Əqdlərdə təmsilçilik
Maddə 359. Əqdlərdə təmsilçilik anlayışı
359.1. Əqd təmsilçi vasitəsilə də bağlana bilər. Bir şəxsin (təmsilçinin)
etibarnaməyə, qanunun göstərişinə və ya buna vəkil edilmiş dövlət və ya
bələdiyyə orqanının aktına əsaslanan səlahiyyətə görə başqa şəxs (təmsil
edilən) adından bağladığı əqd təmsil edilənin mülki hüquq və vəzifələrini
bilavasitə yaradır, dəyişdirir və onlara xitam verir. Səlahiyyət həmçinin
təmsilçinin fəaliyyət göstərdiyi şəraitdən də (pərakəndə ticarətdə satıcı, kassir
və i.a.) bəlli ola bilər.
359.2. Özgə mənafeyi üçün olsa da, öz adından fəaliyyət göstərən şəxslər
(kommersiya vasitəçiləri, müflisləşmə zamanı müsabiqə idarəçiləri, vərəsəlik
zamanı vəsiyyət icraçıları və i.a.), habelə gələcəkdə mümkün ola biləcək
əqdlər barəsində danışıqlara başlamağa vəkil edilmiş şəxslər təmsilçi
deyildirlər.
359.3. Təmsilçi təmsil edilən adından şəxsən özü barəsində əqdlər
bağlaya bilməz. O, həmçinin, kommersiya təmsilçiliyi halı və qiymətli
kağızlar bazarında investisiya şirkəti fəaliyyəti istisna olmaqla, eyni zamanda
təmsilçisi olduğu şəxs barəsində bu cür əqdlər bağlaya bilməz.[226]
359.4. Xarakterinə görə yalnız şəxsən bağlana bilən əqdlərin, eləcə də bu
Məcəllədə göstərilən digər əqdlərin təmsilçi vasitəsilə bağlanmasına yol
verilmir.
Maddə 360. Səlahiyyət verilməyən şəxsin əqd bağlaması
360.1. Əgər başqa şəxsin (təmsil edilənin) adından əqdi bağlayan şəxsin
(təmsilçinin) başqa şəxsin (təmsil edilənin) adından hərəkət etmək səlahiyyəti
olmazsa və ya bu səlahiyyət aşılarsa, əqdin digər tərəfinin təmsilçidən həmin
əqdin icrasını və ya əqdin bağlanması nəticəsində ona dəymiş zərərin
əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır, bu şərtlə ki, başqa şəxs
(təmsil edilən) əqdi sonradan bəyənməsin.[227]
360.2. Təmsil edilən tərəfindən əqdin sonradan bəyənilməsi onun üçün
əqdin bağlandığı andan əqd üzrə mülki hüquq və vəzifələr yaradır, dəyişdirir
və onlara xitam verir.
Maddə 361. Kommersiya təmsilçiliyi

361.1. Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində müqavilələr bağlanarkən
sahibkarları daimi və müstəqil surətdə təmsil edən şəxs kommersiya
təmsilçisi sayılır.
361.2. Əqddə müxtəlif tərəflərin eyni vaxtda kommersiya təmsilçiliyinə
həmin tərəflərin razılığı ilə və bu Məcəllədə nəzərdə tutulan digər hallarda
yol verilir. Kommersiya təmsilçisi şərtləşdirilmiş muzdu və tapşırığın icrası
zamanı çəkdiyi xərclərin əvəzini müqavilə tərəflərinin bərabər paylarla
ödəməsini tələb edə bilər, bu şərtlə ki, onlar arasında razılaşmada ayrı qayda
nəzərdə tutulmasın.
361.3. Kommersiya təmsilçiliyi yazılı formada bağlanmış və təmsilçinin
səlahiyyətlərinin göstərildiyi müqavilə əsasında, belə göstərişlər olmadıqda
isə həmçinin etibarnamə əsasında həyata keçirilir. Kommersiya təmsilçisi
ticarət əqdləri barəsində ona bəlli olmuş məlumatların sirrini ona verilmiş
tapşırığı icra etdikdən sonra da saxlamağa borcludur.
Maddə 362. Etibarnamə
362.1. Bir şəxsin üçüncü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə
verdiyi vəkalət etibarnamə sayılır. Təmsil edilən təmsilçinin əqd bağlaması
üçün yazılı vəkaləti bilavasitə müvafiq üçüncü şəxsə təqdim edə bilər.[228]
362.2. Notarial forma tələb edən əqdlərin bağlanması üçün etibarnamə
notariat qaydasında təsdiqlənməlidir.
362.3. Aşağıdakılar notariat qaydasında təsdiqlənən etibarnamələrə
bərabər tutulur:
362.3.1. hospitallarda, sanatoriyalarda və digər hərbi- müalicə
müəssisələrində müalicədə olan hərbi qulluqçuların və başqa şəxslərin həmin
müəssisənin rəisi, onun tibbi hissə üzrə müavini, böyük və ya növbətçi həkim
tərəfindən təsdiqlənmiş etibarnamələri;
362.3.2. hərbi qulluqçuların etibarnamələri, hərbi hissələrin,
birləşmələrin, idarələrin və hərbi təlim məktəblərinin yerləşdiyi, lakin notariat
kontorlarının və notariat əməliyyatları aparan digər orqanların olmadığı
məntəqələrdə isə həmçinin fəhlə və qulluqçuların, onların ailə üzvlərinin və
hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin bu hissənin, birləşmənin, idarənin və ya
məktəbin komandiri (rəisi) tərəfindən təsdiqlənmiş etibarnamələri;
362.3.3. azadlıqdan məhrumetmə yerlərində olan şəxslərin müvafiq
azadlıqdan məhrumetmə yerinin rəisi tərəfindən təsdiqlənmiş etibarnamələri;
362.3.4. əhalinin sosial müdafiəsi müəssisələrində olan yetkinlik yaşına
çatmış fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxslərin həmin müəssisənin müdiriyyəti və

ya müvafiq əhalinin sosial müdafiəsi orqanının rəhbəri (onun müavini)
tərəfindən təsdiqlənmiş etibarnamələri.
362.4. Əmək haqqının və əmək münasibətləri ilə bağlı digər haqların,
müəlliflərin və ixtiraçıların haqlarının, pensiyaların, müavinətlərin və
təqaüdlərin, fiziki şəxslərin banklardakı əmanətlərinin və poçt
göndərmələrinin, o cümlədən pul və bağlamaların alınması üçün etibarnamə
etibar edənin işlədiyi və ya təhsil aldığı təşkilat, onun yaşayış yeri üzrə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və müalicə olunduğu stasionar müalicə
müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən də təsdiqlənə bilər.
362.5. hüquqi şəxs adından etibarnamə onun rəhbərinin və ya
nizamnaməsi ilə buna vəkil edilmiş digər şəxsin imzası ilə, həmin təşkilatın
möhürü vurulmaqla verilir.
362.6. Teleqrafla, habelə sənədin rabitə işçisi tərəfindən yola salındığı
digər rabitə növləri ilə göndərilən etibarnamə rabitə orqanları tərəfindən
təsdiqlənir.
362.7. Üçüncü şəxslər onların barəsində hərəkətlərin edilməsi üçün
verilmiş, etibar edənin rəsmi rabitə orqanlarının vasitəçiliyi olmadan
faksimile və digər rabitə vasitəsilə müvəkkilə göndərdiyi etibarnaməni həqiqi
saya bilərlər.
Maddə 363. Etibarnamənin müddəti
363.1. Bu Məcəllənin 363.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna
olmaqla, etibarnamə istənilən müddətə verilə bilər. Əgər etibarnamədə
müddət göstərilməyibsə, o bağlandığı gündən bir il ərzində qüvvəsini
saxlayır. Bağlandığı tarix göstərilməyən etibarnamə əhəmiyyətsizdir.[229]
363.2. Xaricdə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan və
qüvvədə olma müddəti göstərilməyən etibarnamə notarius tərəfindən
təsdiqləndikdə etibarnaməni vermiş şəxs tərəfindən ləğv edilənədək
qüvvəsini saxlayır.
363.3. Nəqliyyat vasitəsinə dair sərəncam vermə hüququnu nəzərdə
tutan etibarnamə bir ildən artıq müddətə verilə bilməz.[230]
Maddə 364. Etibar edilmişi etibaretmə
364.1. Etibarnamə verilmiş şəxs vəkil edildiyi hərəkətləri şəxsən özü
etməlidir. O, etibarnamə ilə buna vəkil edildikdə və ya etibarnaməni verənin
mənafelərinin qorunması üçün şəraitin buna məcbur etdiyi halda həmin
hərəkətlərin icrasını başqa şəxsə etibar edə bilər.

364.2. Səlahiyyətləri başqa şəxsə verən bunu etibarnaməni verənə
bildirməli və səlahiyyətləri verdiyi şəxs barəsində ona lazımi məlumat
verməlidir. Bu vəzifənin icra edilməməsi səlahiyyəti verənin üzərinə
səlahiyyətləri verdiyi şəxsin hərəkətləri üçün öz hərəkətləri üçün olduğu kimi
məsuliyyət qoyur.
364.3. Çıxarılmışdır. [231]
364.4. Etibar edilmişi başqasına etibaretmə qaydasında verilmiş
etibarnamənin qüvvədə olma müddəti onun verilməsi üçün əsas götürülmüş
etibarnamənin qüvvədə olma müddətindən artıq ola bilməz.
Maddə 365. Etibarnaməyə xitam verilməsi
365.1. Etibarnamənin qüvvəsinə aşağıdakılar nəticəsində xitam verilir:
365.1.1. etibarnamənin müddətinin bitməsi;
365.1.2. etibarnamədə nəzərdə tutulan hərəkətlərin həyata keçirilməsi;
365.1.3. etibarnaməni vermiş şəxs tərəfindən onun ləğv edilməsi;
365.1.4. etibarnamə verilmiş şəxsin imtinası;
365.1.5. adından etibarnamə verilmiş hüquqi şəxsə xitam verilməsi;
365.1.6. adına etibarnamə verilmiş hüquqi şəxsə xitam verilməsi;
365.1.7. etibarnaməni vermiş fiziki şəxsin ölməsi, fəaliyyət qabiliyyəti
olmayan, məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya xəbərsiz itkin düşmüş
sayılması;
365.1.8. etibarnamə verilmiş fiziki şəxsin ölməsi, fəaliyyət qabiliyyəti
olmayan, məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya xəbərsiz itkin düşmüş
sayılması.
365.2. Etibarnamə vermiş şəxs istənilən vaxt etibarnaməni və ya
başqasına etibaretməni ləğv edə bilər, etibarnamə verilmiş şəxs isə istənilən
vaxt ondan imtina edə bilər. Bu hüquqlardan imtinaya dair razılaşma
əhəmiyyətsizdir.
Maddə 366. Etibarnaməyə xitam verilməsinin nəticələri
366.1. Etibarnamə vermiş və sonradan onu ləğv etmiş şəxs bu barədə
etibarnamə verilmiş şəxsi, habelə etibarnaməni qarşılarında təmsil edilmək
üçün verdiyi ona məlum üçüncü şəxsləri xəbərdar etməyə borcludur. Bu
Məcəllənin 365.1.5 və 365.1.7-ci maddələrində nəzərdə tutulan əsaslara görə
etibarnaməyə xitam verildiyi hallarda etibarnaməni vermiş şəxsin hüquq
varisləri üzərinə də eynilə bu cür vəzifə qoyulur.

366.2. Etibarnamə verilmiş şəxsin etibarnaməyə xitam verildiyini bildiyi
və ya bilməli olduğu vaxtadək yerinə yetirdiyi hərəkətlər nəticəsində əmələ
gələn hüquq və vəzifələr etibarnaməni vermiş şəxs və onun hüquq varisləri
üçün üçüncü şəxslər barəsində qüvvəsini saxlayır. Əgər üçüncü şəxs
etibarnamənin qüvvəsinə xitam verildiyini bilirdisə və ya bilməli idisə, bu
qayda tətbiq edilmir.
366.3. Etibarnaməyə xitam verildikdə onun verildiyi şəxs və ya hüquq
varisləri dərhal etibarnaməni qaytarmağa borcludurlar.
366.4. Etibarnaməyə xitam verildikdə etibar edilmişi başqasına
etibaretmə qüvvədən düşür.

