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M Ü Q A V İ L Ə 

Bakı şəhəri           “___” _________2023-cü il 

 
Bu Müqavilə bundan sonra, ayrı-ayrılıqda Tərəf, birlikdə Tərəflər adlandırılacaq  
 
Bir tərəfdən bundan sonra “Assosiasiya” adlandırılan, qanuni təmsilçisi 

H.N.Həsənovun şəxsində təmsil olunan “Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları 
Assosiasiyası” İctimai Birliyi (ABADA)  

və  
 
Digər tərəfdən  bundan sonra “Daşıyıcı” adlandırılan, qanuni təmsilçisi 

__________________________ şəxsində təmsil olunan __________________________  
arasında,  
 
Daşıyıcının “İcazə” blanklarının bölgüsündə iştirak etmək niyyətini, 
 
Assosiasiyanın  
 
- Bölgü ilə bağlı daşıyıcının müraciətini (Ərizə-Öhdəçilik) qəbul etməsini; 
- Müraciətlər üzrə sənədlərin tamlığını yoxlamasını, zərurət olduqda buunla bağlı 

daşıyıcıya hərtərəfli dəstək göstərməsini; 
- Daşıyıcının qanuni əsaslarla istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələrinin reyestrini 

formalaşdırmasını; 
- Bölgünün aparılması üçün təşkilati işləri görməsini; 
- Bölgü Komissiyasının fəaliyyətini təşkil etməsini; 
- Bölgünün aparılması üçün zəruri olan məlumatları ümumiləşdirərək Bölgü 

Komissiyasına təqdim etməsini; 
- Bölgünün informasiya texnologiyaları tətbiq edilməklə aparılmasını təmin edən 

proqram təminatını yaratmasını və həmin proqram təminatının işlək vəziyyətdə 
saxlanmasını təmin etməsini; 

- Bölgünün nəticələri ilə bağlı daşıyıcını məlumatlandırmasını; 
- Bölgüdə tətbiq edilən meyarlarla bağlı daşıyıcının müxtəlif informasiya 

vasitələrindən istifadə edilməklə məlumatlandırmasını; 
- Azərbaycan daşıyıcılarının beynəlxalq bazarlara çıxış imkanının artırılması üçün 

davamlı tədbirlər görməsini  
 
nəzərə alaraq aşağıdakılar barəsində imzalanmışdır: 

 
 

2. Tərəflərin öhdəlikləri. 
 

2.1. Daşıyıcı aşağıdakıları öz öhdəsinə götürür: 

2.1.1. Bölgüdə iştirak etmək niyyəti olduqda hər ay “İcazə” blanklarının bölgüsü ilə 
bağlı Ərizə-Öhdəçilik formasını zəruri məlumatlarla birlikdə Assosiasiyaya təhvil vermək; 

2.1.2. Qanuni əsaslarla istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələrinin siyahısını, 
həmçinin siyahıda dəyişiklik baş verdikdə dəyişiklik haqqında məlumatı dəyişikliyin baş 
verdiyi tarixdən 2 (iki) iş günündən gec olmayaraq Assosiasiyaya təqdim etmək; 

2.1.3. Ərizə-Öhdəçilik əsasında müəyyənləşdirilən Müqavilə üzrə xidmət haqqını 
bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş qaydada ödəmək; 

2.1.4. Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş məxfiliklə bağlı müddəalara riayət etmək. 

2.2. Assosiasiyanın aşağıdakıları öz öhdəsinə götürür: 
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2.2.1. Bölgüdə iştirak bağlı zəruri olan sənədlərin siyahısı barədə Daşıyıcını 
məlumatlandırmaq; 

2.2.2. Daşıyıcınını müraciətini (Ərizə-Öhdəçilik) qəbul etmək; 

2.2.3. Daşıyıcının “İcazə” blankının bölgüsündə iştirakı üçün zəruri məlumatları 
emal etmək, hər hansı çatışmazlıqlar olduqda bu barədə Daşıyıcını məlumatlandırmaq, 
həmin çatışmazlığın bölgü üçün müraciətin son tarixinə qədər aradam qaldırılması üçün 
Daşıyıcıya yardım etmək və müraciəti Bölgü Komissiyasına təqdim etmək; 

2.2.4. Bölgünün aparılması üçün özünün təşkilati, inzibati və kadr resurslarını 
təqdim etmək; 

2.2.5. Daşıyıcının bölgüdə müşahidəçi qismində iştirak etməsi üçün, Daşıyıcının 
müraciəti əsasında bölgü aparılan yerin imkanları nəzərə alınmaqla Daşıyıcıya şərait 
yaratmaq; 

2.2.6. Bölgü Komissiyasının fəaliyyətini təşkil etmək, öz imkanları hesabına Bölgü 
Komissiyasının fəaliyyəti üçün zəruri olan şəraiti təmin etmək; 

2.2.7. Bölgünün nəticələri ilə bağlı Daşıyıcını məlumatlandırmaq; 

2.2.8. Bölgünün aparılması qaydaları, tətbiq olunan meyarlar, bölgünün metodları 
haqqında Daşıyıcını məlumatlandırmaq üçün tədbirlər təşkil etmək; 

2.2.9. Daşıyıcının bölgü ilə bağlı yaradılmış proqram təminatından istifadəsinə 
şərait yaratmaq, onu proqram təminatından istifadə ilə bağlı təlimatlandırmaq; 

2.2.10. Proqram təminatının işlək vəziyyətdə saxlanmasını təmin etmək 

2.2.11. Daşıyıcının beynəlxalq avtomobil daşımaları ilə bağlı sorğularını 
cavablandırmaq; 

2.2.12. Azərbaycan daşıyıcılarının daşıma həyata keçirdiyi ölkələrdə beynəlxalq 
avtomobil daşımalarının tənzimlənməsi ilə bağlı baş vermiş dəyişikliklər haqqında əldə 
etdiyi məlumatları Daşıyıcı ilə bölüşmək; 

2.2.13. Öz imkanları daxilində Daşıyıcının xarici ölkələrdə  qarşılaşdığı çətinliklərlə 
bağlı Daşıyıcıya dəstək göstərmək; 

2.2.14. Xarici ölkələrin daşıyıcılar assosiasiyalarından əldə edilmiş məlumatlar 
əsasında Daşıyıcını konkret istiqamətlər üzrə daşımanın spesifikası haqqında 
məlumatlandırmaq; 

2.2.15. Zərurət olduqda Daşıyıcıya bölgünün nəticələri haqqında arayışlar vermək. 
 

3. Müqavilə üzrə ödənişlər. 
  

3.1. Daşıyıcı bu Müqaviləni imzalamaqla Assosiasiyaya “İcazə” blanklarının 
bölgüsünün aparılması üçün təşkilati-texniki işlərin görülməsinə görə xidmət haqqını 
ödəməyi öhdəsinə götürür və bölgüyə xidmət haqqını ödədikdən sonra buraxılması 
nəticəsi ilə razılaşmış hesab edilir. 

3.2. Xidmət haqqı Daşıyıcının bölgü üçün müraciətində (Ərizə-Öhdəçilik) qeyd edilmiş 
“İcazə” blanklarının maksimum sayı və həmin saya uyğun olaraq bu Müqavilənin ayrılmaz 
tərkib hissəsi olan 1 nömrəli Əlavədə göstərilmiş xidmət haqqı paketləri əsasında 
müəyyən edilir.  

3.3. Xidmət haqqı Ərizə-Öhdəçilik verildikdən və xidmət haqqı paketi müəyyən 
edildikdən sonra bir iş günü ərzində Assosiasiyaya Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən istənilən formada ödənilir.  

3.4. Paket üzrə maksimum “İcazə” blankı sayından bölgünün nəticələrinə əsasən 
daşıyıcıya bölünmüş “İcazə” blanklarının sayı çıxılır və yerdə qalan say Paket üzrə bir 
“İcazə” blankı üçün müəyyən edilmiş xidmət haqqı məbləğinə vurulmaqla daşıyıcının qalıq 
xidmət haqqı məbləği müəyyən edilir. Qalıq xidmət haqqı məbləği, növbəti ayın xidmət 
haqqı məbləği bu Müqavilənin 3.2-ci bəndinə əsasən müəyyən edildikdən sonra həmin 
məbləğdən (növbəti ayın xidmət haqqı məbləğindən çıxılır. Bu bəndin birinci cümləsində 
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müəyyən edilmiş qaydada növbəti ayın xidmət haqqı məbləği mənfi rəqəm alındıqda 
Daşıyıcıya hər hansı məbləğ qaytarılmır. 

3.5. Tərəflər hər ayın xidmət haqqı məbləğinin müəyyən edilməsi ilə bağlı qiymətlərin 
razılaşdırılması Protokolu imzalayırlar.  

3.6. Xidmət haqqının ödənilməməsi Daşıyıcının bölgü ilə bağlı müraciətinin 
baxılmamış saxlanılmasına səbəb olur. 
 

4. Konfidensiallıq 

 

4.1. Bu Müqavilənin məqsədləri üçün, Müqavilənin icrası zamanı Tərəflərdən hər 

hansı birinin digərinə ötürdüyü hər hansı məlumat məxfi məlumat hesab ediləcək. 

Məlumat aşağıdakı hallarda məxfi hesab edilmir:  

4.1.1. geniş kütləyə açıq olan məlumat; 

4.1.2. qeyri-məxfi əsasda Tərəflərdən birinə istənilən mənbədən məlum olan və ya 

məlum olacaq məlumat (digər Tərəf məlumat mənbəsi kimi istisna edilir); 

4.1.3. heç bir məhdudiyyət qoyulmadan Tərəfin üçüncü tərəfə açıqladığı məlumat; 

4.1.4. digər Tərəfin təqdim etdiyi məlumat və ya məxfi hesab edilən məlumat istifadə 

olunmadan Tərəfin hazırladığı məlumat; 

4.1.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələbləri əsasında açıqlanan 

məlumat. 

4.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində digər hallar nəzərdə 
tutulmadıqda, Tərəflər aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 

4.2.1. Digər tərəfin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan Məxfi məlumatı üçüncü 
tərəflərlə istənilən başqa formada paylaşmamalı, mətni, sifarişi, sifarişin hər hansı 
detallarını, eləcə də bu sifarişin verildiyini müzakirə etməməli, Müqavilənin və Tərəflər 
arasında mübadilə olunan digər sənədlərin surətlərini verməməli,  dərc etməməli və ya 
açıqlamamalı. Məxfi məlumat, müvafiq qaydada edilmiş müraciət əsasında, bu cür 
məlumatı Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən tələb etmək səlahiyyətinə malik olan 
dövlət orqanlarına, habelə məhkəmə orqanlarına və Müqavilə ilə müəyyən olunmuş 
hüquqların qorunması məqsədilə müvafiq tərəfin nümayəndələrinə açıqlandıqda yazılı 
icazə tələb olunmur (bütün yuxarıda qeyd olunan hallarda – digər Tərəfi 
məlumatlandırmadan); 

4.2.2. Məxfi məlumatın qorunması və icazəsiz açıqlanmasına yol verməmək 
məqsədilə tədbirlər görməli və bütün hüquqi vasitələrdən istifadə etməli və məxfi məlumatı 
yalnız Müqavilənin icrası üçün istifadə etməli; 

4.2.3. Məxfi məlumatın ötürülməsi və ya əldə olunması faktını üçüncü tərəflərə 
açıqlamamalı. 

4.3. Məxfilik haqqında öhdəliklər bu Müqaviləyə xitam verildiyi tarixdən 60 ay 
müddətində də qüvvədə olacaqdır. 

4.4. Bu Müqavilənin məxfilik şərtlərinin pozulmasına görə məxfiliyi pozan Daşıyıcı 
Assosiasiyaya məxfilik öhdəliyinin pozulduğu ayın, bu Müqavilənin müddəti bitdikdən 
sonra isə Müqavilənin qüvvədə olduğu sonuncu ayın xidmət haqqı məbləğinin on misli 
miqdarında cərimə ödəməli və dəymiş zərəri tam həcmdə ödəməlidir.  

 

5. Fors-major 

 

5.1. Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyən və lazımınca yerinə yetirməyən 

Tərəf, öhdəliyi yerinə yetirməməsini fors-major hallarının, yəni konkret vaxt hüdudunda 

meydana gələn qarşısı alınmaz fövqaladə halların səbəbindən baş verməsini sübut etdiyi 

halda, heç bir məsuliyyət daşımır. Qarşısı alınmaz hallar aşağıdakılardır: təbii fəlakətlər 
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(zəlzələ, daşqın, vulkan püskürməsi, torpaq sürüşməsi, sunami və s.). Müqavilə üzrə 

öhdəliklərin  icra edilmə yerində insan üçün normal həyat fəaliyyəti istisna edən küləyin 

gücü, hərarəti və çöküntülərin dərəcəsi; icra hakimyyəti orqanlarının moratoriumları və 

Tərəflərin icra olunmalı öhdəliklər üçün fövqaladə hal kimi müəyyən edə bildikləri digər 

hallar. 

5.2. Fors-major hallarının təsiri altına düşən Tərəf bu barədə digər Tərəfi belə halların 

başlandığı andan 10 (on) gün müddətindən gec olmayaraq xəbərdar etməlidir. Digər tərəfi 

vaxtında xəbərdar etməmə fors-major halına əsaslanma hüququ vermir. 

5.3. Fors-major halının 3 (üç) aydan çox davam etməsi halında Tərəflər Müqavilənin 

qüvvəsi ilə bağlı qarşılıqlı razılıq əsasında qərar verirlər.  

5.4. Fors-major halının təsirinə məruz qalan Tərəf Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsi üçün vicdanlı səy göstərməli, öhdəliyinin fors-major halının təsirindən kənar 

icrası üçün alternativ yollar axtarmalıdır.   

  

6. Yekun müddəalar 

 

6.1. Müqavilə hər iki tərəf onu imzaladığı gündən qüvvəyə minir və 31 dekabr 2023-
cü ilədək qüvvədədir.  

6.2. Hər bir Tərəf Müqavilə üzrə öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirməyə görə 
məsuliyyət daşıyır; 

6.3. Müqaviliyə aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilə bilər: 

6.1.1. Daşıyıcı tərəfindən xidmət haqqının ödənilməsindən imtina edildikdə 
Assosiasiya tərəfindən belə imtina haqqında məlumat əldə edildikdən sonra dərhal.  

6.1.2. Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə istənilən vaxt.  

6.4. Müqavilənin bu Müqaviləyə uyğun olaraq xitam verilməsi Daşıyıcını Müqavilə 
üzrə nəzərdə tutulmuş cərimələri, vurulmuş zərərin əvəzini ödəmək öhdəliyini istisna etmir. 

6.5. Bu Müqavilənin müddəaları yalnız hər iki Tərəfin razılığı ilə dəyişdirilə, ona 
əlavələr edilə bilər. Dəyişikliklər bu Müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Əlavələrlə 
rəsmiləşdirilir və Tərəflər və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən imzalanır.  

6.6. Müqavilənin hər hansı hissəsinin qüvvədən düşməsi, onun digər hissələrinin 
hüquqi qüvvəsinə təsir etmir; 

6.7. Bu Müqavilə Azərbaycan dilində, eyni hüquqi qüvvəyə malik olan hər Tərəfdə bir 
nüsxə saxlanılmaqla iki nüsxədə tərtib olunmuşdur. 
 

7. Tərəflərin rekvizitləri 

 

ASSOSİASİYA      Daşıyıcı                                
 

“ABADA” Assosiasiyası                    

VÖEN: 1300064031 

H/H: AZ92AZPO91015461400420100586 (AZN) 

  

“Azərpoçt” MMC PF1     

VÖEN: 9900037711 
M/H: AZ76NABZ01350100000000094944   
Kod: 691011  

    S.W.I.F.T.: AZPOAZ22 

 


