müqaviləsinin etibarsız olduğu barədə qərar ver

dikdə;
1.7. sığorta obyektinin mövcudluğu bitdikdə (yox olduqda);
1.8. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada sığortaçı ləğv edildik

də;
1.9. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
2. Sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş hallarda, habelə tərəflərin 

razılaşmasına əsasən müqaviləyə sığortalının və ya sığortaçının tələbi ilə vax
tından əvvəl xitam verilə bilər. Bu barədə tərəflər bir-birini, qanunla müəyyən 
edilən hallar istisna olmaqla, azı 30 gün əvvəl yazılı şəkildə xəbərdar etməli
dirlər.

3. Sığorta müqaviləsinə sığortalının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam ve
rildikdə, sığortaçı çəkilmiş xərclər çıxılmaqla müqavilənin qurtarmamış 
müddəti üçün sığorta haqlannı ona qaytarır; əgər bu tələb sığortaçının sığor
ta qaydalarım pozması ilə bağlıdırsa o, sığorta haqlannı sığortalıya 
bütünlüklə qaytarır.

Sığorta müqaviləsinə sığortaçının tələbi ilə vaxtından əvvəl xitam veril
dikdə o, sığortalının sığorta haqlarını bütünlüklə qaytarır; əgər bu tələb 
sığortalının sığorta qaydalarını yerinə yetirməməsi ilə bağlıdırsa, sığortaçı çə
kilmiş xərclər çıxılmaqla müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta 
haqlarını qaytarır.

Bu bəndin birinci və ikinci abzaslannda nəzərdə tutulmuş hallarda 
sığorta haqlarının qaytarılması qaydası sığorta qaydalarında göstərilir.
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4. Sığortalının ölümü ilə əlaqədar sığorta müqaviləsinə xitam verildik
də, sığortaçı müqavilə müddətinin qalmış hissəsi üçün əvvəlcədən ödənilmiş 
sığorta haqlarını vəfat etmiş sığortalının qanuni vərəsəsinə qaytarır.

Madda 29. Sığorta müqaviləsinin etibarsız sayılması
1. Mülki Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş əqdlərin etibarsızlığının ümumi 

əsaslan ilə yanaşı, sığorta müqaviləsi bağlandığı andan aşağıdakı hallarda 
etibarsız sayılır:

1.1. sığorta obyekti məhkəmənin qüvvəyə minmiş hökmünə əsasən 
müsadirə edilməli əmlak olduqda;

1.2. sığorta hadisəsindən sonra bağlandıqda;
1.3. sığortaçının admdan müqavilə bağlamağa ixtiyan olmayan şəxs

lərlə bağlandıqda;
1.4. sığorta müqaviləsi bağlandığı anda sığorta obyekti mövcud olma-

dıqda;
1.5. sığorta obyekti sığortalının qeyri-qanuni mənafeləri ilə bağlı oldu

qda;
1.6. sığorta müqaviləsi və ya bir neçə sığorta müqaviləsi ilə əmlak 

onun həqiqi dəyərindən artıq sığortalandıqda (sığorta məbləğinin artıq hissə
sində);

/. 7. xüsusi razılığı olmayan sığortaçı ilə sığorta müqaviləsi bağlandı
qda (bu halda ödənilmiş sığorta haqları tam həcmdə sığortalıya qaytarılır).

Maddə 30. Sığorta baqları və tarifləri
1. İcbari sığorta növləri üzrə sığorta haqları və tarifləri qanunlara 

uyğun olaraq müəyyən edilir, digər sığorta növləri üzrə isə onları sığortaçı 
müəyyən edir.

2. Zəruri hallarda haqsız rəqabətin qarşısını almaq məqsədilə müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı rAzərbavcan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında 
Dövlət Sığorta Nəzarəti! minimum sığorta tariflərini müəyyən edə bilər.

3. Sığortalının ödədiyi sığorta haqları məhsulun (işlərin, xidmətlərin) 
maya dəyərinə aid edilir.

Maddə 31. Sığorta ödənişinin verilməsi
1. Sığortaçı sığorta ödənişini müqaviləyə və ya qanuna müvafiq surət

də sığortalının ərizəsinə və sığorta hadisəsi haqqında akta əsasən verir.
Sığorta aktmı sığortaçı və ya onun vəkil etdiyi şəxs (ekspert) tərtib 

edir. Sığortaçı sığorta hadisəsinin səbəblərini və təfsilatım aydınlaşdırmaq 
hüququna malikdir.

2. Müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və hüquq-mühafizə orqanlan, 
sığorta hadisəsi ilə əlaqədar sığortaçının sorğusuna əsasən tələb olunan məlu
matı verməlidirlər.

3. Sığorta ödənişlərdən rüsumlar tutulmur.
Maddə 32. Sığorta ödənişini verməkdən imtina
1. Sığortaçının sığorta ödənişi verməkdən imtina etməsi üçün əsaslar 

aşağıdakılardır:

1.1. sığortalmm sığorta hadisəsi yaranmasına yönəldilən qərəzli hərə
kətləri və ya sığorta hadisəsi ilə birbaşa səbəb əlaqəsində olan qəsdən cinayət
lər törətməsi;

1.2. müqavilə və ya qanunla hərbi risklərin sığortalanması nəzərdə tu
tulmamışdırsa, normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada sayılan 
hərbi əməliyyatları və ya əlaqədar olan hərbi xarakterli tədbirlər;

1.3. sığortalmm sığortalanmış əmlakın xilas edilməsi (qorunub saxlan
ması) üçün lazımi və mümkün tədbirləri qəsdən görməməsi;

1.4. sığortaçının sığorta hadisəsinin baş verməsi səbəblərini araşdırma
sına sığortalı tərəfindən maneçilik törədilməsi;

1.5. sığorta obyekti və hadisəsi barəsində sığortalmm sığortaçıya qəs
dən yanlış məlumat verməsi;

1.6. sığortalmm əmlak sığortası üzrə zərərin əvəzini zərər dəyməsində 
təqsiri olan şəxsdən alması.

2. Sığorta məbləği əmlakın sığorta dəyərindən az olduqda, müqavilədə 
başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, sığorta ödənişi sığorta məbləğinin əm
lakın sığorta dəyərinə mütənasib surətdə azaldılır.

3. Sığorta müqaviləsinin şərtlərində sığorta ödənişinin verilməsindən 
imtina üçün qanunvericiliyə zidd olmayan başqa əsaslar da göstərilə bilər.

4. Sığorta ödənişinin verilməsindən imtina edilməsi barəsində qərar 
sığortalıya yazılı şəkildə verilir və burada imtinanın səbəbləri əsaslandırılır.

5. Sığortalı sığortaçının sığorta ödənişini verməkdən imtina etməsi ba
rədə məhkəməyə şikayət edə bilər.

Maddə 33. Tələb olunmamış sığorta məbləği
Sığortalının müəyyən yaşınadək sağ qalması və ya ölümü şərti ilə həy

at sığortası üzrə sığorta məbləği sığortalı və ya onun qanuni vərəsəsi tərəfin
dən ödəniş vaxtı çatandan etibarən 10 (on) il ərzində tələb edilməzsə, onuncu 
il başa çatdıqda sığortalıların siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
lAzərbavcan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nə
zarəti) verilməklə dövlət büdcəsinə köçürülür.

M addə 34. Sığortalmm vəzifələri
Sığortalının vəzifələri aşağıdakılardır:
1.1. sığorta haqqını vaxtında ödəmək;
1.2. sığortalanmış obyektə dair qüvvədə olan digər sığorta müqavilələ

ri barədə sığortaçıya məlumat vermək;
1.3. sığorta hadisəsi baş verdikdə, bu barədə sığorta müqaviləsində 

müəyyən edilmiş müddətdə sığortaçını xəbərdar etmək;
1.4. ziyanın qarşısının alınması və azaldılması üçün tədbirlər görmək;
1.5. sığorta müqaviləsi bağlanarkən riskin qiymətləndirilməsi üçün 

əhəmiyyəti olan hallar və riskin sonradan dəyişilməsi barədə sığortaçıya mə
lumat vermək.

2. Sığorta müqaviləsində sığortalmm başqa vəzifələri də nəzərdə tutula
bilər.
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Maddə 35. Sığortaçının vəzifələri
1. Sığortaçı:
1.1. sığortalını sığorta qaydaları ib tanış etməli;
1.2. sığortalı sığorta hadisəsinin baş verməsi riskini və sığortalanmış 

əmlaka dəyə biləcək zərərin miqdarını azaldan tədbirlər gördükdə, yaxud əm
lakın həqiqi dəyəri artdıqda sığortalının ərizəsi üzrə bu halları nəzərə almaqla 
sığorta müqaviləsini yenidən bağlamalı;

1.3. sığorta ödənişini müqavilədə və ya qanunda müəyyən edilmiş 
müddətdə verməli, əks halda, sığortalıya hər gecikdirilmiş gün üçün sığorta 
ödənişinin 0,2 faizi miqdarında dəbbə pulu (cərimə) ödəməli;

1.4. sığorta hadisəsi nəticəsində sığortalanmış əmlaka dəyə bilən zərə
rin qarşısının alınması və ya azaldılması üçün sığortalının xərclərini ödəməli, 
bir şərtlə ki, bu, sığorta qaydalarında nəzərdə tutulsun, həm də dəyən zərərin 
miqdarından artıq olan xərclərin əvəzi ödənilməməli;

1.5. sığortalı və onun əmlak vəziyyəti barədə məlumatı, o cümlədən 
kommersiya sirri olan məlumatı yaymamalıdır.

2. Sığorta müqaviləsində sığortaçının başqa vəzifələri də nəzərdə tutula
bilər.

3. Sığortaçılar vergi ödədikdən sonra öz sərəncamında qalan mənfəət
dən hər rüb 1 faiz həcmində vəsaiti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
[Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nə- 
zarətil xüsusi hesabına köçürməlidirlər.

4. Təkrar sığorta müqaviləsi bağlamış sığortaçı sığortalı qarşısında öz 
öhdəlikləri üzrə tam məsuliyyət daşıyır. Təkrar sığortaçı sığortaçı qarşısında 
götürdüyü öhdəliklər üzrə məsuliyyət daşıyır.

Təkrar sığorta müqaviləsi sığortaçı ilə sığortalı arasında bağlanan 
müqavilə ilə eyni vaxtda qüvvədən düşür.

5. Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən sığortaçıların 
yalnız xüsusi razılıq aldığı sığorta növü üzrə riskləri təkrar sığortaya qəbul et
mək hüququ vardır.

6. İcbari sığorta növləri üzrə təkrar sığortaya verilən risklərin Azər
baycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən sığortaçılarda saxlama 
payının həcmi və onun saxlama qaydası qanunla müəyyən edilir.

M addə 36. Sığorta müqaviləsində sığortalım a əvəz edilməsi
1. Əmlak sığortası müqaviləsini bağlamış sığortalı vəfat etdikdə onun 

hüquq və vəzifələri vərəsəlik qaydasında bu əmlakı qəbul edən şəxsə keçir.
Sığorta obyekti olan əmlak satıldıqda, dəyişdirildikdə, bağışlandıqda, 

icarəyə verildikdə sığortalının hüquq və vəzifələri sığortaçının razılığı ilə. 
müqavilədə və ya qanunda başqa şərtlər müəyyən edilməmişdirsə, həmin əm
lakı qəbul edən şəxsə onun razılığı ilə keçir.

2. Üçüncü şəxsin xeyrinə həyat sığortası müqaviləsi bağlamış sığortalı 
vəfat etdikdə, onun hüquq və vəzifələri həmin şəxsin razılığı ilə ona keçir. Bu 
şəxs sığorta müqaviləsi üzrə vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, onun hüquq

və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə 
onun hüquqlarının və mənafelərinin qorunması vəzifələrini yerinə yetirən 
şəxslərə keçə bilər.

3. Əgər müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə sığortalı məhkəmə tərə
findən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmışdırsa, yaxud onun fəaliyyət qabi
liyyəti məhdudlaşmışdırsa, belə sığortalının hüquq və vəzifələrini onun 
qəyyumu və ya himayəçisi həyata keçirir. Bu zaman mülki məsuliyyət sığor
tası sığortalının fəaliyyət qabiliyyətinin olmadığı hesab edildiyi və ya məh
dudlaşdırıldığı andan bitir.

4. Sığortalı olan hüquqi şəxs sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu 
dövrdə yenidən təşkil edildikdə, onun bu müqavilə üzrə hüquq və vəzifələri 
sığortaçının razılığı ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq hüquqi varisinə 
keçir.

5. Sığorta etdirən, sığorta müqaviləsi bağlayarkən, sığorta ödənişi al
maq üçün istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs təyin etmək, habelə sığorta hadi
səsi baş verənədək həmin şəxslərin və sığortaçının razılığı ilə onları dəyişdir
mək hüququna malikdir.

M addə 37. Reqres tələbi hüququ
1. Sığortalının təqsirkar şəxsə zərərin əvəzini ödəmək tələbi hüququ 

(iddiası) əmlak sığortası üzrə sığorta ödənişini vermiş sığortaçıya reqres qay
dasında onun verdiyi sığorta ödənişi məbləğində keçir.

Sığortalı sığorta ödənişini aldıqda göstərilən hüququn həyata keçiril
məsi üçün onda olan bütün lazımi sənədləri sığortaçıya verməlidir.

2. Sığortalı təqsirkar şəxsə iddiadan və ya tələbi təmin edən hüquqlar
dan, yaxud lazımi sənədləri sığortaçıya verməkdən imtina etdikdə, sığortaçı 
təqsirkar şəxsdən reqres tələbi qaydasında ala biləcəyi məbləğ həcmində 
sığorta ödənişi verməkdən azad edilir.

3. Sığortalı təqsirkar şəxsə sığorta ödənişinin məbləğindən artıq zərərin 
əvəzini ödəmək tələbi hüququnu sığortaçıya güzəşt edə bilər.

IV  fəsil. Sığorta fəaliyyətinin əsaslan və sabitliyi
M addə 38. Sığorta obyektim i, sahələri və form alan
1. Sığorta obyektləri sığortalının:
■ həyatı, sağlamlığı, iş qabiliyyəti;
* əmlakı;
■ digər şəxslərə vurduğu zərərə görə məsuliyyəti ilə bağlı qanunverici

liyə zidd olmayan əmlak mənafeləridir.
2. Sığorta iki əsas sahədən — həyat və qeyri-həyat sığortası sahələrin

dən ibarətdir.
3. Sığortaçılar bu Qanuna uyğun olaraq həm həyat, həm do qeyri-həy

at sığortası sahələrində və ya bu sahələrdən yalnız biri üzrə də fəaliyyət göstə
rə bilərlər.

4. Sığorta növləri həm könüllü, həm də icbari formada həyata keçirilə
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bilər.
Həyat və qeyri-həyat sığortalının şərtləri və aparılması qaydası qanun

vericiliyə uyğun olaraq sığortaçı ilə sığortalı arasında bağlanan müqavilədə 
müəyyən edilir.

İcbari sığortanın şərtləri və aparılması qaydası Azərbaycan Respubli
kasının qanunları ilə müəyyən edilir.

Qanunla digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, icbari sığorta növləri 
üzrə işlərin aparılması xərclərinə ayırmalar 10 faiz miqdarında müəyyən edi
lir.

5. Həyat və qeyri-həyat sığortası sahələrində sığorta növləri, o cümlə
dən qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, icbari formada, təşkilati-hüqu- 
qi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müvafiq xüsusi razılığı almış 
bütün sığortaçılar tərəfindən həyata keçirilir.

M addə 39. M aliyyə sabitliyinin əsası
Bu qanuna uyğun olaraq sığortaçının maliyyə sabitliyinin əsasını onun 

ödənilmiş nizamnamə kapitalı, xüsusi təminatı, ödəmə qabiliyyətini təmin 
edən normativlər, sığorta ehtiyatları, habelə təkrar sığorta sistemi təşkil edir.

Maddə 40. Xüsusi təm inat
1. Qeyri-həyat, habelə həyat sığortasına aid edilən xəstəlik və fərdi qə

za sığortası sahəsində təkrar sığortaya faktiki verilmiş sığorta haqları çıxıl
maqla daxil olmuş sığorta haqları onların 10 faizindən çox olmamaq şərti ilə 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarətil müəyyən etdiyi minimum faiz mi
qdarında xüsusi təminat kimi saxlanılır.

2. Yeni təsis edilmiş sığortaçılar üçün göstərilən xüsusi təminat müva
fiq icra hakimiyyəti orqanının [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine
ti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti) müəyyən etdiyi minimum miqdara çata
nadək sığortaçının ödənilmiş nizamnamə kapitalının 10 faizi miqdarında 
müəyyən edilir.

3. Sığortaçının xüsusi təminatı bütün hallarda ödənilmiş nizamnamə 
kapitalının 10 faizindən az ola bilməz.

4. Həyat sığortası sahəsində müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi 
məqsədilə xüsusi təminatın yaradılması qaydası və şərtlərini müvafiq icra ha
kimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında 
Dövlət Sığorta Nəzarətil müəyyən edir.

Maddə 41. Xüsusi təm inat barədə tələblər
1. Sığortaçılar xüsusi təminat kimi saxlanılan pul vəsaitinə (Azərbay

can manatı, xarici valyuta) və daşınar əmlaka müvafiq icra hakimiyyəti orqa
nının [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sıüorta 
Nəzarətil icazəsi olmadan sərəncam verə bilməzlər.

2. Xüsusi təminat kimi sərbəst istifadəsi qadağan edilmiş dəyərlərin ey
ni qiymətə malik olan başqa belə dəyərlə əvəz edilməsi üçün icazə tələb olun
mur. Bu zaman əvəz etmə əməliyyatının həyata keçirildiyi tarixdəki qiymətlər
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əsas götürülür.
3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının Na

zirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarətil xüsusi təminat kimi saxlanı
lan aktivlərin sığortaçı hesabına yenidən qiymətləndirilməsini, onlarm çatış
mayan hissəsinin tamamlanmağını və bu aktivlərin daxilində zəruri olmayan 
əmlakın digər əmlakla dəyişdirilməsini tələb edə bilər.

4. Sığortaçının xüsusi təminatı çatışmadıqda istifadəsi qadağan edilmiş 
dəyərlərdən əldə edilən faiz, dividend və digər belə gəlirlər xüsusi təminatın 
tamamlanmasına yönəldilir.

5. Xüsusi təminatın bu Qanunun 40-cı maddəsinə uyğun olaraq tələb 
ediləndən artıq olan hissəsindən sərbəst istifadəyə qadağan edilmir.

6. Sığortaçılar sığorta fəaliyyətinə başladığı gündən 15 gün ərzində ilk 
dəfə xüsusi təminatın yaradılması şərtlərinə və qaydasına dair təkliflər hazır
layır və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərir. Bu Qanuna uyğun ol
mayan və ya sığortalıların hüquq və mənafelərinə xələl gətirə bilən şərt və 
qaydalar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının [Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarətil tələbi ilə dəyişdirilməli
dir.

7. Sığortaçılar xüsusi təminata bu Qanuna uyğun olaraq verilən tələb
lərin yerinə yetirilməsi barədə məlumatı yerinə yetirildiyi gündən etibarən ən 
geci 5 (beş) iş günü ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarətil bildir
məlidirlər.

M addə 42. Xüsusi təminatdan istifadə
1. Xüsusi təminat sığortaçının ləğv edilməsi və ya ödəmə qabiliyyəti ol

maması halında, ilk növbədə müvafiq sığorta sahəsində sığortalılara borcla- 
nn ödənilməsi (sığorta ödənişlərinin verilməsi və çəkilmiş xərclər çıxılmaqla 
müqavilənin qurtarmamış müddəti üçün sığorta haqlarının qaytarılması) 
üçün istifadə olunur. Artıq qalan vəsait digər sığorta sahələrinə aid xüsusi tə
minatlara əlavə edilir.

2. Sığortaçı tərəfindən fəaliyyəti dayandırılan sığorta sahələrinə aid 
xüsusi təminatlardan həmin sahələrdə bütün borclar ödənildikdən sonra sər
bəst istifadə edilməsinə icazə verilir.

M addə 43. Xüsusi təminat kim i saxlanılan dəyərlilər
1. Aşağıdakı dəyərlilər xüsusi təminat kimi saxlanıla bilər:
1.1. Azərbaycan manatında və Azərbaycan Respublikasında valyuta 

birjasında alqı-satqı predmeti olan xarici valyutada ifadə edilən pul vəsaiti;
1.2. Dövlət qiymətli kağızları;
1.3. Dövlətin payı minimum 51 faizi olan səhmdar cəmiyyətlərinin 

səhmləri;
1.4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 1 Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sıüorta Nəzarəti] razılığı ilə digər qiymətli 
kağızlar;
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1.5. Sığortaçının mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasında 
yerləşən daşınmaz əmlak.

2. Daşınmaz əmlakın dəyəri xüsusi təminatın ümumi məbləğinin yarı
sından çox ola bilməz.

Madda 44. Sığorta ehtiyatlan
1. Öz fəaliyyətinin sabitliyini təmin etmək üçün sığortaçılar bu Qarnı

na uyğun olaraq sığorta haqlarından sığorta ehtiyatları yaradırlar.
2. Sığortaçılar yanğın və mühəndislik sığortası növləri üzrə baş verə bi

ləcək zəlzələ nəticəsində zərərin ödənilməsi öhdəliyi müqabilində aldıqları 
sığorta haqlanndan təkrar sığortaya faktiki verilmiş sığorta haqlan, işin apa
rılması və sığorta hadisəsinin qarşısının alınması xərcləri çıxılmaqla qalan 
sığorta haqlan məbləğindən ayırmalar hesabına on beş il müddətli sığorta eh
tiyatını yaradırlar. Bu ehtiyatın yaradılması, o cümlədən ayırmaların hesab
lanması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı f Azərbaycan Respublikası
nın Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti] tərəfindən müəyyən 
edilir.

3. Sığortaçılar uzunmüddətli (bir ildən artıq) həyat sığortası və zəlzələ 
sığortası növlərindən başqa bütün digər sığorta növlərində yüksək dərəcəli 
risklər üzrə müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün 
yüksək dərəcəli zərərlərin ödənilməsi ehtiyatını yaradırlar.

Bu ehtiyat keçən hesabat dövrlərində faktiki verilmiş və (və ya) hesab
lanmış sığorta ödənişlərinə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Azər
baycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti1 
müəyyən etdiyi qaydada hesablanır.

4. Cari risklər üzrə sığorta ehtiyatı qüvvədə olan müqavilələrə görə da
xil olmuş sığorta haqlarından təkrar sığortaya faktiki verilmiş sığorta haqla
rı, işin apanlması və sığorta hadisəsinin qarşısının alınması xərcləri çıxıldı
qdan sonra qalan vəsaitin hesabat dövrünə keçən günlərin və ya aylann əsa
sında hesablanmış hissəsindən ibarət olur.

Cari risklər üzrə sığorta ehtiyatının sığorta müqavilələri əsasında he
sablanması texniki cəhətdən mümkün olmadıqda, bu ehtiyat daxil olmuş 
sığorta haqlanndan hər hesabat dövrünün sonunda qalan vəsaitin nəqliyyat 
sığortası növündə minimum 25 faizi, digər sığorta növlərində minimum 33,5 
faizi miqdarında ayırmalar hesabına yaradılır.

5. Həyat sığortası sahəsində fəaliyyət göstərən sığortaçılar müvafiq ic
ra hakimiyyəti orqanının [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti va
nında Dövlət Sığorta Nəzarəti) müəyyən etdiyi qaydada ümumi aktuari he
sablamalarına əsasən riyazi ehtiyat yaradırlar.

6. Sığorta ehtiyatları müqavilə üzrə öhdəliklərin göstərildiyi valyutada 
hesablama tarixinə birja məzənnəsi üzrə hesablanır. Əgər sığortaçının aldığı 
sığorta haqlarının valyutası onun öhdəliklərinin ifadə olunduğu valyutadan 
fərqlidirsə sığortaçı müvafiq sığorta ehtiyatlarım yaratmaq üçün öhdəliklərin 
ifadə olunduğu valyutam satm ala bilər.

7. Sığortaçı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının [Azərbaycan Respub
likasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarətil müəyyən etdiyi 
həcmdə və qaydada sığorta hadisəsinin qarşısının alınması tədbirləri fondunu 
və işin apanlması fondunu yarada bilər.

8. Sığortaçı başqa ehtiyatlar və fondlar yarada bilər.
Madda 45. Sığorta ehtiyatlarının yerləşdirilm əsi
1. Bu Qanunda göstərilmiş sığorta ehtiyatlan sığortaçının müqavilələr 

üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulur.
2. Sığorta ehtiyatlaram vəsaiti sığortaçının seçimi ilə aşağıdakı qayda

da yerləşdirilə bilər (investisiya edib bilər):
2.1. dövlət qiymətli kağızlarının satm alınması — 70 faizədək;
2.2. bank və digər kredit təşkilatlarındakı depozit hesablarında — 80 

faizədək;
2.3. daşınmaz əmlakın və torpaqlara habelə onlardan istifadə hüquq- 

lannm satın alınması — 50 faizədək;
2.4. qeyri-dövlət qiymətli kağızların, xarici valyutanın və onunla ifadə 

edilmiş qiymətli kağızların satm alınması — 30 faizədək;
2.5. cari sığorta ödənişlərinin verilməsi üçün bankdakı hesablaşma he

sabında — 5 faizdən az olmayaraq;
2.6. digər investisiya sahələrinə — 10 faizədək.
3. Bir bankda və ya kredit təşkilatında bütün sığorta ehtiyatlan vəsai

tinin 40 faizindən çoxu saxlamla bilməz.
4. Sığorta ehtiyatlarının vəsaiti yerləşdirilən daşınmaz əmlakın və tor

paqların dəyəri onlara bazar qiymətinin 80 faizi miqdarında qəbul edilir.
Madda 46. Sığortaçmm ödəmə qabiliyyətinin təmin edilm əsi norm ativ

ləri
1. Öz ödəmə qabiliyyətini təmin etmək üçün sığortaçı aşağıdakı nor

mativlərə riayət etməlidir:
1.1. sığortaçının öz vəsaitinin sığorta haqlan məbləğinə (təkrar sığor

taya verilmiş sığorta haqlan çıxılmaqla) 16 faizdən az olmayan nisbət;
1.2. bir müqavilə üzrə öhdəliklərin maksimum həcmi sığortaçının öz 

vəsaitinə on faizdən çox olmayan nisbət.
2. Sığortaçmm öz vəsaitinə onun aktivləri ilə müqavilə öhdəliklərinin 

məbləği arasında fərq aid edilir. Bu zaman aktivlər hesablanarkən faktiki ve
rilmiş sığorta ödənişləri məbləği nəzərə alınmır.

3. Sığortaçı bu maddədə göstərilən normativlərə öz aktivlərinin ta
mamlanması, öhdəliklərinin müvafiq hissəsinin təkrar sığortaya verilməsi və 
ya sığorta əməliyyatlarının azaldılması yolu ilə riayət etməlidir.

M adda 47. İflasa uğrama zamanı hayat sığortası portfelinin başqasına 
verilməsi

Sığortaçmm müflisləşdiyi halda 'bir və ya bir neçə başqa sığortaçı onun 
həyat sığortası portfelini bütün hüquq və öhdəlikləri ilə birlikdə qəbul edə
cəyini bildirərsə, həmin sığorta portfeli sığortaçmm müflis elan edilməsi və
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ləğv edilməsi prosedurunun başa çatmasına qədər müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının I Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət 
Sığorta Nəzarəti] icazəsi ilə digər sığortaçılara verilə bilər.

İflasa uğrayan sığortaçının həyat sığortası portfeli ilə birlikdə xüsusi 
təminat və müvafiq sığorta ehtiyatlan verilir və ya onlar sığorta portfelini qə
bul edən sığortaçı tərəfindən yaradılır.

M addə 48. Sığortaçam  yenidən təşkili zamanı sığorta portfelinin baş- 
qasına verilməsi

1. Sığortaçının hər hansı formada yenidən təşkili (birləşməsi, qovuş
ması, bölünməsi, aynlması, çevrilməsi) və bununla əlaqədar sığorta portfelini 
qismən və ya tamamilə başqa bir sığortaçıya verməsi müvafiq icra hakimiyyə
ti orqanının [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət 
Sığorta Nəzarəti! icazəsi ilə həyata keçirilir.

2. Sığorta portfelinin başqasına verilməsi haqqmda müqavilədə sığor
talıların hüquq və mənafelərinə xələl gətirən şərtlər olmamalıdır.

3. Sığorta portfelinin başqasına verilməsi haqqmda müqavilədə verilən 
sığorta müqavilələri, portfellə birlikdə verilən sığorta ehtiyatlan, investisiya
dan əldə ediləcək gəlirlərə və xüsusi təminatlara dair şərtlər, habelə portfelin 
verilmə tarixi dəqiq göstərilməlidir.

4. Sığortaçının yenidən təşkili, ləğvi və bununla əlaqədar sığorta port
felinin başqasına verilməsi respublika mətbuatında bir həftə ara ilə on azı iki 
dəfə elan edilir, elan tarixindən etibarən üç ay ərzində etiraz bildirməyən 
sığortalılar portfelin başqasına verilməsini qəbul etmiş hesab olunurlar.

5. Bu Qanuna uyğun olaraq sığorta portfelini başqasına verən sığorta
çının öhdəliklərinə xüsusi təminatla sığorta ehtiyatlan tam həcmdə verildik
dən sonra xitam verilir.

6. Sığortaçının hər hansı formada yenidən təşkili, portfelini başqasına 
verməsi, xüsusi razılığın ləğvi barədə məlumat müvafiq icra hakimiyyəti or
qanı [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta 
Nəzarəti! tərəfindən respublika mətbuatında elan edilir.

V fəsil. Sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarəti
M addə 49. Sığorta nəzarəti sahəsində müvafiq icra hakim iyyəti orqa- 

nımn fAzərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta 
Nəzarəti] vəzifələri

1. Azərbaycan Respublikasında sığortalıların, sığortaçıların və sığorta 
bazarının digər iştirakçılarının, habelə dövlətin hüquq və mənafelərinin qo
runması sığorta qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməsi məqsədilə sığorta 
fəaliyyətinə nəzarət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı fAzərbavcan Respubli
kasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti] tərəfindən həyata 
keçirilir.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının Nazir
lər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarətil Azərbaycan Respublikasının 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabineti] təsdiq etdiyi əsasnaməyə uyğun olaraqiəaliyyət göstərir.
2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının fAzərbavcan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti! əsas vəzifələri aşağıdakı
lardır:

2.1. sığorta fəaliyyətinin göstərilməsi üçün xüsusi razılıq vermək;
2.2. qanunvericiliyə uyğun olaraq sığortaçıların, o cümlədən təkrar 

sığortaçıların, onların filiallarının, brokerlərin və sığorta bazarının digər pe
şəkar iştirakçılarının uçotunu aparmaq;

2.3. sığortaçıların sığorta haqları və tariflərinin əsaslandırılmasına, 
maliyyə sabitliyinin və ödəmə qabiliyyətinin təmin olunmasına nəzarət et
mək;

2.4. bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada sığortaçıların sığorta ehtiy
atlarının və fondların yaradılmasına və yerləşdirilməsinə nəzarət etmək;

2.5. sığortaçıların reyestrini aparmaq;
2.6. sığorta fəaliyyəti ilə əlaqədar bu Qanunla müəyyən edilmiş səla

hiyyət dairəsində normativ aktları və metodiki sənədləri hazırlayıb təsdiq et
mək;

2.7. sığorta təcrübəsini ümumiləşdirmək, sığorta fəaliyyətinin inkişafı
na və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq.

M addə SO. Sığorta nəzarəti sahəsində m üvafiq icra hakim iyyəti orqa- 
pınm [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta 
Nəzarətil hüquqları

Sığorta nəzarəti sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanmın [Azər
baycan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti] 
hüquqları aşağıdakılardır:

1.1. sığortaçılardan, brokerlərdən və sığorta bazarının digər peşəkar iş
tirakçılarından onların fəaliyyəti haqqmda məlumat və maliyyə vəziyyəti ba
rədə hesabatlar almaq;

1.2. bu məlumatın və hesabatların düzgünlüyünü yoxlamaq, onların 
fəaliyyəti və maliyyə əməliyyatları barədə banklara, digər kredit idarələrinə 
və müəssisələrinə müraciət etmək;

1.3. sığortaçılartn, brokerlərin və sığorta bazarının digər peşəkar işti
rakçılarının fəaliyyətində bu Qanunun tələblərinin pozulması aşkar edildikdə 
pozuntuların aradan qaldırılması üçün təqdimatlar vermək, təqdimatlar yeri
nə yetirilmədikdə sığortaçılara və brokerlərə verilmiş xüsusi razılığın qüvvəsi
ni müvəqqəti dayandırmaq, onu məhdudlaşdırmaq və geri almaq, qanunveri
ciliklə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda inzibati tənbeh tətbiq etmək;

1.4. sığortaçılar və brokerlər tərəfindən sığorta qanunvericiliyi dəfələr
lə pozulduqda onların ləğv edilməsi barədə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
qaydada müvafiq məhkəmədə iddia qaldırmaq;

1.5. sığortaçıların ödəmə qabiliyyətinin olmaması ilə əlaqədar onların 
iflas cian edilməsi barədə məsələlərə baxılmaq üçün məhkəməyə müraciət et
mək.
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M addə 51. M aliyyə sabitliyinə nəzarət
1. Sığortaçının maliyyə sabitliyinin xüsusi təminatı normativləri gözb- 

nilmədikdə, yaxud onun müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi və ya 
maliyyə vəziyyətinin sığortalıların hüquq və mənafelərinə təhlükəli olan dərə
cədə pisləşməsi sübut edildikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti), 
müəyyən vaxt verərək həmin sığortaçıdan aşağıdakı tədbirlərin həyata keçi
rilməsini tələb edə bilər:

1.1. öz vəsaitinin (kapitalın) artırılmasını və (və ya) mənfəətin dividend 
şəklində bölüşdürülməsinin dayandırılmasını;

1.2. risklərin (öhdəliklərin) təkrar sığortaya verilməsini və saxlama 
paylarının miqdarının dəyişdirilməsini;

1.3. yaranmış vəziyyəti ilə əlaqədar ümumi yığıncağın çağırılmasım və 
müvafiq qərar qəbul edilməsini (təsisçi təkdirsə, onun tərəfindən qərar qəbul 
edilməsini);

1.4. maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması istiqamətində digər tədbirlər.
2. Sığortaçının rəhbərliyi və ya təsisçiləri bu maddənin 1-ci bəndində 

göstərilən tədbirlərin yerinə yetirilməsi haqqında məlumatı müvafiq icra ha
kimiyyəti orqanına fAzərbavcan Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında 
Dövlət Sıüorta Nəzarəti] aylıq hesabat qaydasında verməlidir.

3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən tədbirlərin yerinə yetirilməsi 
və ya onların görülməsinə baxmayaraq maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
mümkün olmadıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının fAzərbavcan R es
publikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sıfeorta Nəzarəti!:

3.1. sığortaçının yeni sığorta və (və ya) təkrar sığorta müqavilələri 
bağlamasını qadağan etmək;

3.2. sığortaçının sığorta fəaliyyəti növlərindən birinə və ya hamısına 
aid olan sığorta portfelinin xüsusi təminat və sığorta ehtiyatlan ilə birlikdə 
başqa sığortaçılara verilməsi haqqında qərar qəbul etmək;

3.3. müvafiq sığorta fəaliyyətinə xüsusi razılığı ləğv etmək səlahiyyəti
vardır.

M addə 52. inhisar fəaliyyətinə və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər
1. Sığorta sahəsində inhisar fəaliyyətinin və haqsız rəqabətin qarşısının 

alınması, məhdudlaşdırılması və aradan qaldırılması qanunvericiliyə uyğun 
olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanlan fAzərbavcan Respublikasının N a 
zirlər Kabineti vanında Dövlət SıSorta Nəzarəti və Azərbaycan Respublikası
nın Dövlət Antiinhisar Sivasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi! tərəfindən 
həyata keçirilir.

2. Sığortaçının nizamnamə kapitalının 20 faizindən çoxunun bir və ya 
bir neçə əqd nəticəsində bir hüquqi və ya fiziki şəxs, yaxud saziş əsasında bir- 
biri ilə əlaqədar olan hüquqi və ya fiziki şəxslər qrupu, yaxud törəmə və ya 
asılı münasibətdə olan hüquqi şəxslər tərəfindən alınması üçün (sığortaçının 
təsisçiləri tərəfindən nizamnamə kapitalının ödənildiyi hallar istisna olmaqla)
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antiinhisar qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanlarının fAzərbavcan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti və Azərbaycan Respublikasının Dövlət An
tiinhisar Sivasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi! razılığı tələb olunur.

VI fəsil. Yekun müddəaları
Maddə 53. U çot və hesabat
1. Sığortaçılar və brokerlor qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə statistika və mühasibat uçotu aparır və he
sabatlar verirlər.

2. Sığortaçının uçot sənədləri və maliyyə hesabatları onun filiallarının 
əməliyyatlarını və maliyyə vəziyyətini birlikdə əks etdirməlidir. Rüblük və ya 
illik hesabat zamanı sığortaçının filiallarının hesabatlarım nəzərə almaqla 
ümumiləşdirilmiş mühasibat balansı və maliyyə nəticələri barədə hesabat tə
qdim edir.

3. Bu Qanundan irəli gələn sığortaçının maliyyə sabitliyi və ödəmə qa
biliyyəti barədə hesabatların və digər məlumatın tərtib edilməsi və müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
vanında Dövlət Sı Sort a Nəzarəti) təqdim edilməsi qaydası normativ hüquqi 
aktlarla müəyyən edilir.

Maddə 54. A udit və nəzarət
1. Sığortaçının maliyyə-təsərrüfat vəziyyətini onun seçdiyi sərbəst au

ditor yoxlayır.
Auditor tərəfindən təsdiqlənmiş illik maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barə

də hesabat müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti] təqdim edilir və mətbuat
da dərc olunur.

2. Sığortaçının fəaliyyətinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı fAzərbav
can Respublikasının Nazirlər Kabineti vanında Dövlət Sığorta Nəzarəti] bu 
qanuna uyğun olaraq nəzarət edir.

Maddə 55. Sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına görə m əsuliyyət
Sığortaçılar, brokerlor və sığorta bazarının digər peşəkar iştirakçıları 

bu Qanunu və sığorta sahəsində digər normativ hüquqi aktları pozmalarına 
görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyət daşıyırlar.

Azərbaycan Respublikasmuı Prezidenti 
H eydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 25 iyun 1999-cu il 
№ 696-1Q
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S A H İB K A R L IQ  F Ə A L İY Y Ə T İ H A Q Q IN D A  
A Z Ə R B A Y C A N  R E S P U B L İK A S IN IN  

Q A N U N U

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın prinsiplərini, sa
hibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarım və vəzifələrini, onun dövlət tə
rəfindən müdafiə və təqdir olunmasının forma və üsullarını, sahibkarların 
dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyənləşdirir.

Qanun mülkiyyətin bütün formalarının bərabərliyi prinsipinin həyata 
keçirilməsi, müstəqil olaraq fəaliyyət sahələri seçilməsi və iqtisadi qərarlar qə
bul edilməsi əsasında iqtisadi təşəbbüsün və işgüzarlığın geniş təzahür etməsi 
üçün şərait yaradılmasına yönəldilmişdir.

I  bölmə. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Sahibkarlıq fəaliyyəti
Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə, öz riski ilə həyata keçir

diyi, əsas məqsədi əm lak istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər görülməsindən 
və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətdir.

M addə 2. Sabibkarhq haqqında qanunvericilik
1. Sahibkarlıqla bağlı münasibətlər mülkiyyət formasından, fəaliyyət 

növündən və sahəsindən asılı olmayaraq Konstitusiyası, «haqqında» Konsti
tusiya aktı, «haqqında» Konstitusiya Qanunu, Məcəlləsi, «haqqında» Azər
baycan Respublikasının Qanunu, bu Qanun və bunların əsasında qəbul edil
miş digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

2. Müəssisə yaratmaqla həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyəti, həmçi
nin Azərbaycan Respublikasının müəssisələr haqqında qanunvericiliyi ilə də 
tənzimlənir.

3. Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində 
sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində 
göstərilən qanunvericilik aktları ilə yanaşı «haqqında» Azərbaycan Respubli
kasının Qanunu və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquqi öhdəlik
ləri ilə də tənzim edilir.

M addə 3. Sahibkarlığın subyektləri
1. Sahibkarlıqla Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktların

da nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə aşağıdakılar məşğul ola bilərlər:
■ fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir və

təndaşı;
■ mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər;
■ hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs;
• xarici hüquqi şəxslər.
2. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin həllini və ya bu fəaliyyətə 

nəzarəti həyata keçirən dövlət orqanlannın vəzifəli şəxslərinə və mütəxəssislə
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rinə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qadağandır.
3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin və mülkiyyətçi ilə münasibətlərin xarakte

rindən asılı olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə həm mülkiyyətçinin özü, həm də 
onun müəyyən etdiyi səlahiyyətlər daxilində təsərrüfatın başçısı hüququ əsa
sında mülkiyyətçinin əmlakını idarə edən subyekt məşğul ola bilər.

4. Müəssisəni idarə edən subyektin və əmlakın mülkiyyətçisinin müna
sibətləri tərəflərin qarşılıqlı öhdəliklərini, hüquqlarını və məsuliyyətlərini 
müəyyən edən müqavilə (bağlaşma) ilə tənzimlənir.

Müəssisənin mülkiyyətçisi müəssisəni idarə edən şəxslə müqavilə 
bağlandıqdan sonra müqavilədə, müəssisənin nizamnaməsində və Azərbay
can Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hallar istisna edil
məklə müəssisənin fəaliyyətinə qarışa bilməz.

M addə 4. Sahibkarlığın formaları
1. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın qanun çərçivəsində həy

ata keçirilən bütün formalarına icaza verilir. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi 
formasından asılı olmayaraq sahibkarlığın bütün formaları bərabər hüquqlu
dur.

2. Fərdi və şərikli şəkildə həyata keçirilən sahibkarlıq qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş formalarda təşkil edilə bilər.

M addə 5. Sabibkarhq hüdudlaram  hüquqi nizamlanması
1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasma yalnız dövlətin səla

hiyyətlərinə aid məsələlər — qanunçuluğun gözlənilməsi, ölkənin və vətən
daşların təhlükəsizliyi və müdafiəsi, vergi, qiymət və antiinhisar tənzimlənmə
si, sosial təminatlar verilməsi, ekologiya, sanitariya, yanğından qorunma və 
arxitektura normalarının gözlənilməsi və tarixi abidələrin mühafizəsi məsələ
ləri üzrə yol verilir.

Dövlət hakimiyyəti və dövlət idarəetmə orqanlarına mülkiyyət və toş- 
kilati-hüquqi formasından asılı olaraq bu və ya digər sahibkarlıq növünə im
tiyazlar verən qərarlar çıxarmaq qadağan olunur.

2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan 
hallar istisna edilməklə dövlət orqanlarının, həmkarlar təşkilatlarının sahib
karlıq fəaliyyətinə müdaxiləsi qadağandır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə siyasi partiyaların və ictimai birliklərin müda
xiləsinə yol verilmir.

IIbölm ə. Sahibkarm hüquqları və vəzifələri
Maddə 6. Sahibkarm hüquqları
Sahibkar öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respubli

kasının qanunvericiliyinə əməl etməklə aşağıdakı hüquqlara malikdir:
■ istənilən müəssisələr yaratmaq, onların idarəetmə orqanlarında vəzi

fə tutmaq və bu orqanların işində iştirak elmək;
■ dövlət və digər mülkiyyət formalarına əsaslanan müəssisələrin əmla

kının, başqa əmlakı və əmlak hüquqlarını tamamilə və ya qismən əldə etmək;
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* başqa müəssisələrin fəaliyyətində ö/, sərəncamında olan əmlakla işti
rak etmək;

* tərəflərin razılığı ilə başqa fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakından və 
intellektual mülkiyyət obyektlərindən istifadə etmək;

■ işçiləri işə qəbul etmək və işdən azad etmək;
■ işçilərin əməyinin ödənilməsinin forma və sistemini, onların əmlakı

nın məbləğini və gəlirinin digər növlərini müəyyənləşdirmək;
■ təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini müstəqil həyata keçirmək, məhsul 

göndərənləri və istehsal olunan məhsulun (işlərin, xidmətlərin) istehlakçılarını 
seçmək, dövlət ehtiyacları üçün müqavilə əsasında iş görmək və məhsul gön
dərmək;

■ öz məhsulları (işləri, xidmətləri) üçün qiymətlər (tariflər) müəyyən
ləşdirmək;

■ pul vəsaitinin saxlanılması, hesablaşma, kredit və kassa əməliyyatla
rının bütün növlərinin həyata keçirilməsi üçün banklarda hesablar açmaq;

■ sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən mənfəətdən vergilər və digər ic
bari ödənişlərdən sonra onun qalan hissəsindən sərbəst istifadə etmək. Sahib
karlıq fəaliyyəti bağlaşma əsasında həyata keçirilərkən mənfəətin 
bölüşdürülməsi qaydası bağlaşmada müəyyən edilir;

■ məbləğinə məhdudiyyət qoyulmayan şəxsi gəlir əldə etmək;
■ dövlət sosil təminatı sistemindən istifadə etmək;
■ sığorta növünü sərbəst surətdə seçmək;
* hüquqlarına və qanuni mənafeyinə xələl gətirən dövlət orqanlarının 

və digər orqanların, təsərrüfat subyektlərinin və fiziki şəxslərin hərəkətlərin
dən şikayət etmək;

■ xarici iqtisadi münasibətlərdə iştirak etmək;
■ valyuta əməliyyatları aparmaq;
■ ictimai fondlara, səhiyyəyə, xeyriyyəçilik, maarifçilik məqsədlərinə, 

elmi və mülki məqsədlərə,müharibə və başqa fövqəladə hadisələr zamanı isə 
dövlətə lazımi yardım göstərilməsinə ianələr vermək;

■ həmkarlar ittifaqında və digər birliklərdə iştirak etmək.
Madda 7. Sahibkarın vazifalari
Sahibkarın vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
■ qüvvədə olan qanunvericilikdən və bağladığı müqavilələrdən irəli gə

lən bütün vəzifələri yerinə yetirmək;
■ işə qəbul edilən vətəndaşlarla müqavilələr (bağlaşmalar), habelə la

zım gəldikdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun surətdə 
əmək kollektivlərinin adından çıxış edən həmkarlar ittifaqları ilə kollektiv 
müqavilələr bağlamaq;

* işçilərin həmkarlar ittifaqlarında birləşməsinə mane olmamaq;
■ işçilərin əmək haqqını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

ilə müəyyən olunmuş minimum məbləğindən az olmayan səviyyədə ödəmək;
* D övbt Sosial Müdafia Fonduna, habelə işçilərin sosial müdafiəsi

202

məqsədilə yaradılan digər fondlara müəyyən edilmiş qaydada və həcmdə ayır
malar vermək;

• qanunvericilikdə müəyyən edilmiş vergilər ödəmək;
• işçilərə qüvvədə olan qanunvericiliyə və müqavilələrə (bağlaşmalara) 

müvafiq əmək şəraiti yaratmaq;
■ qüvvədə olan normativ aktları rəhbər tutaraq ekoloji təhlükəsizliyin, 

əməyin mühafizəsinin, təhlükəsizlik texnikasının, istehsal gigiyenasının və sa- 
nitariyasmm təmin edilməsi, arxitektura abidələrinin və digər tarixi abidələrin 
mühafizəsi sahəsində tədbirlər görmək;

• istehsal olunan məhsulların (işlərin, xidmətlərin) rəqabət qabiliyyətli
liyinə nail olmaq;

■ müəlliflik hüququnun qorunmasının qanunvericiliklə müəyyən olun
muş tələblərinə əməl etmək;

■ amtaa nişanları və coğrafigöstaricilar haqqında qanunvericiliyin ta- 
lablərinə amal elmək;

• istehsal etdiyi məhsulları markalaşdırmaq;
■ qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə lisenziyalaşdırılmalı 

olan sahələrdə fəaliyyət üçün xüsusi icazə (lisenziya) almaq;
■ antiinhisar qanunvericiliyinə riayət etmək;
■ haqsız rəqabət metodlarından istifadə olunmasına yol verməmək;
■ öz fəaliyyəti haqqında dövlət, statistika və maliyyə orqanlarına 

müəyyən edilmiş formada hesabatlar vermək;
« müharibə şəraitində və ya başqa fövqəladə hallarda səlahiyyətli döv

lət orqanlarının göstərişi ilə təsis sənədlərində nəzərdə tutulmayan və ya hə
min sənədlərdə qeyd olunan məqsədlərə uyğun gəlməyən hər hansı qanuni 
fəaliyyət forması ilə məşğul olmaq.

M addə 8. Sabibkarm əm lak m əsuliyyəti
1. Hüquqi şəxs yaratmaqla fəaliyyət göstərən sahibkarlar seçilmiş təş

kilat formasından asılı olaraq tam və ya məhdud əmlak məsuliyyəti daşıyır
lar.

2. Hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən sahibkar bu fəaliyyətlə 
bağlı öhdəliklər üçün özünün bütün əmlakı ilə cavabdehdir.

3. Öz fəaliyyətini bağlaşma əsasında həyata keçirən sahibkar rəhbərlik 
etdiyi müəssisənin öhdəlikləri üçün bağlaşmada müəyyən edilmiş həcmdə mə
suliyyət daşıyır. O, bağlaşmadan irəli gələn öhdəliklərin icra edilmədiyi və ya 
lazımi qaydada icra edilmədiyi üçün də eyni məsuliyyət daşıyır.

4. Ödəmələr yönəldilə bilməyən əmlakın siyahısı məcəlləsi ilə müəyyən
edilir.

III bölmə. Sahibkarhğm dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 
M addə 9. Sahibkarlığa dövlət köm əyi
1. Dövlət sahibkarlıq fəaliyyətini qanunvericilik, inzıbali-hüquq, 

büdcə, vergi və pul-kredit sistemləri vasitəsi ilə tənzimləyir.
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Dövlət maddi-texniki, maliyyə, əmək, informasiya və təbii ehtiyatlar
dan istifadə sahəsində mülkiyyət və təşkilati-hüquqi imtiyazlara və qeyri-bə
rabərliyə yol vermir.

Sahibkarlığın sürətli inkişafını təmin etmək üçün dövlət sahibkarlıq 
fəaliyyətinin öncül istiqamətlərini və buna müvafiq olaraq güzəştlər sistemini 
müəyyənləşdirir.

Dövlət sahibkarlığa kömək məqsədi ilə informasiya, məsləhət, elm və 
tədris mərkəzləri, maliyyə fondları yaradır, vergi ödənişlərinin, Azərbaycan 
Respublikası Milli Bankı ssudalarmın faizlərinin, amortizasiya ayırmalarının 
güzəştli dərəcələrini və vergi tutulmayan digər ayırmaları müəyyənləşdirir.

2. Sahibkarlığa kömək və onun müdafiəsi üzrə dövlətin vəzifələrini və 
funksiyalarım Azərbaycan Respublikasının orqanı həyata keçirir.

3. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafı və əhalinin işgü
zarlıq fəaliyyətinin artırılması sahəsində tədbirlərdə iştirak etmək, onlara ma
liyyə dəstəyi vermək məqsədilə orqanının nəzdində Azərbaycan Respublikası
nın Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu fəaliyyət göstərir.

Maddə 10. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət qeydiyyatı
1. Hüquqi şəxs yaratmaqla sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan dövlət 

qeydiyyatını Azərbaycan Respublikasının müəssisələr haqqında qanunverici
liyində göstərilən orqanlar həyata keçirir.

2. Hüquqi şəxsin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan 
həyata keçirən fiziki şəxsin vergi orqanlarında vergi ödəyicisi kimi uçota alın
ması Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

M addə 11. Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb edən sahibkarlıq fəaliyyəti
1. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin bəzi növləri 

yalnız xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata keçirilir.
Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb edən fəaliyyət növlərinin siyahısı və 

xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən təsdiq olunur.

2. Xarici hüquqi və fiziki şəxslər, xarici hüquqi şəxslərin filialları və 
nümayəndəliklərinin öz ölkələrində müvafiq fəaliyyət növləri ilə məşğul ol
maq üçün aldıqları xüsusi razılıqların (lisenziyaların) Azərbaycan Respubli
kasında tanmıb-tanınmaması dövlətlərarası sazişlərlə müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələrində başqa hal 
nəzərdə tutulmayıbsa, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və xarici hüqu
qi şəxslər Azərbaycan Respublikasında şəhərsalma fəaliyyətini bu fəaliyyətə 
xüsusi razılığı (lisenziyası) olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya 
hüquqi şəxsi ilə müştərək həyata keçirirlər.

Bu bəndin ikinci abzasında nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, qa
lan bütün hallarda həmin fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün qanunvericiliyə 
müvafiq qaydada xüsusi razılıq (lisenziya) alınmalıdır.

3. Sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq razı
lığın (lisenziyanın) verilmə müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərə-
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fındən müəyyən edilir.
Müvafiq dövlət orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi 

haqqında qərar bu məqsədlə ərizə və qanunvericiliyə müvafiq sənədlər tə
qdim edildikdən sonra 15 gün müddətində çıxarılır.

Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsindən imtina olunduğu halda bu ba
rədə ərizəçiyə imtinanın əsaslan göstərilməklə yazılı məlumat verilməlidir.

Təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, onlar ara
dan qaldmldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra onlara 5 gün 
müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

4. Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina
edilir:

a) xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarında nəzərdə tutulmuş 
sənədlər təqdim edilmədikdə;

b) ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif olun
muş məlumatlar olduqda;

v) müvafiq fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi üçün ərizəçilərin zəru
ri şəraiti olmadıqda;

q) müəyyən ixtisas tələb edən fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün 
müraciət etmiş ərizəçi, bu fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün mütəxəssislə
rin işə cəlb ediləcəyi nəzərdə tutulan hallarda isə həmin mütəxəssislər müvafiq 
ixtisasa malik olmadıqda;

ğ) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallarda.
5. Xüsusi razılıq (lisenziyanın) alınması üçün təqdim olunmuş sənədlə

rin qəbulu əsassız gecikdirildikdə, xüsusi razılıq (lisenziya) bu maddədə 
müəyyən edilmiş müddətdə verilmədikdə və ya sahibkar xüsusi razılığın (li
senziyanın) verilməsindən imtinam əsassız hesab etdikdə, o, müvafiq məhkə
məyə müraciət etmək hüququna malikdir.

Sahibkarın hüquqlarının pozulması faktını aşkar edən məhkəmə onun 
hüquqlarının bərpası, müvafiq hallarda isə sahibkara xüsusi razılığın (lisen
ziyanın) verilməsi haqqında qərar çıxarır. Xüsusi razılıq (lisenziya) verən or
qan məhkəmənin qərarını aldığı vaxtdan etibarən üç gün müddətində qərarı 
icra etməlidir.

Eyni zamanda məhkəmə təqsirkar vəzifəli şəxsi qanunvericilikdə nə
zərdə tutulan qaydada məsuliyyətə cəlb edə bilər.

M addə 12. Sahibkarın hüquq və qanuni mənafelərinin dövlət tərəfin
dən m üdafiəsi

1. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formalarından asılı olmayaraq öz fəa
liyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun surətdə həyata 
keçirən sahibkarın hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsini dövlət 
təmin edir.

2. Azərbaycan Respublikasının fiziki və hüquqi şəxslərinin xarici döv
lətlərin ərazisindəki sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində hüquq və mənafelərinin 
müdafiəsinə Azərbaycan dövləti təminat verir.
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3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin yoxlanılmasını həyata keçirən orqanlar, 
onların hüquq və səlahiyyətləri qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilir.

4. Sahibkarın hüquqlarını pozan dövlət orqanlarının və ya digər or
qanların, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti nəticəsində, habelə sa
hibkar barəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vəzifələrin həmin orqan
lar və ya vəzifəli şəxslər tərəfindən yarıtmaz yerinə yetirilməsi nəticəsində sa
hibkara dəyən zərərin, o cümlədən əldən çıxan gəlirlərin əvəzini mülki qanun
vericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həmin orqanlar və vəzifəli şəxslər ödə
məlidirlər.

5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan 
hallar istisna edilməklə sahibkarın əmlakı toxunulmazdır.

Sahibkarın əmlakı Azərbaycan Respublikasının «haqqında» Qanuna 
əsasən dövlət ehtiyacları üçün almarsa ona müvafiq kompensasiya verilir.

M addi 13. Sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət nəzarəti
1. Sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət nəzarəti həmin fəaliyyətin səmərəli 

həyata keçirilməsinə maneələr yaratmamalıdır. Nəzarəti həyata keçirmək 
hüququna yalnız qanun əsasında bu hüquqlar verilmiş orqanlar malikdir.

Vergi, antiinhisar, sanitariya, ekologiya və s. dövlət nəzarət orqanları
nın yoxlamaları yalnız onların səlahiyyətlərinə müvafiq surətdə həyata keçiri
lir.

2. Dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən sahibkarlıq 
fəaliyyətinin yoxlanılması qaydası pozulduğu halda sahibkara dəyən zərərin 
ödənilməsi məbləğinə yoxlamaya bilavasitə cəlb olunmuş işçilərin yoxlama 
müddətindəki əmək haqqı, yoxlama ilə bağlı istehsalın məcburi dayandırıl
ması müddətində işçilərin əmək haqqı və əldən çıxmış gəlirlərin əvəzi daxil 
edilməlidir.

Madda 14. Sahibkarlıq fəaliyyətindən alda olunan mənfəatdan və sa- 
hibkann şəxsi gəlirindən vergi tutulması

Hüquqi şəxs yaradılmaqla həyata keçirilən sahibkanq fəaliyyətindən 
əldə olunan mənfəətdən və sahibkarın şəxsi gəlirindən vergilərin tutulması 
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə uyğun ola
raq həyata keçirilir.

Sahibkardan əsassız olaraq məcburi surətdə vergi və digər ödəmələr 
tutularsa və ya sahibkara vergi qanunvericiliyini pozduğuna görə cərimə san
ksiyaları düzgün tətbiq edilməzsə, sahibkarın buna yol vermiş orqanlara id
diası üzrə bütün qeyri-qanuni tutulmuş məbləğ həmin dövr üçün kredit faizi 
əlavə olunmaqla qaytarılır və ya sahibkarın razılığı ilə növbəti dövrün vergi
lərinin ödənməsi hesabına aid edilir.

M addə 15. Sahibkarın m əsuliyyəti
Sahibkar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə 

əməl etmədiyi öz öhdəliklərini icra etmədiyi və ya lazımi qaydada icra etmə
diyi hallarda qanunvericiliyə uyğun olaraq mülki-hüquqi, inzibati və cinayət 
məsuliyyəti daşıyır.
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IV  bölmə. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılm ası və ona xitam  veril
məsi

Maddə 16. Sabibkarhq fəaliyyətinin dayandırılması
Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərarı sahibkarın 

özü qəbul edə bilər. Antiinhisar fəaliyyəti, vergi, lisenziya verilməsi, ekolog
iya, sanitariya, arxitektura, texniki təhlükəsizlik və yanğından qorunma mə
sələləri üzrə səlahiyyətli orqanlar sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması ba
rəsində təqdimat vermək hüququna malikdirlər. Bu məsələlər üzrə mübahisə
lər məhkəmə yolu ilə həll edilir.

Maddə 17. Sahibkarhq fəaliyyətinə xitam  verilm əsi
1. Sahibkarhq fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qərarı sahibkar 

(mülkiyyətçi) özü və ya məhkəmə qəbul edə bilər.
2. Sahibkarlıq fəaliyyətinə məhkəmə tərəfindən yalnız Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda xitam verilə 
bilər.

3. Sahibkar vəfat etdikdə onun əmlakı mülki qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş qaydada onun varisinə keçir.

4. Bağlaşma əsasında həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətinə aşağıda
kı hallarda xitam verilir:

■ bağlaşmanın müddəti başa çatdıqda;
■ tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə;
■ məhkəmənin qərarı ilə;
■ bağlaşmada və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

Azərbaycan Respublikasına Prezidenti 
Əbülfəz ELÇİBƏY

Bakı şəhəri, 15 dekabr 1992-ci il 
№ 405

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilm işdir 
(26 dekabr 1992-ci il, M  67)

6  fevral 1996-0 i l  tarixli, 18-IQD nömrəli; 5  noyabr 1996-cı il tarixli, 
188-1QD nömrəli; 24 dekabr 1996-cı il tarixli, 214-IQD nömrəli; 16 m ay 
2000-ci il tarixli, 882-1QD nömrəli; 12 oktyabr 2001-ci il tarixli, 193-1IQD 
nömrəli; 23 noyabr 2001-ci il tarixli, 219-IIQD nömrəli; 23 aprel2002-ci il ta
rixli, 311-IIQD nömrəli; 14 m ay 2002-ci il tarixli, 321-IIQD nömrəli; 3 de
kabr 2002-ci il  tarixli, 398-1IQD nömrəli; 30 aprel 2002-ci il tarixli, №  317- 
IIQD nömrəli; 4 noyabr2003-cü il tarixli, 509-IQD nöm rəli qanunlara əsasən 
əlavələr və dəyişikliklərlə
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A Z Ə R B A Y C A N  R E SP U B L İK A SIN IN  
N A Z İR L Ə R  K A B İN ET İ

Q Ə R A R

№97

Bakı şohəri, 16 iyul 2004-cü il

« T u rist-ek sk u rsiya  x id m ətlər in in  sertifikatlaşdırılm ası 
Q ayd ası»n ın  təsd iq  ed ilm əsi haqqında

«Turizm haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununa əlavə edil
məsi barədə» Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqın
da» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 23 aprel tarixli 56 nömrəli 
Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Res
publikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. «Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması Qaydası» təs
diq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının
Baş Naziri A . R asi-zadə
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Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 
2004-cü il 16 iyul tarixli 
97 nömrəli Qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir

T U R İS T -E K S K U R S İY A  X İD M Ə T L Ə R İN İN  
SE R T İF İK A T L A Ş D IR IL M A S I

Q A Y D A S I

I . Ü m u m i m ü d d əa la r
1.1. Bu Qayda «Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramının təsdiq olunması haqqında» Azər
baycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 27 avqust tarixli 1029 
nömrəli Sərəncamına, «Turizm haqqında» Azərbaycan Respublikasının 
04 iyun 1999-cu il tarixli N 674-İQ nömrəli Qanununa, «Turizm haq
qında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 23 aprel tarixli 56 
nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır.

1.2. Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması Azərbaycan Res
publikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış, 
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiq edilmiş standartlara uyğun olaraq 
aparılır.

1.3. Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması fəaliyyət növünün 
tənzimlənməsi, istehlakçının hüquq və maraqlarının müdafiəsi, xidmət 
səviyyəsinin və standartlarının qiymətləndirilməsinə vahid yanaşmanın 
təmin olunması, turistlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi 
ilə həyata keçirilir.

1.4. Bu Qaydaya əsasən Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Tu
rizm Nazirliyi tərəfindən mülkiyyət və təşkilatı-hüquqi formasından 
asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərə turist-ekskursiya xidmətlərinə 
verilən sertifikat fəaliyyətinin səviyyəsini təsdiq edən, mehmanxanala
ra verilən kateqoriyaya əsasən fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün icazə 
verən rəsmi sənəddir.

1.5. Sertifikatlaşdırma milli, beynəlxalq və dövlətlərarası qəbul olunmuş 
standartların tələblərinə əsasən keçirilir.

1.6. Obyektlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı bütün xərclər sertifikatlaşdır- 
manın nəticələrindən asılı olmayaraq sifarişçilər tərəfindən müqavilə 
əsasında ödənilir.
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2. Turist-ekskursiya xidmətlərinin 
şertifikatlaşdmlmasının təşkilatı strukturu

2.1. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin turist-ekskursiya xidmətlərinin 
sertifikatlaşdmlmasınm təşkilatı strukturunu aşağıdakılar təşkil edir:
- attestasiya komissiyası;
- ekspert qrupu;
- sifarişçilər.

2.2. Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi turist-ekskursiya xidmətlərinin ser- 
tifikatlaşdınlmasmın məqsədi ilə attestasiya komissiyası və ekspert qru
pu yaradır.

2.3. Ekspert qrupu Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin tapşırığına əsasən 
turist-ekskursiya xidmətlərinin dövlət standartlarına uyğunluğunu yox
layır.

2.4. Ekspert qrupu yoxlamanın nəticəsi ilə bağlı 2 (iki) nüsxədən ibarət akt 
tərtib edir və attestasiya komissiyasına təqdim edir.

2.5. Attestasiya komissiyası ekspert qrupu tərəfindən təqdim edilmiş akta 
əsasən turist-ekskursiya xidmətlərinə, o cümlədən mehmanxanalara təs
nifata uyğun sertifikat verilməsi barədə öz iclasında qərar qəbul edir və 
setrifikatın qeydiyyatını aparır.

2.6. Attestasiya komissiyasının vəzifələri:
turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdmlmasınm aparılması üçün 
qərar qəbul edir;
turist-ekskursiya xidmətləri göstərən obyektləri üçün ekspert rəyinin ve
rilməsi məqsədi ilə ərizələri qəbul edir;
sertifikatlaşdırılan obyektlər üçün vahid reestr aparır, rəsmi informasiya
nın dərc edilməsi və sertifikatlaşdmlmasınm keçirilməsi üçün nəzərdə 
tutulan obyektlər barədə məlumat verir;
sertifikat blanklannm hazırlanmasını və sertifikatların verilməsi qey
diyyatını təşkil edir;
sertifikatlaşdınlmanın təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər hazırlayır; 
sertifikatlaşdırmaya görə ərizəçilərin appelyasiyasma baxır.

2 .7 . S ifar işç ilər .
Sifarişçilər, sertifikatlaşdırılmış obyektlərin, sertifikatların sahibləri: 
sertifikatlaşdırılmış obyektin normativ sənədlərin tələblərinə uyğun ol
masını və uyğunluq nişanı ilə nişanlanmasım təmin edirlər; 
sertifikatlaşdırılmalı obyektlərin vaxtlı-vaxtmda sertifikatlaşdınlmasma 
cavabdehdirlər;
sertifikatlaşdırılmış obyektlərə müfəttiş nəzarətinin təmin edilməsi üçün 
lazımı şərait yaradırlar;
sertifikatlaşdırılmış obyektlərdə aparılmış və ya tətbiq olunmuş dəyişik
liklər barədə Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinə məlumat verirlər; 
sertifikatın qüvvədə olduğu müddət başa çatdıqda və ya sertifikatlaşdı
rılmış obyekt normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermədiyi halda, bu 
obyektlərin istehsalı, istismarı və fəaliyyətinin dayandırılması üçün təd
birlər görürlər.
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3. Obyektlərin sertifikatlaşdırılması
3.1. Obyektlərin sertifikatlaşdırılması ilə əlaqədar aşağıdakı işlər həyata ke

çirilir:
sifarişçi tərəfindən ərizənin verilməsi;
müvafiq sənədlərin qəbulu, ilkin yoxlanılması və qeydiyyatı;
sənədlərə baxılması, ekspertiza aparılması;
obyektin vəziyyəti ilə ilkin tanışlıq.
maliyyə sənədlərinin hazırlanması:
sertifikatlaşdırılan obyektin müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunun 
qiymətləndirilməsi və sertifikatın verilməsi barədə qərar qəbul edilmə
si:
sertifikatı və uyğunluq nişanını tətbiq etmə barədə verilən icazənin rəs
miləşdirilməsi, onların qeydə alınması və verilməsi; 
sertifikatın qüvvədə olduğu müddətdə obyektə təftiş nəzarəti.

3.2. Sertifikat 3 il müddətinə verilir.
3.3. Mehmanxanalara ulduz nişanlarının müvafiq lövhəcikləri və sertifikat 

blankları Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən müəyyən tə
ləblər əsasında hazırlanır.

4. Sertifikatın qüvvədə olma tələblərinə 
riayət edilməsinə nəzarət

4.1. Sertifikatın qüvvədə olduğu müddətdə obyektdə sertifikatlaşdınlmanın 
tələblərinin yerinə yetirilməsinə dair müfəttiş nəzarəti həyata keçirilir.

4.2. Sertifikatlaşdırılmış obyektlərə nəzarətin keçirilməsi zamanı sertifikat- 
laşdınlmış parametrlərlə normativ sənədlərin tələbləri arasında uyğun
suzluq aşkar edilərsə, aşağıdakı qərarlar qəbul edilə bilər:
a) aşkar olunmuş nöqsanlar aradan qaldırılanadək sertifikatın qüvvəsinin 
müvəqqəti dayandınlınası haqqında;
b) sertifikatın qüvvəsinə xitam verilməsi haqqında;
c) sertifikatlaşdırma prosedurlarının yenidən apanlması haqqında.

Sertifikat və şəhadətnamə almaq üçün 
təqdim edilən sənədlər

1. Sertifikat və şəhadətnamə almaq üçün ərizə: 
ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdırlar:
hüquqi şəxslər üçün -  adı, təşkilatı-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, he
sablaşma hesabının nömrəsi və bankın adı, sahibkarlıq fəaliyyətinin 
növü;
fiziki şəxslər üçün adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair 
məlumatlar (seriya, nömro, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünva
nı). sahibkarlıq fəaliyyətinin növü;

2. Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq 
sənədin sürəti.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

AZS 079-2003 (QOST R 50690-94)

Turist -  ekskursiya xidmətləri 
Turist xidmətləri 
Ümumi tələblər

1. Tətbiq sahəsi
Bu standart təşkilatı-hüquqi formasından və idarəçilik mənsubiyyətin

dən asılı olmayaraq, turist müəssisələri tərəfindən göstərilən turist xidmətlərinin 
keyfiyyəti üzrə məcburi və könüllü tələbləri müəyyən edir.

Turist xidmətlərinin keyfiyyətinə, əhalinin həyatının, əmlakının və ət
raf mühitin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına məcburi tələblər 4.2, 4.2.1.
4.2.2. bəndlərində göstərilmişdir.

2. Normativ istinadlar
Azərbaycan Respublikasının «İstehlakçılara hüquqlarının müdafiəsi 

haqqında» Qanunu
QOST 12.0.004 -  90 SSBT. Əmək təhlükəsizliyinin təliminin təşkili.
Ümumi müddəalar.
QOST 28681.0 -  90. Turist-ekskursiya xidməti sahəsində standartlaşdır

ma. Ümumi müddəalar.

3. Əsas anlayışlar
Bu standartda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə olunur:

3.1. Turist xidməti- turistlərin müəyyən edilmiş tələblərinin təmin edilmə
sində turist müəssisələrinin fəaliyyətinin nəticəsi;

3.2. Ekskursiya- turistlərin mənəvi, estetik, informasiya tələblərini təmin 
edən, turist xidməti;

3.3. Səfər- marşrut üzrə aktiv hərəkət etmə qaydası ilə, turistlərin sağlam
laşdırma və tanış olma istəklərini təmin edən tursit xidməti;

3.4. Səyahət- müəyyən edilmiş şəraitdə turistlərin həyat təminatına müvafiq 
sağlamlaşdırma və tanış olma tələblərini təmin edən kompleks turist 
xidməti.

4. Ümumi tələblər
4.1. Turist xidmətlərinə (ekskursiyalar, səfərlər, səyahətlər) və xidmət şə

raitinə olan tələblər məcburi və könüllü ola bilər.
4.2. Azərbaycan Respublikasının «İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi» 

haqqında Qanununa müvafiq olaraq, turist xidmətlərinin bütün növləri 
üçün aşağıdakı məcburi tələblər tələb olunur:
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- həyatın və sağlamlığın təhlükəsizliyi;
- turistlərin və ekskursantların əmlakının qorunması;
- ətraf mühitin qorunması.

4.2.1. T uristlərin  v ə  ek sk u rsan tların  h əyatın ın  v ə  sağ lam lığ ın ın  təh lü k əsiz 
liyi
Bütün növ turist xidmətləri, istehlakçıların həyatı, sağlamlığı və əmlakı 
üçün təhlükəsiz olmalıdırlar. Turist xidmətlərinin təhlükəsizliyi həm 
xidmətin normal şəraitində, həm də fövqəladə vəziyyətlərdə (təbii fəla
kət) təmin edilməlidir.
Turist yolları ekoloji və sanitar-epidemioloji cəhətdən uyğun şəraiti olan 
rayonlarda yerləşdirilməlidir.
Turistlərə xidmət üçün təqdim olunan otaqlar, nəqliyyat vasitələri, turi
stlərə icarəyə verilən turist inventarı və turist ləvazimatı, qüvvədə olan 
normativ sənədlərin (sanitar, yanğın, tikinti norma qaydalarına müvafiq 
və s.) müvafiq tələblərinə uyğun olmalıdır.
Turist müəssisələrinin personalı, turistlərin təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün QOST 12.0.004 üzrə təhlükəsizlik xidmətlərini öyrənməlidir.

4.2.2. Ə traf m ühitin  m ü h afizəsi.
Turist xidmətlərinin təşkili, ətraf mühitin xarakteristikasının pisləşməsi
nə (ərazilərin çirklənməsi, bitki örtüyünün taptalanması, kolların və 
ağacların yandırılması və s.) təsir etməməlidir.

4,3. Turist xidmətlərinin şəraiti də daxil olmaqla turist xidmətlərinə təklif 
edilən tələblər.
Təqdim edilən turist xidmətlərinə olan tələblər istehlakçıların əlavə ra
hatlığını və yüksək nüfuzunu da nəzərə almaqla müəyyən edilməlidir. 
Turist xidmətlərinə olan şərait də nəzərə alınmaqla turist xidmətlərinə 
təklif olunan tələblər aşağıdakılardır:

• təyinatına uyğunluğu;
• dəqiq və vaxtında icra;
• komplekdik;
• xidmət göstərən personalın əxlaqlığı;
• komfort;
• estctiklik;
• erqonomiqlik.

4 .3 .1 . T əy in atın a  uyğunluğu
Turist xidmətləri xidmət göstərən istehlakçıların istək və fiziki imkanla

rına uyğun olmalıdır.
4.3.2. D əq iq  v ə  v axtın d a  icra

İstehlakçıya təqdim olunan turist xidmətləri həcminə, müddətinə və 
xidmət şərtlərinə görə turist yollanışmda, biletdə və qəbzlərdə nəzərdə 
tutulan tələblərə cavab verməlidir.
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4 .3 .3 . K om p lek tlilik
İstehlakçıların istəklərini təmin etmək üçün əsas turist xidmətləri ilə ya
naşı yardımçı xidmətlər (məişət, rabitə, ticarət) təqdim edilməlidir.

4 .3 .4 . X id m ət g ö stərən  p erson a lın  əx laq lığ ı
Xidmət göstərən personal etik normalara riayət etməlidir.

4 .3 .5 . K o m fo rt
Turist xidmətləri istehlakçılar üçün təchiz edilmiş komfort şəraitdə tə
qdim olunmalıdır: otaqların rahatlığı, təchiz olunması və s.

4 .3 .6 . E stetik lik
Turist təşkilatlan yerləşən sahələrdə binaların bədii tərtibatı, marşrutla- 
nn təşkil olunacağı məkan, xidmət üçün ayrılmış yerin tərtibatı arxitek- 
tur və harmonik cəhətdən müvafiq tələblərə cavab verməlidir.
Xidmət göstərən personalın xarici görünüşü və danışıq mədəniyyəti es
tetik tələblərə cavab verməlidir.

4 .3 .7 . E rq on om iq lik
Xidmətin davamiyyəti, turist və ekskursiya marşrutlannm uzunluğu, çə
tinliyi, turistlərə təqdim edilən avadanlıqlar, vəsaitlər, mebel və s. turi
stlərin psixoloji və fizioloji imkanlarına cavab verməlidir.

5. N əza rət ü su lia n
5.1. Turist xidmətlərinə nəzarət, hakimiyyət orqanları tərəfindən onların sə

lahiyyətləri çərçivəsində qüvvədə olan normativ sənədlərin tələblərinə 
uyğun aparılır.

5.2. Turist müəssisələri tərəfindən xidmətin keyfiyyətinə nəzarət aşağıda 
göstərilən müxtəlif metodlara uyğun aparılır:

- vizual nəzarət (obyektə baxmaq yolu ilə interyerlərə, avadanlıqlara, 
vəsaitlərə, qabqacağa və s.);
- analitik nəzarət (sənədlərin yoxlanılması-brakeraj jurnalları, personalın 
sanitar kitabçaları və s.)
- tibbi nəzarət (personalın tibbi müainədən keçməsi);
- sınaq vasitələri ilə (suyun, havanın keyfiyyətinin təyin edilməsi, həm
çinin avadanlıqların texniki vəziyyətinin və iş rejiminin yoxlanılması və 
s-)
- sosioloji (turistlər və personal arasında sorğunun keçirilmosi).
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

A Z S 0 8 0 -2 0 0 3  (Q O ST  5 0 6 4 4  -  94 )

Turist-Ekskursiya x id m ətlər i
Turistlərin və ekskursantların  təh lükəsiz liy in in
təmin olunm asına d a ir  tə ləb lər

T ətb iq  ed ilm ə  tarix i 12 .03 .2003

1.T ətb iq  sahəsi
Bu standart turist xidmətlərinin məcburi sertifikatlaşdırılması məqsədilə 

turist və ekskursantların (sonra-turist) həyatı vo sağlamlığını təmin edən tələblə
ri, onlara nəzarət metodlarını müəyyən edir.

Qəbul edilmiş standart əhaliyə turist xidməti göstərən bütün müəssisə, 
sahibkarlar və hüquqi təşkilatlar üçün nəzərdə tutulur.

Turist xidmətinə görə məcburi tələblər 4-cü bölmədə açıqlanıb.
Bu standart əsasında oxşar turist xidmətlərinə tələbləri müəyyən edən 

yeni standartlar işlənilə bilər.

2. N orm ativ  is tin ad lar
Bu standartda aşağıdakı sənədlərə istinad edilir:
AZS. 1.0-96 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Siste-

Əsas müddəalar
QOST 28681. 0-90 Turist -  ekskursiya xidməti sahəsində standartlaşdır

ma. Əsas müddəalar.
QOST 12.1.004-91 SSBT. Yanğın təhlükəsizliyi. Ümumi tələblər. 
QOST 12.1.005-88 SSBT. İş zonasında havaya olan ümumi sanitariya- 

gigiyena tələbləri.
QOST 12.1.036-81 SSBT. Səs. İctimai və yaşayış binalarında yol veri

lən səs-küyün həddi.
QOST 25478-91 Avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti. 

İSO/MGK 2
Rəhbər sənəd

• Standartlaşdırma vo uyğun fəaliyyət sahələrində işlədilən terminlər və 
anlayışlara olan tələblər.

İSO/MGK 51
Rəhbər sənəd

• Standartların hazırlanmasında təhlükəsizlik məsələlərinin izahına ümu
mi tələblər.
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San PİN 42-123-5774-91 İctimai iaşə müəssisələrində və dondurma is
tehsal edən qənnadı müəssisələrində sanitar norma və qaydalar.
Turist bazarlarının və kempinqlərinin yanğından təhlükəsizlik qaydaları. 
Turist bazarlarına göndəriləcək tibbi göstəricilər və əks göstəricilər. 
SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin 5 noyabr 1985-ci il tarixli 1418№li Qərarı.

3. Ə sas an layışlar
Bu standartda istifadə edilən anlayışlar AZS 1.0-96 və QOST 28681.0.

üzrə

4 . Ü m u m i tə ləb lər
4.1. Turist xidməti göstərilərkən, adi və fövqəladə şəraitlərdə turistlərin 

həyatı və sağlamlığının risk həddi təmin olunmalıdır.
4.2. Turist -  ekskursiya xidmətində insanın həyatı və sağlamlığına təhlükə 

aşağıdakı şəraitlərdə yaranır:
• risk mənbəyi mövcud olduqda;
• bu mənbənin təzahürünün insan üçün təhlükəli səviyyəsində;
• insan təhlükəli mənbəyə mail (meyilli) olduqda.

4 .3 . Z ə r ə r li fa k to r la r  (r isk  fak torları)
• travma alma təhlükəsi;
• ətraf mühitin təsiri;
• yanğın təhlükəsi;
• bioloji təhlükə;
• psixofızioloji təziq;
• radiasiya təhlükəsi;
• kimyəvi təhlükə;
• tozluq və qazlılıq dərəcəsinin yüksəlməsi;
• spesifik risk faktorları;
• digər faktorlar.

4 .3 .1 . T ra v m a  a lm a təh lü k əsi dağ süxurların ın  yerdəyişm əsindən  (d a ş la 
rın  a şm a sı, se llər , sü rü şm ələr ), tu rist inventarından düzgün istifad ə  
e d ilm əm ə si v ə  s. səb əb lərd ən  baş verir .
Travma təhlükəsinin azalması yerinə yetirilir:

• hərəkətli mexanizmlərin istifadəsində müdafiə qurğularından istifadə 
edildikdə;

• fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə etdikdə (turist marşrutları mürək
kəb sahələrdən keçərkən təhlükədən sığorta edilməsi üçün ip, şlem, 
buzqıran və digər sığorta vasitələrindən istifadə etdikdə)

• turist inventarına qarşı erqonomik tələblərə riayət edildikdə;
• yaşayış və ictimai binalara qoyulmuş tələblərə əməl edilməsi, turistlərin 

daşınması üçün istifadə edilən nəqliyyatın texniki vəziyyətinin normativ 
sənədlərin tələblərinə cavab verməsi təmin edildikdə;

• istifadə olunan inventarın istismar qaydalarına riayət edildikdə (lift, qal
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dırıcı qurğular, və s.) və təhlükəsiz istismarı təmin edildikdə;
• zədənin alınması zamanı turistin vəziyyətdən çıxması məqsədi ilə təcili 

yardım göstərmək, həmçinin turistləri əvvəlcədən mümkün zədənin 
qarşısının alınması sahəsində məlumatlandırıldıqda.

4.3.2. Ə traf m ühitin  tu r istlərə  təsir i ( ə r t a f  m ühitin  tem p era tu ru , n əm liy i, 
təzyiqi)
Xidmət göstərilən otaqlarda və nəqliyyatda mikroiqlim göstəriciləri, təyin olun
muş sanitar-gigiyenik tələblərə cavab verməlidir.
Bu risk faktorlarının ziyanlı təsiri haqqında xəbərdarlıq aşağıdakılar ilə təmin 
olunur:
- turist tədbirlərinin keçirilməsi üçün ilin, günün əlverişli seçilməsi;
- turist marşrutunun rasional proektləşdirilməsi;
- bölgənin hava şəraitinin nəzərə alınması;
- turist marşrutu üzərində yerləşən translarda pis hava şəraitindən qorunmaq 
üçün talvarların quraşdırılması;
- otaqların və nəqliyyat vasitələrinin kondisionerlərlə təchiz olunması, havanın 
dəyişdirilməsi, istilik sistemi, avtomatik nəzarət və siqnalizasiyası;
- turistlərin müdafiəsi üçün xüsusi geyimlə təminatı;
- turistlərin vaxtı-vaxtında marşrutlarda real hava şəraiti haqqında məlumatlandı
rılması.
4.3.3. Yanğın təh lü k əsiz liy i.

Bu risk faktorlarından turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi-QOST 
12.1.004 üzrə
Xidmət obyektlərinin istismarı təsdiq olunmuş normativ sənədlərin tə
ləblərinə ciddi riayət edilməklə həyata keçirilməli (yanğın təhlükəsiz
liyi qaydaları).

4.3.4. B ioloji fa k to r la r  (m ik ro o rq a n iz im lər , zəh ər li b itk ilər , h eyvan lar, h ə
şəra tla r , in fek siy a  xəstə lik lər in in  y a ran m asın a  səb əb  fa k to rla r  v ə  s .)
Bu risk faktorlarının turistlərə təsirinin qarşısının alınması aşağıdakılarla 
həyata keçirilir:

• sanitar normalara və xidmət göstərmə qaydalarına riayət olunmaqla;
• dezinfeksiya, sterilizasiya, deratizasiya avadanlıqları və preparatlardan 

istifadə etməklə;
• turistlərin xidmət göstərilən yerlərdə təhlükəsizlik işarələri haqqında 

məlumatlandırmaqla (işıqlandırma avadanlıqları, qurğuları və şairədə 
təhlükəsizlik nişanları ilə markalantnaq);

• xidmət göstərən personalı tibbi müainədən keçirməklə (ilkin və 
dövrü);

• turist marşrutu üzərində ola biləcək təhlükəli heyvanlar, bitkilər, balıq
lar haqqında turistləri məlumatlandırmaqla və xoşa gəlməyən kontakt
lardan uzaqlaşdırmaqla.

4.3.5. P sixofız io lo ji fa k to rla r  (fizik i v ə  ə səb i-p six o lo ji)
Bu faktorların təsirinin aradan qaldırılması və ya aşağı salınması üçün
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lazımdır:
• insanın normal həyat tərzi üçün (qida, yuxu, sanitar vo məişət) tələblə

rin, xidmət proqramının tərtib olunması,
• turist qrupu formalaşdınlarkən psixofizioloji faktorların nəzərə alınma

sı;
• istifadə olunan turist avadanlıqlarına, nəqliyyat vasitələrinə, mebelə er- 

qonomik tələblərə riayət olunması.
4 .3 .6 . T əh lükəli şü a la n m a la ra  a idd ir:u ltrabənövşəyi və radioloji şü a la r .

Turist marşrutlarında ultrabənövşəyi şüaların təhlükəsi haqqında aşağı
dakılarla xəbərdarlıq təmin edilir:

• turistləri bu şüaların təsiri barədə məlumatlandırmaqla;
• individual mühafizə vasitələrindən (qoruyucu maskalardan, kremiər- 

dən, eynəklərdən) istifadə etməklə;
• marşrut üzrə qrafikin planlaşdırılması zamanı bu risk faktoru nəzərə 

alınmalıdır (dağ, su, xizək və s. yürüşlər zamanı);
• turist marşrutları ancaq radioloji əlverişli xarakteristikaya malik yerlərdə 

salınmalı və istismar edilməlidir.
4 .3 .7 . K im yəvi fak torlar: tok sik i, q ıcıq landırıcı.

Turistlərə xidmət göstərilərkən bu qüsurların təsir riskinin qarşısını al
maq məqsədi ilə lazımdır:

• mütəmadi olaraq havada, suda, torpaqda, qida məhsullarında zəhərli 
kimyəvi maddələrin miqdarına nəzarətin aparılması;

• turistlərə xidmət üçün tikintilərin və obyektlərin kimyəvi təsir təhlükəsi 
faktoru olmayan əlverişli sahələrdə yerləşdirilməsi;

• dezinfeksiya və dezinseksiya preparatların istifadəsinin təlimatlara 
uyğun aparılması və turistlərin bu maddələrlə qarşılaşmamasına imkan 
verilməməsi.

4 .3 .8 . H avanın  h əd d in d ən  artıq tozlu v ə  ç irk li olması.
Turistlərə xidmət göstərilən bölgələrdə, otaqlarda, nəqliyyat vasitələ
rində havadakı zəhərli maddələrin miqdarı QOST. 12.1.005 üzrə sani
tar-gigiyenik normalardan yuxan olmamalıdır.

4 .3 .9 . D igər  r isk  fa k to r la r ı.
Digər risk faktorlanna xidmət barədə informasiyanın olmaması və onun 
nominal xüsusiyyətləri ilə bağlı təhlükələr daxildir.

Nəzərdə tutulmalıdır:
• Qüvvədə olan normativ sənədlərlə müəyyənləşdirilən tələblərə uyğun, 

turistlərə təqdim edilən xidmətlər barədə dolğun məlumatların (Səya
hət və ekskursiyalann texnoloji xəritələri, xidmətlərin xarakteristikası, 
xidmətlərin yerinə yetirilmə şəraiti, şərtləri) verilməsi;

• Turist marşrutlannın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, təhlükəsizlik ba
rədə turistlərin məlumatlandırılması.

4 .3 .1 0 . T u rizm d ə şər tləşd ir ilm iş  spesifik  risk  am illəri:
• turist marşrutların və ya turist müəssisələrinin yerləşdiyi yerlərdə təbii
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və texnogen təhlükələrin, eləcədə fövqəladə vəziyyətlərin baş vermə 
imkanı;

• istifadə edilən obyektlərin material texniki bazalarının texniki vəziyyəti 
(mehmanxanalar, kempinq, kanat yolları, turist marşrutlannın, o cümlə
dən piyadədağ yolları, xizək, dağ xizək yollan, su keçidləri, at, dəvo və 
digər nəqliyyat vasitələri ilə yükün daşınması; o cümlədən velosiped, 
qayıq, təbii və arxitektur baxımlı yerlər);

• yerin mürəkkəb relyefi (çay astanaları, dağ aşırımları, qayalı buzlu, tu
rist marşrutlarının markirovkası vo s.);

• müəyyən çətinlik və mürəkkəbliyə malik marşrutlarla hərəkət etməyə 
turistlərin hazırlanması və təlimatlandırılması;

• hidrometeoroloji proqnozlarla, markalanmış turist marşrutian ilə turist
lərin məlumatlandırılması.

4.4. Hər bir turist müəssisəsi turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vo 
fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün qüvvədə olan normativ sənədlər dəs
tinə malik olmalıdır.

4.4.1. Turist mehmanxanalarında, bazarlarda, kempinqlərdə yaşayışın təhlü
kəsizliyi üçün aşağıda göstərilən qaydalara riayət olunmalıdır:

• turistlərə xidmət göstəriləcək obyektin tikintisi zamanı inşaat norma və 
qaydalarına;

• binaların, texniki qurğuların və avadanlıqların normativ sənədlərin təh
lükəsizlik tələblərinə uyğun istismarına;

• turistlərin şəxsi təhlükəsizliyini təmin olunması və əmlakının qorunma
sı üçün zəmanət verici tədbirlərin görülməsinə.

4.4.2. Turistlərin həyatının, sağlamlığının təhlükəsizliyini təmin etmək məq
sədilə qida məhsullarının hazırlanması, nəql edilməsi və saxlanmasında 
normativ sənədlərlə müəyyən edilmiş tələblərə San PİN 42-123-5774 
üzrə riayət edilməlidir.

4.4.3. Turistlərin ekskursiya, gəzinti və səyahət zamanı nəqliyyat vasitələri ilə 
daşınması, (avtomobil, dəmiryolu, hava su) müvafiq nəqliyyat vasitələ
rinin qüvvədə olan xidmət Qaydalarının tələblərinə əsasən həyata keçi
rilir.

4.4.5. Turistlərə xidmət göstərilən zaman istifadə olunan turist avadanlıqları, 
qurğuları həmin məhsullar üçün qüvvədə olan normativ sənədlərin tə
ləblərinə cavab verməlidir.

4.5. Hər turist müəssisəsində fövqəladə vəziyyət zamanı (təbii fəlakət, 
yanğın və s.) işçi personalının nə edəcəyi barədə planlar tərtib və təsdiq 
olunmalıdır. Bu planlar xilas etmə işlərində iştirak edən yerli idarəetmə 
orqanları ilə birgə tərtib olunmalıdır.
Turist müəssisələrinin rəhbərləri, işçi personalın qeyd olunan vəziyyət
lərə hazır olmasında məsuliyyət daşıyırlar.

4.6. Xidmətlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması xidmətin növündən asılı 
olaraq bir neçə normativ sənədlərin əsasında keçirilir:
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• dövlət standartları;
• qaydalar;
• məcəllələr və nizamnamələr.

4.7. Turist müəssisələri xidmətlərin risk faktorları və onların qarşısının alın
ması barədə, turistləri tanış etməkdə borcludurlar.

4.8. Turistlərin həyatının və sağlamlığının qorunması haqqında məlumatlar, 
qabaqcadan turistlərə təqdim edilməlidir. Turist marşrutu haqqında mə
lumat reklam-informasiya materiallarında və turist yollayışının məlumat 
səhifəsində olmalıdır.

5. T əh lü k əsiz lik  tə ləb lər in in  y er in ə  yetir ilm əsin ə  nəzarət
5.1. Təhlükəsizlik tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət dövlət idarəetmə 

orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri çərçivəsində aparılır.
5.2. Nəzarət mövsümün əvvəlində, sonra isə ardıcıl olaraq həyata keçirilir. 

Turistlərin təhlükəsizliyini təmin edən cari yoxlamalar, binalann, tikin
tilərin, nəqliyyat vasitələrinin, turist avadanlıqlarının, çimmək üçün yer
lərin, çimərliklərin texniki baxışı ilə nəzarət planı və qrafikinə uyğun, 
turistlərin gəzintiyə çıxma hazırlıqları və qida məhsullarının hazırlan
ması, saxlanmasının müddəti və şəraiti, nəql edilməsi yoxlama ilə aparı
lır.

5.3. Turistlərə göstərilən xidmətin təhlükəsizliyinə nəzarət aşağıdakı üsul
larla aparılır:

• vizual nəzarət (turist marşrutu üzərində yerləşən obyektlərin vo turist 
avadanlıqlarının baxışı nəticəsində);

• ölçü cihazlarından istifadə etməklə (suyun, havanın keyfiyyətini, yolla
rın və nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti);

• sosioloji sorğu ilə (turistlər və işçi personalia sorğu aparmaqla);
• analitik (sənədlərin məzmununun yoxlanışı: turist marşrutu üzərində 

olan trasın pasportu, marşruta çıxan turistlərin müainədən keçməsi haq
qında tibbi jumal və ümumiliəşdirilmiş digər müainələrin nəticəsi).
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A Z Ə R B A Y C A N  R E S P U B L İK A S IN IN  D Ö V L Ə T  ST A N D A R T I

A Z S  0 8 1-2003  (Q O S T  5 0 6 43-94)

Turist-ekskursiya x id m ətlər i 
M ehm anxanaların təsn ifa tı

T ətb iq  ed ilm ə  tarix i 2 0 .0 3 .2 0 0 3

1. T ətb iq  sahəsi

Bu standart müxtəlif təşkilatı-hüquqi formaya malik olan və yerləri 10 
nömrədən az olmayan mehmanxanaların (motellərin) təsnifatını müəyyən edir. 

Təsnifat yaşayış üçün kirayə verilən evlərə və otaqlara şamil edilmir. 
Standart mehmanxanaların və motellərin sertifikatlaşdırılması üçün isti

fadə edilə bilər.

2 . N orm ativ  istin ad lar
Bu standartda aşağıdakı sənədlərə istinad edilmişdir:

• QOST 28681.0-90. Turist-ekskursiya xidmətləri sahəsində standartlaş
dırma;

• SNİP 2.08.02-89. İctimai binalar və tikililər;
• San PİN 42-123-5774-9i . İctimai müəssisələrin sanitar qaydaları;
• Mehmanxanaların və mehmanxana avadanlıqlarının texniki istismar 

qaydaları.

3 . Ə sas a nlav ıslar
Bu standartda aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:

3.1. Mehmanxana -  müvəqqəti yaşayış üçün nəzərdə tutulan müəssisələr;
3.2. Motel - Avtomobil yoluna yaxın yerləşən mehmanxanalar,
3.3. «Xidmət şəraiti», «xidmətin keyfiyyəti», «turist-ekskursiya xidmətləri

nin səviyyəsi» terminləri QOST 28681.0 üzrə;
3.4. Mehmanxanaların, motellərin kateqoriyası -  müəyyən kompleks tələb

lərlə xarakterizə olunan təsnifatiaşdırılmış qruplar.

4 . M ehm anxa n a  v ə  m ehm anxana tipli o b y ek tlərə  
q o v u lan  üm um i tə lə b lər

Turizm xidmətlərinin səviyyəsinin qaldırılması və beynəlxalq standart
lara uyğunlaşdırılınası məqsədi ilə aşağıdakı tələblərin yerinə yetirilmə
si zəruri hesab edilir.

4.1. Kateqoriya üzrə mehmanxanaların təsnifatı aşağıdakı kompleks tələblə
rə əsaslanır:
- maddi-texniki təminata;
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- toqdim olunan xidmətlərin keyfiyyəti və nomenklaturasına (siyahısı
na);
- xidmətlərin səviyyəsinə;
Kateqoriyalar (dərəcələr) ulduz simvolu ilə göstərilir «*» (bir ulduz). 
Ulduzların sayı, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin səviyyəsi ilə 
mütənasibdir. Göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə görə, mehmanxana
lar beş, motellər dörd kateqoriyaya bölünür. Yüksək kateqoriyalı meh
manxana^*****», aşağı kateqoriyalı- «*», yüksək kateqoriyalı motel- 
«****», aşağı kateqoriyalı- «*» işarələrlə göstərilir.

4 .2 . Təsnifatlara təhlükəsizlik tələbləri SNİP 2.08.02. San PİN 42-123- 
5774-ə müvafiq olaraq A əlavəsində verilmişdir.
Mehmanxanaların, motellərin (sonra mehmanxanaların) təsnifatı 
müəyyən kateqoriyalara aid olmaq üçün minimal tələbləri müəyyənləş
dirir.

4.3. Müxtəlif kateqoriyalı mehmanxanalara qoyulan tələblər.
4.3.1. Müxtəlif kateqoriyalı mehmanxanaların lazımı yol işarələri olan rahat giriş

yolları, hər bir şəraiti və onu əhatə edən ərazisi, azmüddətli avtomobil 
dayanacağı, avtonəqliyyatm manevri üçün meydançası, müəssisənin adı
nı və onun kateqoriyasını göstərən lövhə, restoranın ayrıca girişi oldu
qda onun adını göstərən lövhəsi olmalıdır.
Binanın bir hissəsində yerləşən mehmanxananın ayrıca girişi olmalıdır.

4.3.2. Mehmanxananın memarlıq -  planlaşdırma, tikinti, sənədləri və istifadə
olunan texniki avadanlıqları SNIP 2.08.02-nin tələblərinə uyğun olmalı
dır.

4.3.3. Mehmanxana əlverişli ekoloji şəraitdə yerləşdirilməlidir.
4.3.4. Mehmanxanada yaşayış zamanı qonaqlann həyat və sağlamlıq təhlükə

sizliyi, onların əmlakının qorunması təmin olunmalıdır.
Mehmanxanada ehtiyat çıxışları, pilləkənlər, adi və fövqəladə vəziyyət
lərdə qonaqların azad səmtləşməyini təmin edən gözə görünən göstə
ricilər olmalıdır.

4.3.5. Mehmanxana yaşayış binaları və mehmanxanalar üçün, yanğından təh
lükəsizlik qaydalarında nəzərdə tutulan yanğma qarşı müdafiə xəbərdar
lıq sistemləri ilə təmin olunmalıdır.

4.3.6. Mehmanxanada sanitariya -  epidemioloji nəzarət orqanları ilə müəyyən 
edilmiş, binaların təmizliyi, santexnika vəziyyəti, zibilin atılması, həşə
ratlardan və gəmiricilərdən təsirli müdafiəsi üzrə sanitarıya gigiyenik 
norma və qaydalara riayət edilməlidir.

4.3.7. Bütün elektrik, qaz, su və kanalizasiya sistemlərinin quraşdırılması və 
istismarı mehmanxanaların vo onların texniki avadanlıqlarının istismar 
qaydalarına uyğun olmalıdır.

4.3.8. Mehmanxana aşağıda göstərilənləri təmin edən mühəndis sistemləri və 
avadanlıqları ilə təchiz olunmalıdır:
- Gün ərzində isti-soyuq su təminatı, su təminatı problemi ilə qarşılaşan
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rayonlarda ən azı bir günlük təminatı ödəyə biləcək su ehtiyatı;
- Kanalizasiya;
- Yaşayış və ictimai binalarda istiliyi 18,5 C aşağı salmayan istilik siste
mi;
- Otaqlara və ictimai binalara havanın normal daxil olmasını təmin edən 
və kənar qoxulan xaric edən təbii və ya məcburi ventilyasiya sistemi;
- Radio və televiziya verlişləri (hər otaqda qoşulmalı);
- Telefon bağlantısı;
- Otaqların işıqlandırılması: təbii (bir pəncərədən az olmayaraq), süni, 
işıqlılığı təmin edən: 100 lk lampaları ilə, 200 lk lyuminessent lampaları 
ilə keçidlərdə gecə-gündüz təbii və ya süni işıq.

4.3.9. Yeni mehmanxanaların lahiyələrinin hazırlanması və köhnələrin bərpa
sı zamanı əlil oturacaqlardan istifadə edilməsi, əlillərin qəbulu və onlara 
xidmət göstərilməsi üçün qüvvədə olan normativ sənədlə müəyyən 
edilmiş tələblər nəzərə alınmalıdır.
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Əlavə А (məcburi)

M ü x tə lif  kateqoriyalı m ehm anxana  
v ə  m ehm anxana tip li o b y ek tlərə

Ü M UM İ TƏ LƏ BƏ LR

TƏLƏBLƏR
K A T E Q O R İY A L A R

* ** *** **** *****

1. B ina v ə  onu əh a tə  ed ən  ərazi

Lövho: ______
işıqlı və ya işıqlanan X X

işıqlı emblemlə X X X

Qonaqlar üçün giriş:
xidməti girişdən əlavə X X X X X

avtomobil yolunda atmosfer 
yağıntılara qarşı mühafizə 
örtüyü

X X

hava-istilik pərdəsi X X

restorana (kafeyə, bara):
mehmanxanadan X X X X X

küçədən X X X

Avtomobil dayanacağı:
mehmanxanalarda mühafizə 
olunan

X X X

motellərdo mühafizə olunan X X X X X

və ya qaraj X X X

Otaqların sayma uyğun yerlə
rin sayı, az olmamaqla:
mehmanxanalar üçün

10% X X

2 0 % X

30% X ; X |

motellər üçün 4
80% X X X x 1
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2 . T exniki avad an lıq lar

Ehtiyat işıqları və enerji tə
minatı:
ehtiyat işığı (akkumulyatorlar, 
fənərlər, şamlar)

X X

24 saatdan az olmamaqla əsas 
işıq və avadanlığın (o cümlə
dən liftlərin) işini təmin edən 
stansionar generator (mərkəz
ləşdirilmiş qəza elektrik tə
minatından istifadə edildikdə 
vacib deyil)

X

Su təminatı: qəza, profilaktik 
işlər zamanı ehtiyat sistemdən 
isti su

X X X

Suyun əlavə təmizlənməsi 
üçün avadanlıq

X X

İl boyu bütün otaqlarda hava
nın soyudulması

X X

Lift daxil olmaqla bütün otaq
larda daxili radio verlişlərinin 
translyasiyası

X X

Binada lift:
bir mərtəbədən çox X X

iki mərtəbədən çox X

üç mərtəbədən çox X X

yük və sərnişinlər üçün ayrı- 
ayrılıqda

X X

gözləmə müddəti:
30 san. çox olmayaraq X X

45 san. çox olmayaraq X

sutka ərzində qalxma vo en
mə

X X X X X

qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş 
liftdən ayrı xidməti lifi

X X

Otaqdan birbaşa telefon əla
qəsi:
daxili (şəhərə çıxışı olmayan) 
və ya otaqlann 100%-də
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xidmətçilərin çağırışı üçün 
düymə

X

otaqların 100%-də daxili X

otaqların 100%-də şəhər şə
bəkəsilə birbaşa

X

otaqların 100%-də şəhərdaxi
li, şəhərlərarası, beynəlxalq 
şəbəkələrilə birbaşa

X X

İctimai yerlərdə (vestibüllər
də) kollektiv istifadə üçün ka
binə içində və ya akustik qa
paq altında olan telefonlar:
şəhərdaxili, şəhərlərarası, 
beynəlxalq

X X X X X

şəhərdaxili: otaqlarda telefon 
olmadıqda hər mərtəbəyə ən 
azı 1 telefon

X X

3. Yataq otaqlarının sayı
Bir-iki nəfərlik otaqlarda yer
lər:
60%-dən az olmayaraq X

80%-dən az olmayaraq X

100%-dən az olmayaraq X X X

Çoxotaqlı nömrələr (aparta- 
rnentlər) və ya birləşdirilə bi
lən nömrələr

X X

Çoxotaqlı nömrələr (aparta- 
mentlər)

X X

Otaqların sahəsi (hamam ava
danlığı, lociya, eyvanların sa
həsi nəzərə alınmır), m2:
Bir otaqlı bir

otaqlı
Bir yerli iki yerli

8 12 X X

30 14 X

12 (16) 14(20) X

14(18) 16(25) X

226

Çoxsaylı qonaqlann qəbulu 
üçün nömrələrdə hər əlavə 6 
m2 hesabında müəyyən edil
miş sahələr olmalıdır

X X

Otaqda hamam avadanlıqları:

əl-üzyuyan, unitaz, vanna və 
ya duş:
nömrələrdə azı 25%-don az 
olmamaq la

X

nömrələrdə 50%-dən az ol- 
mamaqla

X

nömrələrdə 100%-dən az ol- 
mamaqla

X

əl-üzyuyan, unitaz, vanna və 
ya duş olan nömrələrin 100%- 
da

X X

Çoxotaqlı nömrələrdə əlavə 
tualet

X X

Santcxnikası olmayan otaqlar 
əl-üzyuyanla təchiz olunur

X X

Hamam otağının sahəsi, m2
3,8 X X X

4,0 X X

5,0
4 . T exn ik i təch iza t

Qapılar və qıfıllar:
içəridən bağlanan qapılar X X X X X

seyf qıfillan X X

qapıda gözlük X

Nömrənin təhlükəsizliyinə 
nəzarət üçün mühafizə siqna- 
lizasiyası və ya digər elektron 
vasitələr

X

Kənar səslərin tədric edilmə 
sistemləri
35 DBA səviyyədə x _

X X
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yüksəldilmiş, səsi 35 DBA- 
dan az təmin edən

X X

İşıqlanma:
Tavandan, (divardan), yerdən, X X X X X

Yatağm yanında yerləşən 
lampalar

X X X X X

masa lampası X X X

ol-üzyuyanın üstündəki lampa X X X X X

yatağın üstündə olan bütün 
elektrik mənbələrini məsafə
dən söndürmə sistemi

X X

Elektrik razetkalar:
gərginliyi göstərən X X X X X

müxtəlif fazalı X X

istilik sistemi:
istiliyi fərdi tənzimləmək 
üçün termostat

X X

vanna otağında yerin istiləndi- 
rilməsi

X

Havanın soyudulmasını tən
zimlə
yən sistem

X X

Telefon aparatları: X X X X

Nömrələrin hər bir otağında X X X

vanna otağında X

və ya xidmətçilərin çağırış 
düyməsi

X

Oyadıcı (taymer, saat) vasitə; X X

Radioqəbuledici X X X X X

Televizor:

çoxotaqlı nömrələrdə X X

qonaqların xahişi ilə X X

hər bir otaqda rəngli televizor X X X

Uzaqdan idarə olunan dünya
nın əsas telekompaniyalarını

X X
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və mehmanxananın
videokanallan-
nın proqramlarını qəbul edən
ən azı 37 sm dioqnallı ekranı
olan
Çoxotaqlı nömrələrdə soyu
ducu

X X X

Mini-bar X X

Mini -seyf X X

5 . M ebel v ə  avadan lıq la  təm in a t

Çarpayılar (minimal ölçü
lər)
biryataqlılar 80x190 sm X X

biryataqlılar 90x200 sm X X X

ikiyataqlılar 160x190 sm X X X

ikiyataqlılar 160x200 sm X X

ikiyataqlılar 200x200 sm X

uşaq çarpayıları (xahişlə) X X X X

Yataq ləvazimatı və yataq 
ağı dəsti: üzü ilə bərabər 
döşək, iki yastıq, yorğan, 
əlavə yorğan, çarpayı 
örtüyü, mələfə, yorğ
anüzü, kotan və pambıq 
yastıq üzləri

X X X X X

Çarpayı yanında xalça: 
xalça və ya döşəmənin 
xalça örtüyü olmadıqda 
hər çarpayının yanında 
xalça

X X X

Xalça və döşəmənin xalça 
örtüyü

X X

Hor yatacaq yerdə çarpayı 
yanında dolab (kiçik ma
sa)

X X X X X

Dolab: (şkaf)
rəf. paltarasanla və asıl
qanla (on azı 5 dənə/ycrə)

X X X X X
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I divar-içi şkafa da imkan 
verilir

X X X

Üst paltarı və baş geyim
ləri üçün paltarasanlar

X X X X X

stul (ən azı bir dənə)
qonaq üçün X X X
otaq üçün X X
istirahət üçün qoltuqlu 
kürsü
qonaq üçün X X
otaq üçün X X

Miz/yazı masası X X

Yazı masası iş kürsüsü ilə X X X
Jurnal masası X X
Sərnişin yükü üçün rəf 
(altlıq)

X X X X X

Televizor üçün altlıq X X X
Otağm qaranlıqlaşmasmı 
təmin edən kip, sıx pərdə
lər (və ya jalüzlər)

X X X X X

Güzgü:
hər bir otaqda tam boy 
hündürlüyündə

X X

otaqda, vanna otağında əl
üzyu
yanın üstündəki güzgüyə 
əlavə

X X X

Şotkalar: paltar, ayaqqabı 
üçün

X X X X X

Kombinə edilmiş açar 
(butulka açmaq üçün)

X X X X X

Qrafın, stəkanlar X X X X X

Mini-bar üçün qab dəstlə
ri

X X

Külqabılar X X X X X

Nömrədə məlumat mate
rialları:
xarici dillərdə X X X
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telefon məlumat kitabçası X X X X

mehmanxananın təqdim 
etdiyi xidmətlərin siyahısı

X X X X X

turist və digər informa
siya xarakterli reklam ma
terialları (bukletlər, kitab
çalar və s.)

X X X X

Yazı ləvazimatı dəsti 
(konvert, poçt kağızı, qə
ləm və karandaş
lar)

X X X

Yanğından mühafizə tə
limatları

X X X X X

Ekstremal vəziyyətlər 
zamanı hərəkətə dair tə
limatlar (dağlarda 
sürüşmə, zəlzələ və s.)

X X X X X

6. N öm rən in  san itar-g ig iyen ik  əşya larla  
_______və  avadan lıq larla  təm inat»

Güzgü:
Əl-üzyuyanın üstündə X X X
Böyük ölçüdə vo ya gü
zgülü divar

X X

Kosmetik üz qırxmaq və 
makiyaj üçün

X X

Tualet ləvazimatları üçün 
rəf

X X X X X

Vanna üçün pərdə X X X

Xalça X X X X X

Saç qurutmaq üçün fen X X

Dəsmal saxlayan asılqanlar 
və paltar asmaq üçün qar- 
maqlar

X X X X X

Dəsmallar (hər bir qonağa)
o n  azı iki X X

ən azı üç X

ən azı beş X X

o cümlədən hamam üçün X X X X X

Maxer döşəkağı: nömrə- X

231



| lərdə
Hamara xalatı (hər bir qo
nağa)

X

Hamam papağı (hər bir 
qonağa)

X X X

Hamam ayaqqabısı (hər bir 
qonağa)

X

Hər bir qonaq üçün tualet 
ləvazimatları (tələbata 
uyğun əvəz olunmaqla)
Əl-üz sabunu X X X X X

İstehsal edilən firmanın 
qabında

X X X

Şampun, gel, losyon, van
na üçün duz

X X

Salfetkalar.
kağız X X X

maxer X X

Tualet kağızı (ehtiyat rulo
nu ilə)

X X X X X

Tualet kağızı üçün asılqan X X X X X

Unitaz qapağı X X X X X

Unitaz üçün şotka (qabda) X X X X X

Zibil qabı X X X X X

Gigiyenik əşyalar üçün pa
ketlər

X X X X

Kimyəvi təmizləmə və 
çamaşırxana əşyaları üçün 
paketlər

X X X

7. Ü m um i is tifad ə  üçün n əz ə r d ə  tutu lm uş  
san itar ob yek tlər i

Ayaqyolular:
İctimai yerlərin yaxınlığın
da

X X X X X

Hamam avadanlığı olmay
an nömrələrin mərtəbəsin
də (ən azı 5 nömroyo 1 -i 
hər mərtəbədə 2-dən az 
olmamaq şərtilə ümumi is
tifadə üçün nəzərdə tutul-

X X
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muş, daxilində ayaqyolu 
olmaqla duş və vanna otaq
ları)
Tualetlərin təchizatı: tualet 
kabinələri, güzgülü əz- 
üzyuyan, elektrik razetka- 
lar, tualet kağızı, sabun, 
kağız salfetlər və ya elek
trik qurulayıcı, paltar asıl
qanı, zibil qabı

X X X X

Vanna otaqlan/duşlar: 
mərtəbələrdə santexnik 
xətlərin olmadığı nömrə
lərdə (vanna otaqları/duş 
kabinələri santexnik xətti 
olmadıqda hər 5 nömrəyə 
1-i, hər mərtəbəyə 2-dən 
az olmamaq şərtilə)

X X

Vanna otaqların/duşların 
təchiza
tı: vannalar, duş kabinələri, 
tualet kabinələri, güzgü və 
tualet ləva
zimatı üçün rəflə birgə əl
üzyu
yan, paltar asılqanı, zibil 
qabı

X X

8. İctimai yerlər
Otağın funksional ma
hiyyətinə uyğun mebel və 
digər vəsaitlərlə təchizata 
malik olmalıdırlar

X X X X X

Qəbul otağı gözləmə və is
tirahət yeri ilə birgə:
Qoltuqlu kürsülər, divan
lar, stullar, masalar, jurnal 
masaları

X X X X X

Xüsusi döşəmə örtüyü 
(qranit, mərmər, mozayka- 

.10

X X X X X

İstirahət zonasında xalçalar 
və ya xalça örtükləri

X X X
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Dekorativ yaşıllaşdırma, 
bədii kompazisiyalar, mu
siqi yayımı

X X X

Qəzet və jurnallar X X

Qonaqlann qiymətli əşya
larını saxlamaq üçün seyf
lər

X X X X X

Qarderob: vestibüldə X X X X X

Qonaq otaqları (salonlar), 
zallar

X X X

Teleproqramlara baxmaq 
üçün otaq (otağm bir his
səsi)

X X

Mədəni və işgüzar tədbir
lər üçün, audiovideo appa- 
ratura ilə sinxron tərcümo 
etmək üçün təchizat olun
muş universal zal 
Biznes mərkəz

X X X

əlaqə üçün elektron vasitə
ləri;

X X X

surətçıxaran texnika; X X X

danışıq aparmaq üçün 
otaqlar, kompyuter, tele- 
fakslar.

X

İdman -  sağlamlıq mərkəzi 
(trenajor və ya idman zalı 
ilə) və ya sağlamlıq klubu

X X

Üzgüçülük hovuzu:
sauna ilə X

və ya sauna X

Tibb otağı X

Bərbərxana:
Yataq otaqlarının sayı 50- 
dən çox olan mehmanxa
nalarda

X

salon (kosmetika kabineti, 
manikür, pedikür)

X X

Məişot xidmətləri otağı X X X

Dükanlar və ticarət köşklə- X X

fa
; Dəhlizər: tam xalça 
1 örtükləri və ya xalça

X X X

9. Yemək xidmətlərini təqdim edən yer
Restoran və ya kafe (50- 
dən çox nömrəsi olan 
mehmanxanalar üçün)

X X

Kafe X X

Restoran
bir neçə zal X X

ayrı-ayrı kabinetlər X X

banket zalı (zallar), kon
frans zalı kimi istifadə 
oluna bilər

X X

bar (gecə klübü) X X X

10. Xidmətlər
Qəbul xidmətləri (gecə- 
gündüz qəbulu)

X X X X X

Qapıçı X X

Somişin yükünün gətiril
məsi (avtomobildən nöm
rəyə və nömrədən avto
mobilə) gecə-gündüz
Məcburidir X X

Xahişlə X X X

Səhər yuxudan oyatma 
(xahişlə)

X X X

Xadimənin otağı 
təmizləməsi:
hər gün X X X X X

Nömrənin vəziyyətinə 
nəzarət etməklə (hər gün)

X X

Xadimənin çarpayıları 
qaydaya salması

X X X X X

Nömrənin axşama hazır
lanması

X

Yataq ağlarının dəyişilmə
si
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beş gündə bir dəfə X

üç gündə bir dəfə X X

hor gün X X

Dəsmalların dəyişilməsi:
üç gündə bir dəfə X X

hər gün X X X

Yuyulma və ütüləmə:
sutka ərzində icra olunma X X X X X

12 saat ərzində icra olun
ma

X X

Ütüləmə:
1 saat ərzində icra 
olunmaqla

X X

Ütünü və ütüləmək üçün 
vəsaiti təqdim etməklə

X X X

Kimyəvi təmizləmə:
Sutka ərzində icra olunma X X X X

12 saat ərzində icra olun
ma

X X

Geyimin xırda təmiri X X X X X

Ayaqqabıların təmizlən
məsi:
Mehmanxananın işçi hey
əti tərəfindən

X X

və ya avtomotik təmizlə
mə qurğusu ile

X X X X

Poçt və teleqraf xidmətlə
ri:

X X X X X

Telefaksların X

Teleks, sifarişli yazışma
ların göndərilməsi ve çat
dırılması

X X

Yazışmaların qonaqlara 
təqdimatı

X X X X X

Makinada yazma, sənədlə
rin surətinin çıxarılması, 
katibənin, stenoqrafiyaçı- 
nın, tərcüməçinin (o 
cümlədən sinxron tərcümə

X X

1j
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edən), məktub daşıyanın, 
biznes-mərkəzinin digər 
xidmətləri
Kompyuterin, elektron 
rabitə vasitələrin audio vo 
video ləvazimatların isti
fadəyə verilməsi (fərdi və 
ya işçi heyətinin iştirakı 
ilə)

X X

Müdiriyyətin seyfində 
qiymətli əşyaların saxlan
ması

X X X X X

Sərnişin yükünün 
saxlanması

X X X X X

Valyuta dəyişmə: X

Gecə-gündüz X X

Qarşılama və yola salma
nın təşkili (aeropotda, 
vağzalda və s.)

X X

Taksi sifarişi X X X X X

Avtomobillərin icarəsi X X

Saxlama (mehmanxananın 
işçi heyəti tərəfindən) və 
qonağın avtomobilinin ye
rinə qabaqcadan (avtomo
bil dayanacağından) ve
rilməsi

X

Qonaqların avtomobilləri
nin texniki xidmətlərinin 
əsas növləri:
mehmanxanada X X

motcldə X X X

Müxtəlif nəqliyyat növlə
rinə biletlərin bronlaşdı- 
rılması

X X X

Teatr, idman, tamaşalı 
tədbirlərə biletlərin bron- 
laşdırılması/və ya satışı

X X X X X j

Turistik:
Turist məlumatları X X X X X
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Ekskursiyalar, tərcüməçi- 
qidlər, təlimatçı- 
bələdçilər

X X X

Tibbi: təcili yardımın çağı
rışı, dərman qutusundan 
istifadə

X X X X

L  -

X

11. Q ida x id m ətlər i

Xidmətlər:
Təqdim olunan yemək 

variant
larından müxtəlif seçim 
imkanı (səhər, iki dəfəlik, 
üç dəfelik yeməkləri)

X X X X

Sutka ərzində ən azı bir 
kafe və ya barın işləməsi

X X

Səhər yeməyi:
Təqdim etmə X X X X

Başlama -  7.00-dan gec 
olmamaq şərti ilə

X X X

Son -  10.00-dan tez ol
mamaq şərti ilə

X X X

11.00-dan tez olmamaq 
şərti ilə

X

Restoranda yerlərin bron- 
laş-
dırılması (restoran oldu
qda)

X X X X

Nömrələrdə xidmətlər:
Səhər yeməyi zamanı X X

7.00-dan 24.00-dək X X

Gecə və gündüz X

Səhər yeməklərinin siya
hısının nömrəyə gətiril
məsi

X X

12. İşçi h ey ətin ə  və onun hazırlığ ına d a ir  tə ləb lər

Qoyulan iş qaydalarım və 
vəzifə borclarını qeyd 
edən işçi heyəti üçün yazı
lı standartlar (təlimatlar)

X X X X X

İxtisas: rəhbərlər və işçi-
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lər peşəkar hazırlıqdan 
keçməlidir
lər:
İcra edən işə uyğun X X X X X

Mehmanxanada 
təhlükəsizliyin təminatına

X X X X X

üäjqğim dil biliyi: lazımı 
qədər
Xidmət sahəsində məşğul 
olan işçi heyəti, beynəl
xalq aləmdə və ya həmin 
ərazidə xarici müştəri
lərin daha çox işlətdiyi xa
rici dillərdən birini bilmə
si

X X

İşçi heyətinin xarici dil
lərdən birini sərbəst bil
məsi; qəbul xidmətində 2- 
3 xarici dildən tərcüməni 
təmin etmək

X X X

Tibbi tələblər: işçilər vax
taşırı tibbi müayinə edil
məlidir

X X X X X

İşçi heyətin xarici 
gorunuşu:
Geyim forması X X X

Xidmətlərə uyğunlaşdı
rılmış xidməti nişanlarla

X X X

Davranış tələbləri işçi 
heyəti mehmanxanada qo
naqpərvərlik mühiti ya
ratmağa qadir olmalıdır, 
qonaqlara qarşı xoşniyyet- 
lik nümayiş etdirməlidir
lər.

X X X X X

Qeyd, «x» işarəsi tələblərin mütləq yerinə yetirilməsini göstərir

239



A Z Ə R B A Y C A N  R E SP U B L İK A SI P R E Z İD E N T İN İN  
F Ə R M A N I

Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) 
verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında

Ölkədə hasibkarlığm inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçiril
məsində mühüm rol oynayan amillərdən biri bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növləri
nin lisenziyalaşdınlmasıdır. Son illər bu barədə bir sıra işlərin görülməsinə bax
mayaraq, hələ də sahibkarlığın inkişafına mane olan hallar tam aradan qaldırıl- 
mamışdır.Beləki, mövcud lisenziyalaşdırma sistemi xüsusi icazə verən dövlət or- 
qanıları tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məşğul olanlara təzyiq vasitə
sinə çevrilmiş, bəzi hallarda isə rüşvətxorluğun yayılmasına şərait yaratmışdır. 
Ölkədə 240-dan çox fəaliyyət növünün xüsusi icazə əsasında fealiyyəti və lisen
ziyanın qısa müddətə verilməsi, Mtiki olaraq, sahibkarlığın inkişafına, iqtisa
diyyata investisiya qoyuluşu prosesinə mənfi təsir etmiş, sağlam rəqabət mühitin 
formalaşması və istehlakçıların hüquqlarının qorunması sahəsində dövlət siyasə
tinin gerçəkləşdirilməsi yolunda inzibati-bürokratik əngələ çevrilmişdir.

Sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısının artırılması yuxanda göstərilən 
nöqsanlann qısa müddətdə aradan qaldırılmasını, ilk növbədə, xüsusi icazə tələb 
edən fəaliyyət növlərinin sayının kəskin surətdə azaldılması, lisenziya müddəti
nin uzadılmasını, lisenziya verilməsi prosesində dövlət orqanları tərəfindən sui- 
istifadə hallarına yol verməyən və bu işdə şəffaflığı təmin edən qaydaların tətbi
qini zəruri edir.

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafi üçün mövcud mühiti 
yaxşılaşdırmaq və bəzi fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsi qaydalarım daha 
da təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. «Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar» (əlavə 1) təsdiq edilsin.

2. «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin və onu 
verən icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısı» (əlavə 2) təsdiq edilsin.

3. «Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfin
dən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı» (əlavə 3) təs
diq edilsin.

4. Sahibkarlığın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bəzi fəaliyyət növləri
nə xüsusi razılıq verilməsi sahəsində dövlət tənzimlənməsi və bu sahədə meto
diki rəhbərliyi həyata keçirmək məqsədilə lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi 
səlahiyyətli orqan funksiyası Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazir
liyinə həvalə edilsin.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin lisenziyalaşdır
ma sahəsində xüsusi səlahiyyətləri bu Fərmanın əlavəsində verilən «Azərbaycan 
Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haq-
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qmda Qaydalar»la müəyyən edilir.
5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın:
- bu fərmanın 2 nömrəli əlavəsində göstərilən fəaliyyət növlərinin xüsu

siyyətlərindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan 
şərtləri müəyyənləşdirib təsdiq etsin;

- qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fermana uyğunlaşdırılınası 
haqqında təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
nə təsdiq etsin;

- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasmı təmin etsin və bu barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

- bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
6. Müəyyən edilsin ki:
- bu Fərmanın 3 nömrəli əlavəsində göstərilən bəzi fəaliyyət növləri üzrə 

xüsusi razılıq (lisenziya) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tə
rəfindən müəyyən edilən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir;

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tə
rəfindən verilən xüsusi razılıq (lisenziya) yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikası
nın ərazisində qüvvədədir.

7. Bu Fərmanla lisenziyalaşdırılması nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri 
üzrə bu Fərman qüvvəyə minənədək verilmiş lisenziyalar öz hüquqi qüvvəsini 
onlardan göstərilmiş tarixədək saxlayırlar.

8. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin «Bəzi sahibkarlıq fəa
liyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında» 1997-ci il 27 yan
var tarixli 543 nömrəli, «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyəti növlə
rinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 1997-ci il 4 oktyabr tarixli 637 nöm
rəli, «qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində bəzi fəaliyyət növlərinin lisenziya
laşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 8 noyabr tarixli 
202 nömrəli və «Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra orqanlarının bir sıra fəa
liyyət xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi haqqında» 21 dekabr 2001-ci il ta
rixli 605 nömrəli Fərmanları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azər
baycan Respublikasında bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (li
senziya) verilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında» 2000-ci il 28 mart tarixli 310 
nömrəli Fərmanının 1-ci, 5-ci vo 6-cı bəndləri qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

9. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

H e y d ər  Ə liyev  
A zərb a y ca n  R espub likasın ın  
P rezidenti
B akı şəhəri, «2»  sen tyab r 2002-ci il, № 782
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 
Nömrəli fermanı ilə təsdiq edilmişdir

A zərb a y ca n  R espublikasında b əzi fəa liyyət  
n ö v lər in ə  xü su si razılıq  (lisen ziy a ) v er ilm əsi haqqında

Q A Y D A L A R

[. Ü m um i m üddəalar
1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, «Sahib

karlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən 
hazırlanmışdır və bəzi fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün xüsusi 
razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarını tənzimləyir.

1.2. Lisenziya -  təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi 
şəxslərə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fiziki şəxsə (bundan sonra-«ərizəçi») müvafiq sahibkarlıq fəaliyyə
ti növlərini həyata keçirməyə icazə verən rəsmi sənəddir.

1.3. Lisenziya hər bir fəaliyyət növü üçün aynca verilir. Ərizəçinin fəaliyyə
ti çoxprofilli (çoxyönümlü) olduqda, o bir neçə lisenziyaya malik ola bi
lər. Ərizəçi yalnız lisenziya aldıqdan sonra lisenziyada gösterilən fəa
liyyət növü ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə məşğul ola bilər.

1.4. Xarici hüquqi və fiziki şəxslər, habelə hüquqi şəxslərin filialları və 
nümayəndəlikləri öz öhdəliklərində bu Qaydalarda göstərilən fəaliyyət 
növü ilə məşğul olmaq üçün aldıqları lisenziyaların Azərbaycan Respub
likasında tanınmasını müəyyən edən dövlətlerarası saziş olmadığı halda, 
həmin fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün bu Qaydalara uyğun olaraq 
lisenziya almalıdırlar.

1.5. Lisenziyanın sahibi ona verilən lisenziyadan yalnız özü istifadə edə bi
lər və onu başqa şəxsə verə bilməz. Verilmiş lisenziyanın qüvvəsi lisen
ziya sahibinin təsisçisi olduğu hüquqi şəxslərə, habelə lisenziyanın sa
hibi ilə birgə fəaliyyət göstərən başqa şəxslərə şamil edilmir.

1.6. Fərdi əmək müqaviləsi (kontrak) və ya tapşınq əsasında lisenziya sahi
binin adından hərəkətlər edən şəxsə müvəqqəti olaraq lisenziyanın ve
rilməsi lisenziyanın başqa şəxsə verilməsi sayılır.

1.7. Lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan Azorbaycan Res
publikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir.

1.8. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi:
- lisenziyalaşdırma ilə bağlı dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri
ni işləyib hazırlayır;
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- lisenziyalaşdırma məsələləri ilə normativ hüquqi aktların lahiyələrini 
hazırlayır;
- dövlət orqanları və təsərrüfat subyektləri tərəfindən lisenziyalaşdırma 
sahəsində qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət edir və lisenziya
laşdırma qaydalarının tətbiqinə dair izahatlar verir;
- lisenziya verən dövlət orqanlarına metodiki rəhbərliyi və informasiya 
təminatını həyata keçirir;
- lisenziyalaşdırma sahəsində sənədlərin formasını və onların doldurul
ması qaydalarını müyyən edir;
- ölkədə vahid lisenziya reyestrini aparır;
- lisenziya blanklannm hazırlanmasına sifariş verir, onlann bölgüsünü 
həyata keçirir, blankların istifadəsinin uçot və hesabatlarını aparır.

1.9. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin lisenziyalaşdır
ma məsələləri üzrə sərəncamı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları və yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və 
fiziki şəxslər üçün məcburidir.

II. L isenziyanın  v er ilm əsi qaydası
2.1. Lisenziya almaq üçün ərizəçi lisenziya verən dövlət orqanına aşağıdakı

ları təqdim edir:
2.1.1. lisenziya almaq üçün ərizo. Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

- hüquqi şəxslər üçün -  adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə 
dair melumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir,
ünvanı), fəaliyyət növü;

2.1.2. Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
2.1.3. ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq

sənədin surəti;
2.1.4. ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə 

hüququnu (mülkiyyət hüquq, icarə, istifadə və s.) təsdiq edən sənədin 
surəti;

2.1.5. bu Qaydaların 2.9-cu bəndinə uyğun olaraq lisenziya almaq üçün dövlət 
rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd;

2.1.6. fəaliyyət növünün xüsusiyyətindən asılı olaraq Azərbaycan Respublika
sının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən əlavə şərtləri əks et
dirən sənədlər.

2.2. Ərizəçidən bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunma
sı qadağandır.

2.3. Lisenziya verən dövlət orqanı zərurət olduqda konkret fəaliyyət növü 
ilə məşğul olmaq üçün həmin fəaliyyət növünün xüsusiyyətindən asılı 
olaraq müvafiq rəy alınması üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət 
edə bilər.
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2.4. Lisenziya verən dövlət orqanı tərəfindən rəy alınması üçün aidiyyatı 
dövlət orqanına göndərilmiş müraciətə 5 gün müddətində baxılaraq rəy 
verilir.

2.5. Lisenziya almaq üçün təqdim edilən sənədlər lisenziya verən dövlət or
qanı tərəfindən qəbul edilir, xüsusi kitabda qeydə alınır, baxılır, çatış
mazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda qeydə alındığı gündən baş
layaraq 15 gündən gec olmayaraq lisenziya verilməsi haqqında qərar qə
bul edilir.

2.6. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə əri
zəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qal
dırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra 5 gün müddətin
də baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

2.7. Ərizəçiyə lisenziya verilməsindən imtina edildikdə bu barədə ona imti
nanın səbəbləri göstərilməklə beş gün müddətində yazılı məlumat veri
lir.

2.8. Lisenziya verilməsindən yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda imti
na oluna bilər vo bu imtinadan qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkə
məyə şikayət verilə bilər.

2.9. Lisenziya verilməsindən imtina edildikdə ərizəçi lisenziya verilməsinə 
görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd təqdim edir.

2.10. Hüquqi şəxs ləğv edildikdə, fiziki şəxs vəfat etdikdə, həmin şəxslərə 
verilən lisenziya da hüquqi qüvvəsini itirir.

2.11. Hüquqi şəxs yenidən təşkil edildikdə, onun adı dəyişdirildikdə, fiziki 
şəxsin vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə 
vaxt verilmişdir, ünvanı) dəyişdikdə, yaxud lisenziya itirildikdə ərizəçi 
15 gün müddətində lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi üçün ərizə 
təqdim etməlidir.

2.12. Lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirildiyi müddətdə ərizəçi öz fəaliyyətini 
əvvəlki lisenziya əsasında, lisenziya itirildikdə isə müvafiq dövlət or
qanlarının verdiyi müvəqqəti icazə əsasında həyata keçirilir. Lisenziya 
verən dövlət orqanının rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifoli şəxs 
tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiq edilmiş müvəqqəti icazə lisen
ziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi üçün bütün sənədlər təqdim edildik
dən sonra verilir.

2.13. Lisenziyada aşağıdakılar göstərilir:
2.13.1. lisenziya verən dövlət orqanının adı:

- hüquqi şəxslər üçün -  lisenziya verilən hüquqi şəxsin adı və hüquqi 
ünvanı;
- fiziki şəxslər üçün -  adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair 
məlumat (seriya, nömrə, nə vaxt vo kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı);

2.13.2. həyata keçirilməsinə lisenziya verilən fəaliyyət növü;
2.13.3. lisenziyanın qüvvədə olma müddoti;
2.13.4. lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi və verilmə tarixi.
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2.14. Lisenziya lisenziyam verən dövlət orqanının rəhbəri və ya onun həvalə 
etdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.

2.15. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növü ərazi baxımından ауп-аул obyektlər
də həyata keçirildiyi halda, ərizəçiyə lisenziya ilə birlikdə hər bir 
obyekt üçün onun ünvanı göstərilməklə lisenziyanın surəti təqdim olu
nur.

Ш . L isenziyan ın  m ü d d əti
3.1. Lisenziya 5 il məddətinə verilir.
3.2. lisenziyanın qüvvədə olma müddətinin uzadılması lisenziyanın mövcud

luğunu təsdiq edən sənədin yenidən rəsmiləşdirilməsi qaydasında həya
ta keçirilir.

3.3. Müddəti bitmiş lisenziya etibarsız sayılır.

IV . L isenziyan ın  tə lə b lə r in ə  v ə  şər t lər in ə  n əza rət
4.1. Lisenziya verən dövlət orqanları hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən li

senziya tələblərinə və şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət edirlər.
Bu Qaydaların 4.1-ci bəndində göstərilmiş nəzarət lisenziya alımş hüqu

qi və fiziki şəxslər tərəfindən lisenziya tələblərinə və şərtlərinə riayət olunması
na dair ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərə
findən müəyyən edilmiş formada məlumatın lisenziya vermiş orqana təqdim 
edilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
4.2. Lisenziya veron dövlət orqanlarının nəzarət sahəsində aşağıdakı hüquq

ları vardır:
4.2.1. Lisenziya almış hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin lisenziya tələb

lərinə və şərtlərinə uyğunluğunu yoxlamaq;
4.2.2. yoxlama zamanı hüquqi və fiziki şəxslərdən zəruri izahat və sənədlər 

tələb etmək;
4.2.3. yoxlamanın nəticələri əsasında pozuntuları konkret göstərməklə akt 

(protokol) tərtib etmək;
4.2.4. aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün qərar çıxarmaq;
4.2.5. hüquqi və fiziki şəxslərə xəbərdarlıq etmək.

V . L isenziyan ın  fəa liy y ətin in  d ayan d ırılm ası
v ə  ya ləğ v  ed ilm əsi

5.1. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın fəaliyyətini aşağıdakı hallar
da dayandırır:

5.1.1. lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;
5.1.2. lisenziya sahibi tərəfindən normativ aktlara əməl edilmədikdə, yaxud 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq 
dövlət orqanı tərəfindən ərizəçinin fəaliyyəti dayandırıldıqda;

5.1.3. Lisenziya sahibinin müflisləşməsi faktı Azərbaycan Respublikasının qa
nunvericiliyi ilə təsdiq edildikdə;

245



5.1.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nnzordə tutulan hallar
da.

5.2. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılması 
haqqında qərar qobul etdiyi andan 3 gün müddətində yazılı şəkildə li
senziyanın sahibinə və dövlət ərazi vergi xidməti orqanlarına məlumat 
göndərir.

5.3. Lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb olan hallar aradan 
qaldırıldıqdan sonra lisenziyanın fəaliyyəti lisenziyanın sahibinin 
müraciətinə əsasən bərpa edilə bilər. Lisenziya verən dövlət orqanı tə
rəfindən bu barədə qərar qəbul edildikdə lisenziya bərpa edilmiş hesab 
olunur, həmin qərar qəbul edildiyi andan 3 gündən müddətində lisen
ziyanın sahibinə və dövlət ərazi vergi xidməti orqanına məlumat göndə
rilir.

5.4. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanı aşağıdakı hallarda ləğv edir:
5.4.1. lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;
5.4.2. lisenziya verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərdə yalnış məlumat aşkar 

edildikdə;
5.4.3. məhkəmənin müvafiq qoran olduqda;
5.4.4. hüquqi şəxs ləğv edildikdə və fiziki şəxs vəfat etdikdə;
5.4.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər 

hallarda.
5.5. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın ləğv edilməsi haqqında qərar 

qəbul etdiyi andan 3 gün müddətində yazılı şəkildə lisenziyanın sahibi
nə və dövlət vergi xidməti orqanlarına məlumat göndərir.
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Əlavə №2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin

S İ Y A H I S I

1. I və II məsuliyyət səviyyəli bina və 
tikililər dövlət standartlarına uyğun 
olacaq İahiyələndirilməsi və mühən
dis axtarışı

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Tikinti və Arixitektura 
Komitəsi

2. Kartoqrafıya fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Torpaq və Xəritəçək- 
mə Komitəsi

3. Radioaktiv və ionizə şüalan verən 
maddələrin tullantılannın saxlanması 
və basdırılması

Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi

4. Toksiki istehsal tullantılarının utili
zasiya və zororləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi

5. Əlvan metal, tərkibində qiymətli me
tallar və daşlar olan sənaye vo isteh
salat tullantılarının tədarükü, emalı 
və satışı

Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

6. Neft məhsulunun satışı Azərbaycan Respublikasının 
Yanacaq və Energetika Nazir
liyi'

7. Qaz məhsullarının satışı Azərbaycan Respublikasının 
Yanacaq vo Energetika Nazir
liyi

8. Tibb fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi

9. Əczaçılıq fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi

10. Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu 
içkilərin:

a) a) istehsal
b) idxalı

Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

c) satışı Şəhər və rayon (şəhər rayon
ları istisna olmaqİa) icra haki-
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i miyyəti orqanları
И. Tütün məmulatmın:
а) a) istehsal

b) idxalı
Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

c) satışı Şəhər və rayon (şəhər rayon
ları istisna olmaqla) icra haki
miyyəti orqanları

12. Əməliyyat -  axtarış fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsinə müvəkkil edil
məmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərə
findən qeyri-leqal yolla informasiya 
alınması üçün nəzərdə tutulmuş tex
niki vasitələrin işlənməsi, istehsalı, 
satışı, alınması, ölkəyə gətirilməsi 
və ölkədən çıxarılması

Azərbaycan Respublikasının 
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

13. Su nəqliyyatı ilə yük və sərnişin da
şınması

Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat Nazirliyi

14. Hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin 
daşınması

Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat Nazirliyi

15. Rabitə xidməti (telefon, sellülar, 
rcycinq, radiolrank, kabel televiziya
sının qurulması və istismarı, sürətli 
poçt xidməti)

Azərbaycan Respublikasının 
Rabitə Nazirliyi

16. İnformasiya mühafizə vasitələrinin 
lahiyələşdirilməsi və istehsalı sahə
sində fəaliyyət

Azərbaycan Respublikasının 
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

17. Təhsil (orta, orta ixtisas və ali) 
müəssisələrinin fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi

18. Azərbaycan Respublikası vətəndaş
larının xarici ölkələrdə işə düzəlmə
lərində vasitəçilik fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi

19. Bank fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Milli Bankı

20. Qeyri-dövlət sosial fondlann fəalliy- 
əti

Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi

21. Sığorta fəaliyyəti Azerbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi

22. Auditor fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Auditor Palatası

23. Əmtəə birjasının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

24. Fond birjasının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının
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Prezidenti yanında Qiymədi 
Kağızlar üzrə Dövlət Komi
təsi

25. İnvestisiya fondunun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qiymətli 
Kağızlar üzrə Dövlət Komi
təsi

26. Qiymətli kağızlar bazarının profes
sional iştirakçılarının fəaliyyəti (bro
ker, diler, qiymətli kağızların idarə 
edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərin 
müəyyən edilməsi (klirinq), depozi- 
tar, qiymətli kağız sahiblərinin reye
strinin aparılması, qiymətli kağızlar 
bazarında ticarətin təşkili)

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qiymətli 
Kağızlar üzrə Dövlət Komi
təsi

27. Bütün növ kağız blanklannm hazır
lanması və satışı üzrə fəaliyyət

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qiymətli 
Kağızlar üzrə Dövlət Komi
təsi

28. Ciddi hesabat blanklannm hazırlan
ması

Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi

29. Müxtəlif növ möhürlərin və ştampla- 
rın hazırlanması

Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyi

30. Turizm fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər, İdman və Turizm 
Nazirliyi

249



Əlavə № 3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

N axçıvan  M u x ta r  R espublikasın ın  icra  hakim iyyəti 
orq an ları tərəfin d ən  xüsusi razılıq  (lisenziya) 

v erilən  fəa liy y ət növlərin in

S İ Y A H I S I

Sıra № F əa liy y ət n öv lər in i adı

1 Tibb fəaliyyəti
2 Əczaçılıq fəaliyyəti
3 Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə 

düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti
4 Müxtəlif növ möhürlərin və ştamplarm hazırlanması
5 Turizm fəaliyyəti

Q Ə R A R

№ 1 7 4

Bakı şəhəri, 7 noyabr 2002-ci il

A zərb a y ca n  R espub likasın ın
N azirlər  K abineti

F əa liy y ə t n öv lər in in  x ü su siy y ətlər in d ən  asılı o laraq  
xüsusi razılıq  (lisen ziya) ver ilm əsi üçün tə ləb  

olunan ə la v ə  şər t lər  b a r ə d ə

«Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydaları
nın təkmilləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci 
il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanın 5-ci bəndinin 2-ci abzasının icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

• «Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq xüsusi razılıq (li
senziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər» təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

• Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

A zərb a y ca n  R espub likasın ın
B a ş N a zir i A . R asi-zadə
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr 

tarixli 174 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir

F əa liy y ət n övlərin in  xü su siyyətin d ən  asılı olaraq  
xüsusi razılıq  (lisen ziya) v er ilm əsi üçün tələb  

olunan ə la v ə  
ŞƏ R TL Ə R

(çıxarış)

•  T u rizm  fə a liy y ə tin ə  xüsusi razılıq  (lisen ziya) verilm əsi ü çü n  tə lə b  
olunan ə la v ə  şərtlər:

• 1 .turist marşrutlan və proqramlarının (ən azı bir marşrut və proqTam) 
surəti;

25.2. turist marşrutları üzrə turistlərin müvafiq mehmanxana və nəqliyyat 
vasitələri ilə təmin olunacaqlarını təsdiq edən müqavilənin surəti.
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Q Ə R A R

№180

Bakı şəhəri, 18 noyabr 2002-ci il

X üsusi razılıq  (lisen z iy a ) a lın m ası tə ləb  olunan  
bəzi fə a liy y ə t n ö v lər in ə  xüsusi raz ılıq  (lisenziya) 

v e r ilm əs in ə  g ö rə  öd ən ilən  d ö v lə t rüsum unun  
m əb ləğ lər i b a rəd ə

«Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun tət
biq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 de
kabr tarixli 621 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndinin 5-ci abzasının icrası ilə əlaqə
dar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

• Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan bəzi fəaliyyət növlərinə 
razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məb
ləğləri təsdiq olunsun (əlavə olunur).

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş hesab 
edilən bəzi qərarlarının Siyahısı təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

A zərb aycan  R espublikasın ın
N a z ir lə r  K abineti

A zərb a y ca n  R espublikasın ın
B aş N aziri A . R a si-za d ə
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 18 noyabr 
tarixli 180 nömrəli qoran ilo 
təsdiq edilmişdir

X üsusi razılıq  (lisen ziy a ) a lınm ası tə ləb  o lunan  b əz i fəa liyyət n ö v lər in ə  x ü su 
si razılıq  (lisen ziya) ver ilm əsin ə  g ö r ə  ödənilən  

d ö v lə t rüsum unun m əb ləğ lər i

(çıxarış)

Sıra№ Dövlət rüsumu tutulmalı olan fəa
liyyət növləri

Dövlət rüsumunun 
məbləği

30. Turizm fəaliyyəti Şərti maliyyə vahidi
nin 500,0 misli
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A zərb a y ca n  R espublikasın ın  b əz i q a n u n veric ilik  a k tların a  
d əy iş ik lik lər  və ə la v ə lə r  ed ilm əsi haqqında

A zərb aycan  R espub likasın ın
QANUNU

(çıxanş)

16-cı maddə. «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu. 2001-ci il, 
№12, maddə 740) aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

16.1.8. Turistlərin (yalnız turist vauçeri və ya turist göndərişi təqdim 
edən sənədlərə şamil olunur) və şəxsi kontraktla təhsil alan tələbələrin vizaları
nın rəsmiləşdirilməsi üçün 20 ABŞ dolları məbləğində müəyyən edilmişdir;

H ey d ər  Ə liyev  
A zərb a y ca n  R espublikasın ın  
P rezidenti

Bakı şəhəri, 22 noyabr 2002-ci il
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T U R İZ M  X İD M Ə T İN İN  T Ə ŞK İLİ H A Q Q IN D A  
İLK İN M Ü Q A V İL Ə

Bakı şəhori « ____ » __________200 il

Bir tərfədən Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən «Sevgün» firması, 
sonradan «Firma» adlanacaq (Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə) № 
19499 1994-cü ildə verilmişdir. Hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, İ. Səfərli 
küç.10,mən.13, Lisenziya: qeydiyyat 45 № 002176 , verdimişdir 20.05.2003-cü 
il qüvvədə olduğu müddəti 26.05.2008-ci il. Bank rekvizitləri: VÖEN- 
1300069191, h/h 3803083, Günaybank SKB. Yerləşdiyi ünvan, Bakı şəhəri, 
Haqverdiyev küç .7. tel 438-03-83, 510-32-38. İş vaxtı: 09.00-19.00), Bahadur 
Bilalovun şəxsində və sonradan «Sifarişçi» adlanacaq 
_____________________________________________digər tərəfdən aşağıda
kılar barədə bu ilkin müqaviləni imzaladılar:

1. Firma sifarişçinin aşağıdakı sifarişi əsasında turizm xidmətlərinin təşki
li və məqsədli bron üçün sorğu etməyi öhdəsinə götürür.

Turizm xidmətinin bronu üçün sifariş.

Sifarişçinin ünvanı:___________________________

Telefon:_________ Turizm xidmətini alacaq şəxslər:

Turun marşrutu: ____________________________________________
Səfərin müddəti: «___ » _______ 200 -ci ildən «__ _ »________ 200 -ci ilə
dək.
Aviabilet (hə/yox):______  Viza (ho/yox):______
«Fortuna» sistemi ilə otel bronu (hə/yox): ______
Otel və onun dərəcəsi:________
Yerləşmə növü:_____________________
Qidalanma: səhər, nahar, şam (lazım olmayanı pozmaq)
Transfer aeroport-otel-aeroport (hə/yox):_____ Sığorta (hə/yox):______
Ekskursiya proqramı:__________________________________________

Turun təxmini qiyməti:________________ ABŞ dollarının manatla ekvivalen
tidir.
Əlavə şərtlər:___________________________________ ____________

2. Hazırkı ilkin müqavilə imzalanarkən sifarişçi avans olaraq Fir
maya ABŞ dollarının ekvivalentini ödəyir. Ödəniş Azərbaycan manatı ilə,
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ödəniş gününə Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının müəyyən etdiyi kurs
la, üstəgəl ümumi ödənişin____ % -i olmaqla ödənilir.

3. Bron təsdiq edildikdən sonra___ gün müddətində «Sifarişçi» «Firma»
ile turizm xidmətlərinə dair əsas müqaviləni imzalayacağını və turun ümumi 
dəyərini verdiyi avans çıxmaq şərtilə ödəməyi öhdəsinə götürür.

4. «Sifarişçi» üçün turizm xidmətlərinin təşkili məqsədilə bu müqavilədə 
göstərilən qiymət təxmini xarakter daşıyır və «Firma» tərəfindən bir tərəfli qay
dada artırıla və ya azaldıla bilər, bunula belə qiymət bü müqavilədə göstərilən
dən 10% -don çox artırıla bilməz.

5. Əgər «Sifarişçi» bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş əsas müqaviləni im
zalamaqdan və turun qiymətini ödəməkdən imtina edərsə, ödənilmiş avans___
ABŞ dollarının ekvivalenti çıxılmaqla sifarişçiyə qaytarılır.

6. Sifarişin təsdiqi mümkün olmadıqda «Firma» «Sifarişçiyə» alternativ 
variantlar təklif edir. «Sifarişçi» alternativ variantlardan imtina edə bilər. Bu hal
da ödənilmiş avans tam həcmdə «Firma» tərəfindən «Sifarişçi»yə qaytarılır.

7. Əgər hazırki müqavilələrin şərtinə görə otelin bronlaşdırılması «Fortu
na» sistemi ilə nəzərdə tutulmuşdursa bu müqavilənin və əsas müqavilənin məq
sədləri üçün «Sifarişçinin» hər hansı bir oteldə yerləşdiriləcəyinə dair «Firma
nın» təminatı qəbul edilir.

Qeyd: «Fortuna» sistemi ilo otel bronlaşdırılması zamanı «Sifarişçiyə» 
otellərin birində (əvvəlcədən konkret müəyyən edilməyən) yerləşməyə təminat 
verilir. «Sifarişçi» müvəqqəti olacağı ölkəyə gəldikdən sonra boş otellərin birin
də yerləşmə həyata keçirilir.

8. Müqavilədə nəzərdə tutulmayan digər hallarda tərəflər Azərbaycan 
Respublikasının mövcud qanunvericiliyi əsasında hərəkət edirlər.

Firmanın adından Sifarişçi



M Ü Q A V İL Ə

Bakı şəhəri «____ » _________ 200 -c i il

Bir tərəfdən Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən « Sevgün» firması, 
sonradan «Firma» adlanacaq (Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə) № 
19499 «02 » dekabr 1994-cü ildə verilmişdir. Hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, İ. Sə
fərli küç. 10,mən. 13. Lisenziya: qeydiyyat 45 № 002176 , verdimişdir: 
20.05.2003-cü il qüvvədə olduğu müddəti: 26.05.2008-ci il. Bank rekvizitləri: 
VÖEN-1300069191, h/h 3803083, Günaybank SKB. Yerləşdiyi ünvan, Bakı şə
həri, Haqverdiyev küç. 7. tel 438-03-83,441-72-38. İş vaxtı: 09.00-19.00), Baha
dur Bilalovun şəxsində və sonradan «Sifarişçi» adlanacaq

digər tərəfdən aşağıdakılar barədə bu müqaviləni imzaladılar:
Sifarişçi _________________________________________________________

(S.A.A, Pasport məlumatlan, doğum ili)
Xidmət alacaq şəxslər ( S.A.A, pasport məlumatlan, doğum tarixi);

Sifarişçinin ev ünvanı:___
Telefon:
Turizm səfərinin marşrutu:

Səfərin müddəti:__________ 200 -ci ildən__________200 -ci ilədək
Oteldə yaşama müddəti:
Otel nömrəsinə yerləşmə tarixi «____ » _________ 200 -ci il,
Otel nömrəsinin boşaldılması «____ » _________ 200 -ci il saat 11.30-dan gec
olmayaraq
Aviabilet (he/yox):______
I. Uçuş«____ » _________ 200 -ci il
II. Qayıdış «_____ » _________ 200 -ci il

Aviadaşıyıcı, uçuş tarixi və aeroport, reysin nömrəsi, aviadaşıma dərəcə
si, pulsuz baqajın norması və aviasiya ilə sərnişin və baqaj daşımasına dair dig
ər qaydalar aviabileldə göstərilmişdir. Normadan artıq baqaj daşınması iiçün 
«Sifarişçiyə» təminat verilmir.

Diqqət! Uçuşa 3 saat qalmış aeroportda olmaq lazımdır. Qeydiyyat uçuşa 
1 saat qalmış haşa çatır.
Otel və onun dərəcəsi____________________________ ________________
Yerləşmə növü__________________________________________________ _
Qidalanma: səhər, nahar, şam (lazım olmayam pozmaq)
Transfer aeroport-otel-aeroport (hə/yox):________
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Sığorta (hə/yox);_____ Bədbəxt hadisələrdən və qəflətən xəstələnməyə görə
tibbi sığorta_______________ sığorta şirkəti tərəfindən həyata keçirilir. Sığor
tanın qaydaları və digər şərtləri sığorta şəhadətnaməsində göstərilmişdir.
Viza (hə/yox):_____
Turun qiyməti________ ABŞ dollarının manatla ekvivalentidir.
Əlavə ş ə r t l ə r : _______________________________________________ _

* Xidmət alacaq şəxlər gəlmə aeroportunda (
(_____________________________________
lövhəsi ilə qarşılanır.

) səhəri 
______ )

1. Müqavilənin predmeti
1.1. Müqavilənin Predmeti «Firmanın» «Sifarişçiyə» turizm məhsulu sat

ması, həmçinin bu müqavilənin şərtlərinə və Azərbaycan Respublikasının 
qüvvədə olan Qanunvericiliyinə əsasən «Firma» tərəfindən sifarişçiyə turizm 
xidmətələrinin təşkil edilməsidir.

2. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri
2.1. Əgər mövcud müqavilə ilə digər şərtlər nəzərdə tutulmamışsa «Fir

ma» sifarişçiyə aşağıdakı xidmətlərin göstəriləcəyini öhdəsinə götürür.
2.1.1. Yaşamaq, qidalanmaq və transferin bron edilməsi və ödənilməsi.
2.1.2. Aviabilctin bron edilməsi, ödənilməsi və təqdim edilməsi.
2.1.3. Sığorta şəhadətnaməsinin təqdim edilməsi.
2.1.4. Viza rəsmiləşdirilməsinə yardım.
2.1.5. Mövcud müqavilənin əlavə şərtlərində nəzərdə tutulmuş digər xid

mətlər.
2.2. «Firma»nın hüququ vardır:
2.2.1. «Sifarişçi»nin əvvəlcədən ödədiyi xidmət dərəcəsini saxlamaqla 

turizm xidmətini (o cümlədən oteli) dəyişmək və ya «Sifarişçi» tərəfindən əlavə 
haqq ödənilmədən ona daha yüksək dərəcəli xidmət təqdim etmək.

2.3. Müqavilənin predmetinə uyğun olaraq «Sifarişçi» öhdəsinə götürür:
2.3.1. Vaxtında turizm xidmətinin haqqını ödəmək. Əgər əlavə şərt nə

zərdə tutulmamışdırsa turizm xidmətinin haqqı müqavilə imzalanandan dərhal 
sonra «Sifarişçi» tərəfindən ödənilir. Bu müqaviləyə əsasən ödəniş Azərbaycan 
Respublikasının Milli Bankının müəyyən etdiyi ABŞ dollarının kursuna əsasən 
____% əlavə etməklə manatla həyata keçirilir.

2.3.2. Turizm xidmətinin təşkili üçün «Firma» tərəfindən təsdiq edilmiş 
sənədlər siyahısına uyğun olaraq sənədləri (pasport, lazımı miqdarda fotoşəkil, 
anket məlumatları, digər sənədlər və məlumatlar) vaxtında təqdim etmək.

2.3.3. Özünün olduğu yer və operativ əlaqə üçün telefonu barədə «Fir
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ma»ya dəqiq məlumat vermək.
2.3.4. «Sifarişçi» tərəfindən turizm xidmətlərinin alınmasının acı nəticəsi 

ola biləcəyi ehtimalına gəlməyə imkan verəcək aşağıdakı məlumatları «Fir- 
ma»ya çatdırmaq:

• Müxtəlif xəstəliklər və onunla əlaqəli tibbi fəsadlar (iqlim şəraitinin 
dəyişməsi, müxtəlif yerdəyişmə vasitələrindən istifadə, milli mətbəxin özəllik
ləri, tibbi pereparatlara münasibət və s.);

• Əvvəllər dövlət orqanları ilə münaqişəli vəziyyət, məsələn, hər hansı 
ölkəyə və ya ölkələr qrupuna gedişin qadağan edilməsi və s.

2.3.5. Getdiyi ölkənin (yerin) qanunlarına riayət etmək, onun sosial quru
luşuna, adətinə, ənənələrinə, dini etiqadlarına hörmət etmək.

2.3.6. Müvəqqəti olduğu ölkədə (yerdə) ətraf mühitin mühafizə qaydala
rına riayət etmək, təbiət, tarix və mədəniyyət abidələrinə qayğı ilə yanaşmaq.

2.3.7. Azərbaycan Respublikasına gəlmə (getmə) qaydalarına əməl et
mək.

2.3.8. Müvəqqəti getdiyi ölkədə (yerdə), habelə yolboyu keçdiyi ölkələr
də gəlmə, getmə qaydalarına riayət etmok.

2.3.9. Səyahət zamanı şəxsi təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək.
2.3.10. Bu müqaviləni bağlayarkən turizm xidmətlərinin alınmasında kon

kret məqsədlər haqqında «Firma»ya məlmat vermək (müqavilənin əlavə şərtlər 
bölümündə).

2.4. «Sifarişçi» üçün turizm xidmətlərinin təşkili «Firma» tərəfindən bu 
müqavilənin şərtlərinə ciddi əməl etməklə həyata keçirilir, bununla əlaqədar 
olaraq Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə «Sifarişçi»nin kənarda əldə et
diyi məhsulların və xidmətlərin keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə «Firma» təmi
nat vermir.

2.5. Bu müqavilənin 2.1.2. bəndini yerinə yetirmək üçün «Firma» «Sifa- 
rişçi»nin adından, onun tapşırığı ilə, onun hesabına aviabilet bron edir və onun 
haqqını ödəyir. Əgər başqa forma nəzərdə tutulmamışdırsa «Sifarişçi» marşrut 
üzrə daşımaları həyata keçirən istənilən aviaşirkətin beynəlxalq reyslərinə avia
bilet bronlaşdınlmağı və ödəməyi həvalə edir.

2.6. Bu müqavilənin 2.1.3. bəndini yerinə yetirmək üçün «Firma» «Sifa- 
rişçi»nin adından, onun tapşırığı ilə və onun hesabına bu müqavilədə nəzərdə tu
tulmuş sığorta şirkəti ilə bədbəxt hadisələr və qəflətən xəstələnmədən sığorta 
müqaviləsi bağlayır və haqqını ödəyir.

Qeyd: «Sifarişçbmin arzusu ilə «Firma» digər risklərin sığorta olunma
sında «Sifarişçi»yə yardım edir, bu əlavə şərtlərdə öz əksini tapmalıdır.

3. Şikayət
3.1. Göstərilən turizm xidmətinin keyfiyyəti barədə «Sifarişçi»nin şikayə

ti «Firma» tərəfindən xidmət göstərilməsinin başa çatmasından 20 gün ərzində 
qəbul edilir.

3.2. Şikayət «Sifarişçi» tərəfindən iddianın doğruluğunu təsdiq edən do-
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lillər əlavə edilməklə yazılı formada verilir.
3.3. «Firma» şikayəti aldığı gün də daxil olmaqla 10 gün müddətində 

araşdırır.
3.4. Bu müqavilənin 3.1. və 3.2. bəndlərinə əməl edilmədən verilən şi

kayət «Firma» tərəfindən qəbul edilmir.

4. Tərəflərin məsuliyyəti
4.1. «Firma» bu müqavilənin şərtlərinə və qüvvədə olan Azərbaycan Res

publikasının qanunvericiliyinə əsasən «Sifarişçi»yə turizm xidmətinin təşkilində 
məsuliyyət daşıyır.

4.2. «Firma» aşağıdakılara görə məsuliyyət daşımır:
4.2.1. Beynəlxalq aviareyslərin ləğvi, uçuş vaxtının dəyişdirilməsi və bu

nunla əlaqədar turizm səfərinin proqramında dəyişiklik edilməsi.
4.2.2. «Sifarişçi»nin baqajının qorunması və daşınması.
Sərinişinlərin, baqajın və yüklərin hava daşımasına dair Beynəlxalq qay

dalara, həmçinin Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə 
əsasən yuxarıda göstərilən hallara görə məsuliyyət aviadaşıyıcının üzərinə 
düşür; «Sifarişçi» ilə aviaşirkətin müqavilə bağlamasının bariz sübutu bu müqa
vilənin şərtlərinə görə «Firma» tərəfindən «Sifarişçinyə təqdim edilən aviabilet- 
dir. Bununla əlaqədar aviadaşımaya aid «Sifarişçbmin bütün şikayətləri və id
diaları bilavasitə uçuşu həyata keçirən aviaşirkətə təqdim edilməlidir.

Diqqət! Aviabilet aviaşirkətə iddia təqdim olunana qədər saxlanılmalıdır.
4.2.3. Səyahət üçün «Sifarişçi»yə lazım olan sənəd!ərin(giriş/çıxış vizası, 

həddi-buluğa çatmayanların aparılması üçün sənədlər və s.) aidiyyatı orqanlar to- 
rəfindən düzgün tərtib olunmaması, gecikdirilməsi və verilməsindən imtina edil
məsi ilə əlaqədar «Sifarişçi»yə ziyan dəyməsi.

4.2.4. «Sifarişçbmin reysdən çıxarılması və /və ya gömrük, sərhəd, sani
tar və digər xidmətlər tərəfindən girişə/çıxışa icazə verilməməsi ilə əlaqədar 
ziyan dəyməsi.

4.2.5. «Sifarişçbmin aşağıdakı hərəkəti/hərəkətsizliyinin üçbatmdan ziy
an dəyməsi:

a) Turizm xidməti göstərilən yerə gəlməmək və ya gec gəlmək;
b) ölkədən/ölkəyə giriş/çıxış hüququ verən sənədləri rəsmiləşdirmək 

üçün lazımı sənədləri «Firma»ya vaxtında təqdim etməmək və ya tam təqdim
etməmək;

c) Azərbaycan Respublikasının və olduğu ölkənin qüvvədə olan qanunve
riciliyini, o cümlədən, gömrük, sərhəd, sanitar və karantin qaydalarını pozmaq;

d) alkaqol və narkotik sərxoşluq halında olmaq;
q) tibbi çığortadan imtina etmək.
4.2.6. Bu müqavilənin 2.3.3. və 2.3.4. bəndlərində müəyyən olunmuş 

məlumatların «Sifarişçi» tərəfindən təqdim edilməməsi və/və ya düzgün olmay
an məlumatlar təqdim edilməsi uçbatından dəyən ziyan.

4.2.7. «Sifarişçbmin bu müqavilədo nəzərdə tutulmayan hər hansı mal vo
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xidmət əldə etməsi nəticəsində onun əmlakına və /və ya sağlamlığına vurulan 
ziyan və digər zərər.

4.2.8. «Sifarişçi»nin müqavilə bağladığı Sığorta Şirkətinin öz öhdəlikləri
nə əməl etməməsi və ya lazımı qaydada əməl etməməsi səbəbindən «Sifariş- 
çi»nin sağlamlığına və /və ya əmlakına dəymiş ziyan və hər hansı zərər Azər
baycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə bu halda məsuliyyət 
sığorta şirkətinin üzərinə düşür. «Sifarişçi» ilə Sığorta Şirkətinin müqavilə 
bağlamasının bariz sübutu bu müqavilənin şərtlərinə görə «Firma» tərəfindən 
«Sifarişçi»yə təqdim edilən sığorta şəhadətnaməsidir. Bununla əlaqədar sığorta 
hadisəsi baş verərkən, sığorta şirkətinin sığorta müqaviləsindən irəli gələn öhdə
liklərinə əməl etməməsi, lazımı qaydada əməl etməməsi zamanı bütün şikayət, 
iddia və tələblər «Sifarişçi» tərəfindən bilavasitə Sığorta şəhadətnaməsini rəs
miləşdirən Sığorta Şirkətinə təqdim edilir.

Diqqət! Sığorta şəhadətnaməsi vo Sığorta hadisəsinin baş verməsini sübut 
edən, həmçinin «Sifarişçimin Sığorta hadisəsi baş verməsi ilə əlaqədar məsrəf
lərinin təsdiq edən digər Sənədləri Sığorta Şirkətinə iddia verilənədək saxlamaq 
lazımdır.

Qeyd: Sığortalının əsas vəzifəsindən biri sığorta hadisəsi baş verərkən 
təcili bu barədə Sığorta Şirkətini xəbərdar etmək və onun göstərişilərinə tam 
əməl etməkdən ibarətdir (sığorta şirkəti ilə əlaqə telefonu sığorta şəhadətnamə
sində göstərilmişdir). Yadda saxlamaq lazımdır ki, belə məlumatlar adətən tele
fonla edilir, odur ki, sığortalı oteldodirsə və otaqdan zəng edirsə, otel beynəlxalq 
telefon əlaqəsi üçün ona hesab təqdim edəcəkdir. Bu hesab Sığorta Şirkəti tərə
findən ödənilir. Bundan əlavə, sığorta hadisəsi zamanı xəbərdarlıq adətən tele
fonla edildiyindən, heç do həmişə müraciət faktını qeyd etmək mümkün olmur, 
ona görə do Sığorta Şirkətinin ünvanına teleqram da göndərilməlidir.

4.3. Bu müqaviləyə uyğun olaraq «Firma» tərəfindən turizm xidmətləri
nin təşkili müddətində «Sifarişçi»nin sağlamlığına və /vo ya əmlakına vurulmuş 
ziyan, ziyan vuran tərəfindən hüquqi normalara uyğun şəkildə ödənilir. «Firma» 
Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyində göstərilmiş hallardan başqa «Sifa
rişçinin sağlamlığına və/və ya əmlakına vurulmuş ziyana görə məsuliyyət daşı
mır.

5. Müqavilənin ləğvi qaydası.
5.1. Bu müqavilə «Firma» və «Sifarişçinin qarşılıqlı razılığı ilə dəyişdi

rilə vo ya ləğv edilə bilər.
5.2. Müqavilə bağlandıqdan sonra vəziyyətin kəskin dəyişməsi zamanı tə

rəflərin hər biri müqaviləni dəyişdirmək və ya ləğvini tələb edə bilər.
Vəziyyətin kəskin dəyişməsinə aiddir:
• Səyahət şərtlərinin pisləşməsi, səyahət müddətinin dəyişməsi;
• Səyahətin baş tutması üçün 15 nəfərlik minimal turist qrupunun yığıl

mamalı bu zaman turun başlanmasına 36 saat qalmış «Sifarişçi» xəbərdarlıq edi
lir;
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• Nəqliyyat tariflərinin kəskin artması;
• Yeni vergi və rüsumların tətbiqi və ya qüvvədə olanların dərəcəsinin 

artırılması;
• Milli valyuta kursunun kəskin dəyişməsi.
Vəziyyətin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar müqavilənin ləğvi zamanı ziya

nın ödənilməsi tərəflərin faktiki məsrəflərinə əsasən edilir.
5.3. Bu müqavilə «Sifarişçi» tərəfindən istənilən zaman ləğv edilə bilər. 

Bu halda müqavilənin ləğvi haqqında məlumat verilənə qədər göstərilən xid
mətlərin haqqına uyğun məbləğ, həmçinin «Firma»nın müqavilənin həyata keçi
rilməsi ilə əlaqədar həmin məbləğə daxil olmayan xərcləri «Sifarişçi»yə qayta
rılmır.

5.4. «Sifarişçi»nin günahı üzündən bu müqavilənin yerinə yetirilməsi 
mümkün olmadıqda turizm xidmətlərinin haqqı tam şəkildə ödənilməlidir.

5.5. Bu müqavilənin yerinə yetirilməməsində tərəflərin heç biri günahkar 
deyilsə, «Sifarişçi» «Firmawya faktiki çəkilmiş məsrəfləri ödəyir.

6. Fors-major.
6.1. Bu müqavilə imzalandıqdan sonra, qarşısıalınmaz halların baş vermə

si nəticəsində tərəflər müqavilə ilə öhdəliklərinin bir hissəsinə vo ya tam əməl 
edə bilmirlərsə onlar məsuliyyətdən azad edilirlər.

6.2. Bu müqavilənin məqsədi üçün qarşısıalınmaz hallara aiddir: yanğm, 
təbii fəlakət, hər-hansı xarakterli hərbi əməliyyatlar, epidemiya, qanunverici və 
icraedici orqatılann aktları, öhdəliklərin yerinə yetirilməsini əngolləyən immi- 
qrasiya siyasətinin dəyişməsi, terror aktlan, nəzarət edilməsi mümkün olmayan 
digər hallar. Öhdəliklərin yerinə yetirilmə müddəti, belə halların mövcud olduğu 
müddət qədər uzadılacaq. Əgər belə hal 14 gündən artıq davam edərsə tərəflərin 
hər biri bu müqavilə üzrə öhdəliklərdən imtina hüququna malik olacaqdır, bu za
man tərəflərdən heç birinin digər tərəfdən ziyanın ödənilməsini tələb etmək 
hüququ olmayacaqdır.

7. Münaqişələrin həlli.
7.1. Tərəflər bu müqavilə ilə əlaqədar bütün mübahisələr və narazılıqları 

danışıqlar yolu ilə həll etməyi razılaşırlar. Əgər danışıqlar yolu ilə mübahisəni 
həll etmək mümkün olmarsa, mübahisə Azərbaycan Respublikasının mövcud qa
nunvericiliyi ilə məhkəmə yolu ilə həll edilir.

8. Digər şərtlər.
8.1. Bu müqavilə tərəflərin hər ikisi onu imzaladığı andan qüvvəyə minir 

və müqavilənin 11 hissəsindəki tarixə qədər qüvvədədir.
8.2. Bu müqaviləyə əsasən eyni zamanda turizm xidmətlərini bir neçə nə

fər alarsa müqavilənin şərtləri və «Firma» tərəfindən turizm xidmətlərinin təşki
li qaydaları haqqında digər maraqlı şəxslərə dolğun məlumatın çatdırılması 
müqaviləni imzalayan «Sifarişçi»nin üzərinə düşür.
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8.3. Bkstrimal hallarda polis və azərbaycan Respublikası konsulluq xid
mətləri ilə əlaqə vasitələri və bu orqanlara müraciət qaydaları hazırki müqavilə 
imzalanarkən «Sifarişçi»nin diqqətinə çatdırıldı.

8.4. Əgər hazırki müqavilənin əlavə şərti ilə digəri nəzərdə tutulmamışsa 
«Sifarişçi»nin hazırki müqavilə əsasında turizm xidməti əldə etməkdə məqsədi 
passiv istirahətdir.

8.5. Hazırki müqavilənin 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. bəndlərində müəyyən olun
muş xidmətlər «Sifarişçi»yə uyğun sənədlər: aviabilet, sığorta şəhadətnaməsi, 
səfirliyin vizası pasport təqdim edildiyi andan «Firma» tərəfindən tam yerinə ye
tirilmiş hesab edilir. «Sifarişçi»nin həmin sənədləri qəbul etməmək və «Firma» 
tərəfindən göstərilən xidmətlərdəki çatışmamazlıqları aradan qaldırmağı tələb 
etmək hüququ vardır. Əks halda, xidmətlər qəbul edilmiş hesab olunacaqdır.

8.6. Hazırkı müqavilənin əlavə şərtləri ilə digəri nəzərdə tutulmamışdır
sa, transfer dedikdə xidmət alan şəxslərin hava gəmisinin xarici ölkələrdəki en
diyi aeroportdan otelə, oteldən aeroporta daşınması başa düşülür. Transfer qrup 
üçün təşkil edilir (eyni zamanda qrupdakı bütün turistlər daşınır).

Azərbaycan və ya rus dilində danışan gidin olacağına təminat verilmir, 
transferin konkret müddəti müəyyən edilmir və o, hazırki müqavilə ilə xidmət 
alan şəxslərin yaşadığı otelə aeroport arasındakı məsafədən asılı deyildir.

8.7. Hazırki müqavilənin əlavə şərtləri ilə digəri nəzəıdə tutulmamışsa, 
xidmət alan şəxslərə otelə gələn kimi nömrədə yerləşəcəklərinə, həmçinin otel
dən çıxmazdan öncə nömrəni boşaltmalarına təminat verilmir. Müqavilənin bu 
şərti hər bir otelin müəyyən etdiyi nönnroyə yerləşmə və onu boşaltma üçün 
müəyyən etdiyi hesab vaxtı ilə əlaqədardır vo «Sifarişçi»nin oteldə qalma haqqı
nın ödənilməsini minimum etmək məqsədilə tətbiq edilir. Otellərin hesab vaxtı 
təxminən saat 12.00 olur. Otel nömrəsinə hesab vaxtından əvvəl yerləşmə, həm
çinin nömrəm hesab vaxtından gec boşaltma nömrədə qalma müddətindən asılı 
olmayaraq tam sutka üçün haqq ödənilməsini tələb edir.

Qeyd: Hazırkı müqavilənin bəndi ih  müəyyən olunmuş şəri «Firmamın 
təşkil etdiyi turizm xidmətlərinin haqqını «Sifarişçi» ödəyərkən onun mailiyə 
məsrəflərini minimuma endimokdir, belə ki, turistin oteldə yaşaması, üçün he
sablaşma məqsədilə hər bir otel tərəfindən müstəqil olaraq müəyyən edilmiş 
(təxminən 10.00-dan 14.00-a kimi) hesab vaxtı tətbiq edilir, bununla əlaqədar 
hesab vaxtından tez, məsələn 09.00-da otelə gələn və dərhal otel nömrəsində 
yerləşmək istəyən şəxs əlavə olaraq /  sutka oteldə yaşama haqqı ödəməlidir. 
Analoji hal nömrəni boşaldarkən də baş verir, məsələn: oteldə hesab vaxtı 
12.00-dir, aeroporta transfer 20.00-a tovin edilmişdir, otel nömrəsini yalnız 
transfer öncəsi boşaltmaq istəyən şəxslər otel haqqını tam sutka üçün ödəməli
dir. Beləliklə, otelə gələn kimi nömrəyə yerləşmək, həmçinin nömrəni bilavasi
tə transfer öncəsi boşaltmaq barədə «Sifarişçi»nin şərti mütləq hazırki müqavilə
nin əlavə şərtlər hissəsində oks olunmalıdır.

8.8. Hazırki müqavilə bağlanarkən «Sifarişçi» şəxsi təhlükəsizlik qayda
larına əməl etmənin vacibliyi, pullarının və digər qiymətli əşyalarının oğurlan
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masının qarşısım almaq üçün yaşadığı yerin rəhbərliyi tərəfindən bu məqsədlə 
ayrılmış xüsusi yerə təhvil verməyin lüzumluğu, bu cür saxlama yerlərindən isti
fadə qaydaları barədə «Firma» tərəfindən xəbərdarlıq alır.

8.9. «Sifarişçi» gedilən ölkədə baş verən bütn çətinlikləri, həmçinin tə
qdim edilən turizm xidmətlərinin keyfiyyəti barədəki iddialarını operativ surətdə 
aradan qaldırmaq üçün dərhal «Firma»ya bildirməyi öhdəsinə götürür.

8.10. Hazırki müqavilədə otelin dərəcəsi otel yerləşən ölkədəki təsnifat 
sisteminə uyğun göstərilir. Hazırki müqavilənin əlavə şərtləri ilə digəri nəzərdə 
tutulmamışsa «Sifarişçi» göstərilən dərəcəli oteldə yerləşdirilir.

8.11. Turun haqqı ödənildikdən sonra «Firma» «Sifarişçi»yə bu müqavi
lənin ayrılmaz hissəsi olan turizm yollayışı təqdim edir.

8.12. «Sifarişçi» gedilən ölkədə istifadə olunan dil barədə və onu bilmə
diyindən mümkün çətinliklər barədə xəbərdar edildi.

8.13. Hazırki müqavilənin şərtləri ilə müəyyən edilmiş turun qiyməti «Si- 
farişçi»yə turizm xidmətinin təşkili üçün möhkəm Smetadır vo yalnız Azər
baycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə dəyişdirilə bilər.

8.14. «Firma» hazırki müqavilə üzrə öhdəliklərinin bir hissəsini və ya ha
mısını üçüncü şəxsə həvalə edə bilər.

8.15. Hazırki müqavilə bağlanarkən «Sifarişçi» səlahiyyətli orqanların gi- 
riş/çıxış sənədlərinə olan tələbləri, tibbi sığorta əldə etməyin vacibliyi və sığorta 
şərtləri, mehmanxanada yaşama və qidalanma şərtləri, turizm səfəri zamanı dav
ranış qaydalarının xüsusiyyətləri: o cümlədən yerli adət-ənənələrə hörmətlə ya
naşmanın, mədəni irsə və əlraf mühitə qayğı ilə yanaşmağın vacibliyi, ətraf 
mühitin və «Sifarişçi»nin istirahət yerinin vəziyyəti barədə, səyahət zamanı rast 
gəlinə biləcək təhlükələr, «Firma»nın təqdim eldiyi ximdətlərdon istifadə üçün 
lazım olan digər şərtlər barədə məlumatlandırıldı.

Bunu imzalarımızla təsdiq edirik.

Firmanın adından Sifarişçi

/ /
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Turist üçün yaddaş

Turizm xidmətlərinin təşkili üçün ən mühüm şərt turistin müəyyən 
olunmuş nümunədə ümumvətəndaş pasportunun olmasıdır. Mövcud qanunverici
liyə görə Pasportun qüvvədə olduğu müddət verilən andan 5 ildir. Bəzi ölkələrə, 
o cümlədən Şengen sazişi ölkələrinə səyahət etmək üçün səfərin başa çatmasın
dan və Azərbaycan Respublikasına qayıtdıqdan sonra Pasportun azı 3 aylıq 
müddəti qalmalıdır.
I. Azerbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə ümumvətəndaş- 
lıq pasportu 18 yaşına çatan şəxslərə DfN-ini Viza və Qeydiyyat idarəsi tərəfin
dən verilir.
II. Həddi-buluğa çatmayan vətəndaşların Azərbaycan Respublikasından kənara 
aparılması:

1) Mövcud Qanunvericiliyə görə təhsil almaq, beynəlxalq tədbirlərdə 
iştirak etmək, müalicə olunmaq üçün xaricə gedən 18 yaşına çatmamış Azər
baycan Respublikası vətəndaşına ümumvətəndaş pasportu verilə bilər. Yetkinlik 
yaşına çatmayanlar xarici ölkəyə gedən qanuni nümayəndəsinin ümumvətəndaş 
pasportuna yazılmalı və şəkilləri yapışdırılmalıdır.

2) 18 yaşma çatmamış vətəndaş ölkədən öz valideynlərinin və ya qanuni 
nümayəndəsinin notarius tərəfindən və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
qaydada təsdiq edilmiş razılığı ilə gedə bilər. Valideynlərdən birinin razılığı ol- 
madıqda yetkinlik yaşına çatmamış vətəndaşın ölkədən getməsi məsələsi məh
kəmənin qərarı əsasında həll edilir.

Fəaliyyət qabiliyyəti olmayanların Azərbaycan Respublikasının 
hüdudlarından kənara getməsi

Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş vətəndaş 
ölkədən öz qanuni nümayəndəsinin notarius tərəfindən təsdiq edilmiş vəsatəti və 
ya məhkəmənin qərarı əsasında qanuni nümayəndəsinin müşayəti ilə gedə bilər. 
Bu qaydaya hər dəfi) Azərbaycan Respublikasından gedərkən əməl edilməsi ba
rədə qanuni nümayəndələr turizm firması tərəfindən məlumatlandırıldı.
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Turizm firmasının məsuliyyətinin məhdudlaşdırılması

1. Turizm firması ümumvətəndaş pasportunun seriyasının, nömrəsinin, 
həmçinin oradakı möhür və ştampların həqiqiliyinə görə məsuliyyət daşımır vo 
turistə bununla bağlı heç bir ziyan ödəmir.

2. Turizm firması sərhəd xidmətinin Azərbaycan Respublikası vətənda
şına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayanlara Azərbaycan Respublikasından get
məyə, eyni zamanda xarici ölkəyə daxil olmağa icazə verilmədiyindən onlara 
dəyən ziyana görə məsuliyyət daşımır.

Turizm firması ilə müqavilə bağlayana qədər bu yaddaşla tam tanış ol
dum, planlaşdırılan marşrut üzrə səyahətin mümükünlüyünü şəxsən yoxladım, 
imzamla təsdiq edirəm.

Sifarişçi_________ / /
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1993-cü ildən taleyini turizmə 
bağlamış Bahadur müəllim 2001-ci 

' ilin sentyabr ayına kimi Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər kabineti yanın
da Xarici Turizm Şurasında «Turiz
min təşkili və xidmət» şöbəsinin 

müdiri, Xarici Turizm Şurası nəzdindəki «Azərtur» turizm müəssisəsində 
«Xarici turizmin təşkili» şöbəsinin rəisi işləmişdir. Hazırda «Sevgün» tu
rizm firmasına rəhbərlik edir.

Bahadur müəllim turizm sahəsindəki biliklərini gənc nəslə öyrət
məklə də məşğuldur. O, Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində, Bakı Bədən Tərbiyəsi və Tu
rizm Kollecində (BBTTK) turizm və onunla əlaqəli fənnləri tədris edir. 
BBTTK-də «Sosial-mədəni sahədə servis» fənn birliyinin sədridir. Tu
rizmə dair iki monoqafiyanın, bir dərs vəsaitinin, onlarla elmi məqalələ
rin və fənn proqramlarının, həmçinin Azərbaycanın xarici əlaqələrinə 
həsr olunmuş bir sıra elmi və elmi-populyar məqalələrin müəllifidir. 
2003-cü ildə professor C. Məmmədovla birlikdə Azərbaycanda ilk dəfə 
qələmə aldıqları «Azərbaycan Respublikasında gəlmə turizm (tarixi -  
coğrafi və sosial-iqtisadi ştrixlər)» kitabını, 2004-cü ildə isə «Azər
baycanda gəlmə turizm və onun inkişaf yollan» kitabını çap etdirmişdir. 
Kitablarda beynəlxalq turizmin müasir durumundan, terror aktlanmn tu
rizmə təsirindən, ölkəmizdə gəlmə turizmin problemlərindən və onun in
kişaf yollanndan söhbət açılır. 2005-ci ilin əvvəllərində Bahadur müəl
lim «Turizmin menecmenti» adlı dərs vəsaiti hazırlayaraq çap etdirmişdir. 
Dərs vəsaitində menecment anlayışı, onun mahiyyəti və inkişaf mərhələ
ləri, turizmin fəaliyyət sahəsi kimi özəllikləri işıqlandırılır, turizm me
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necmentinin mahiyyəti, prinsipləri, əsas anlayışları vo qanunauyğunluqla
rı şərh edilir. Turizm fəaliyyətinin bütün səviyyələri və istiqamətlən: 
beynəlxalq, milli və regional nizamlama, turizmin inkişafının investisiya 
proqramlan, turizm biznesində informasiya və tclckomunikasiya sistem
ləri üçün əsaslandınlmış qərar qəbul edilməsi üçün menecmentin elmi ya
naşma və metodları sistemi göstərilir. Kitabda strategiya seçiminə xarici 
və daxili mühitin təsiri izah edilir.

Bahadur Bilalov turizm sahəsmdə ictimai fəaliyyətlə də məşğul
dur. 1999-cu ildə Milli Məclisdə müzakirə edilmiş və qəbul olunmuş 
Azərbaycan Respublikasının «Turizm haqqında') Qanunun tərtibçilərin
dən biridir. O, Azərbaycan Turizm Sənayesinin İnkişafı İttifaqında aparıcı 
mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərir və İttifaqda hazırlanmış bir sıra layihə
lərin müəlliflərindəndir. Bahadıır müəllim Azərbaycan Respublikası 
Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə mehmanxana
ların sertifikatlaşdırılması üçün yaradılmış ekspert komissiyasının 
üzvüdür.

B.Bilalovun ölkə turizmi qarşısındakı xidmətləri Azərbaycan Res
publikası Gənclər, İdman vo Turizm Nazirliyi, АготЬаусап Respublikası 
Turizm vo Ekskursiya Şurası tərəfindən Fəxri Fərmanlarla qiymətləndi
rilmişdir.
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