37-ci fəsil.
Borc

Maddə 739. Borc müqaviləsi
739.1. Borc müqaviləsinə görə, iştirakçılardan biri (borc verən) pula və ya
digər əvəz edilən əşyalara mülkiyyət hüququnu digər iştirakçıya (borc alana)
keçirməyi öhdəsinə götürür, digər iştirakçı (borc alan) isə aldıqlarını müvafiq
olaraq pul və ya eyni keyfiyyətdə və miqdarda olan eyni növlü əşyalar
şəklində borc verənə qaytarmağı öhdəsinə götürür.
739.2. Borc müqaviləsinin predmeti hər hansı pul məbləği olduqda, o,
kredit müqaviləsi adlandırılır. Müstəqil peşə fəaliyyəti şəklində pul borc
verməklə məşğul olan şəxslər əlavə olaraq peşəkarlıq qaydasında kreditlər
verilməsi haqqında müddəaları gözləməlidirlər.
Maddə 740. Borc müqaviləsinin forması[312]
740.1. Borc müqaviləsi tərəflərin razılaşması ilə şifahi və ya yazılı formada
bağlanır.
740.2. Borc müqaviləsi predmetinin məbləği üç min manatdan çoxdursa və ya
məbləğindən asılı olmayaraq müqavilənin iştirakçısı hüquqi şəxsdirsə, borc müqaviləsi
yazılı formada bağlanmalıdır.
Maddə 741. Borc üzrə faizlər
Əgər müqavilənin iştirakçıları borcun faizlər ilə verilməsini
şərtləşdirirlərsə, faizlər müvafiq surətdə bir ilin sonunda ödənilməli, borc bir
il başa çatanadək qaytarılmalıdırsa, borcun qaytarılması ilə bir vaxtda
ödənilməlidir.
Maddə 742. Borc müqaviləsinə xitam verilməsi və borcun qaytarılması
742.1. Əgər borcun qaytarılması üçün müddət qoyulmayıbsa, o, borc
verən və ya borc alan tərəfindən borc müqaviləsi ləğv edilərkən
qaytarılmalıdır.
742.2. Yüz on manatdan çox məbləğdə borclar üçün borc müqaviləsinin
ləğv edilməsi haqqında xəbərdarlıq müddəti üç ay, daha az məbləğdə borclar

üçün bir ay təşkil edir. Əgər borc üzrə faizlər şərtləşdirilməyibsə, borc alanın
ləğvetməyə dair bildiriş vermədən də borcu qaytarmaq hüququ vardır.[313]
Maddə 743. Borcun dərhal qaytarılmasını tələb etmək hüququ
Əgər borc alanın əmlak vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə pisləşərsə, bu isə
borcun qaytarılması tələbi üçün təhlükə yaradarsa, borc verən borcun dərhal
qaytarılmasını tələb edə bilər. Bu hüquq həmçinin borc alanın əmlak vəziyyəti
müqavilə bağlanmazdan əvvəl pisləşdikdə, borc verənə isə bu yalnız borc
müqaviləsi bağlandıqdan sonra məlum olduqda da qüvvədədir.
Maddə 744. Borc alanın müqaviləni ləğv etməyə xüsusi hüququ
744.1. Borc alan müəyyən müddət üçün sabit faizlərin şərtləşdirildiyi
borc müqaviləsini aşağıdakı hallarda tamamilə və ya qismən ləğv edə bilər:
744.1.1. faizlərlə bağlılığa borcun qaytarılması üçün müəyyənləşdirilmiş
müddət çatanadək xitam verildikdə və faiz dərəcəsi haqqında heç bir yeni
razılaşma qəbul edilmədikdə - ləğvetmə haqqında bir aylıq xəbərdarlıq
müddətini gözləməklə, ən tezi faizlərlə bağlılığa xitam verilən günün
sonunda qüvvəyə minməklə;
744.1.2. faiz dərəcəsinin il də daxil olmaqla müəyyən zaman hissələri
üçün razılaşdırılması şərtləşdirildikdə - ləğvetmə haqqında bir aylıq
xəbərdarlıq müddətini gözləməklə, müvafiq olaraq yalnız faizlərlə bağlılığa
xitam verilən günün sonunda qüvvəyə minməklə;
744.1.3. borc fiziki şəxsə verildikdə - ləğvetmə haqqında üç aylıq
xəbərdarlıq müddətini gözləməklə, lakin borc alındıqdan sonra doqquzuncu
ayın axırından tez olmayaraq qüvvəyə minməklə; əgər borc torpağa sahibliklə
bağlı hüquqla təmin edilmişdirsə və ya tamamilə və ya başlıca olaraq
sənətkarlıq şəklində və ya peşəkarlıq qaydasında müstəqil fəaliyyətin həyata
keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdursa;
744.1.4. hər bir halda borc alındıqdan on il sonra ləğvetmə haqqında altı
aylıq xəbərdarlıq müddətini gözləməklə. Əgər borc alındıqdan sonra onun
qaytarılması müddəti və ya faiz dərəcəsi yenidən şərtləşdirilirsə, həmin
razılaşmanın bağlanma anı ödəniş müddətini əvəz edir.
744.2. Borclu faiz dərəcəsi dəyişən borc müqaviləsini ləğvetmə haqqında
üç aylıq xəbərdarlıq müddətini gözləməklə istənilən vaxt ləğv edə bilər.
744.3. Əgər borclu ləğvetmə haqqında xəbərdarlıq müddətinin qurtardığı
günün sonunadək borc verənə borcu ödəməzsə, borc alan tərəfindən
ləğvetmə natamam sayılır.

744.4. Borc alanın bu maddəyə uyğun ləğvetmə hüquqları müqavilə ilə
məhdudlaşdırıla və ya mürəkkəbləşdirilə bilməz. Bu müddəa Azərbaycan
Respublikası, onun dövlət orqanları və ya bələdiyyələr üçün borc
müqavilələrinə tətbiq edilmir.
Maddə 745. Borc verənin ləğvetmə hüququ
Əgər müqavilə üzrə digər iştirakçının əmlak vəziyyəti əhəmiyyətli
dərəcədə pisləşərsə və bunun nəticəsində borcun qaytarılması təhlükəyə
məruz qala bilərsə, borc verən borc verəcəyini öhdəsinə götürdüyü bildirişi
borc verəcəyini vəd etdiyi əşyanı və ya məbləği verənədək və ya ödəyənədək
ləğv edə bilər.
Maddə 746. Borc vermək vədi
Borc vermək vəd edildikdə vəd edən borc verməkdən o halda imtina edə
bilər ki, digər tərəfin əmlak vəziyyəti borcun qaytarılması üçün təhlükə
törədəcək dərəcədə pisləşmiş olsun. Borc vermək vədi yazılı surətdə tərtib
edilməlidir.

