§ 5. Qarantiya

Maddə 478. Qarantiya anlayışı
Qarantiyaya əsasən qarant (bank, digər kredit idarəsi və ya sığorta
təşkilatı) digər şəxsin (prinsipalın) xahişi ilə prinsipalın kreditoruna
(benefisiara) qarantiya öhdəliyinin şərtlərinə uyğun olaraq benefisiar pul
məbləğinin ödənilməsi barədə yazılı tələb təqdim etdikdə həmin məbləği
ödəyəcəyi barədə yazılı öhdəlik verir.
Maddə 479. Prinsipialın öhdəliyinin qarantiya ilə təmin edilməsi
479.1. Qarantiya prinsipialın benefisiar qarşısında öhdəliyini (əsas
öhdəliyi) lazımınca icra etməsini təmin edir.
479.2. Qarantiya verilməsinə görə prinsipial qaranta şərtləşdirilmiş muzd
ödəyir.
Maddə 480. Qarantiyanın əsas öhdəlikdən asılı olmaması
Qarantın benefisiar qarşısında qarantiya ilə nəzərdə tutulan öhdəliyi
müstəqil öhdəlikdir və icrasının təminatı üçün verildiyi əsas öhdəlikdən,
hətta qarantiyada bu öhdəliyə istinad edilsə belə, asılı deyildir.
Maddə 481. Qarantiyanın geri götürülməzliyi
Əgər qarantiyada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, o, qarant tərəfindən
geri götürülə bilməz.
Maddə 482. Qarantiya üzrə hüquqların başqasına verilə bilməməsi
Əgər qarantiyada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, qarantiya üzrə
benefisiara mənsub olan, qaranta qarşı tələb irəli sürmək hüququ başqa şəxsə
verilə bilməz.

Maddə 483. Qarantiyanın qüvvəyə minməsi
Əgər qarantiyada ayrı müddət nəzərdə tutulmayıbsa, qarantiya verildiyi
gündən qüvvəyə minir.
Maddə 484. Qarantiya üzrə tələbin təqdim edilməsi
484.1. Benefisiarın qarantiya üzrə pul məbləği ödənilməsinə dair tələbi
qarantiyada göstərilmiş sənədlər qoşulmaqla, qaranta yazılı formada təqdim
edilməlidir. Tələbdə və ya ona qoşmada benefisiar prinsipialın təminatı üçün
qarantiya verilmiş əsas öhdəliyi pozmasının nədən ibarət olduğunu
göstərməlidir.
484.2. Benefisiarın tələbi qaranta qarantiyada müəyyənləş-dirilmiş
verilmə müddəti qurtaranadək təqdim edilməlidir.
Maddə 485. Benefisiarın tələbinə baxarkən qarantın vəzifələri
485.1. Benefisiarın tələbini aldıqda qarant bu barədə ləngimədən
prinsipiala məlumat verməli və tələbin surətini ona aid bütün sənədlərlə
birlikdə prinsipiala təqdim etməlidir.
485.2. Qarant qoşulmuş sənədlərlə birlikdə benefisiarın tələbinə
qarantiyada göstərilmiş müddətdə, müddət göstərilmədikdə isə ağlabatan
müddətdə baxmalı, həmin tələbin və ona qoşulmuş sənədlərin qarantiya
şərtlərinə uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyənləşdirməyə ciddi diqqət
göstərməlidir.
Maddə 486. Benefisiarın tələbini ödəməkdən qarantın imtina etməsi
486.1. Əgər benefisiarın tələbi və ya ona qoşulmuş sənədlər qarantiya
şərtlərinə uyğun deyildirsə və ya qarantiyada təyin edilmiş müddət
qurtardıqdan sonra qaranta təqdim edilmişdirsə, qarant bu tələbi ödəməkdən
imtina edir. Qarant benefisiarın tələbini ödəməkdən imtina etdiyi barədə
benefisiara dərhal məlumat verməlidir.
486.2. Əgər benefisiarın tələbini ödəyənə qədər qaranta məlum olsa ki,
qarantiya ilə təmin edilmiş əsas öhdəlik tamamilə və ya müvafiq hissədə artıq

icra edilmişdir, digər əsaslara görə xətm edilmişdir və ya etibarsızdır, bu
barədə o dərhal benefisiara və prinsipiala məlumat verməlidir. Bu cür
məlumat verildikdən sonra qarant benefisiardan təkrarən aldığı tələbi
ödəməlidir.
Maddə 487. Qarantın öhdəliyinin hədləri
487.1. Qarantın benefisiar qarşısında qarantiyada nəzərdə tutulan
öhdəliyi qarantiya verilmiş məbləğin ödənilməsi ilə məhdudlaşır.
487.2. Qarantın qarantiya üzrə öhdəliyi yerinə yetirməməsi və ya
lazımınca yerinə yetirməməsi üçün benefisiar qarşısında məsuliyyəti, əgər
qarantiyada ayrı hal nəzərdə tutulmayıbsa, qarantiya verilmiş məbləğlə
məhdudlaşmır.
Maddə 488. Qarantiyaya xitam verilməsi
488.1. Qarantın benefisiar qarşısında qarantiya üzrə öhdəliyinə
aşağıdakılarda xitam verilir:
488.1.1. qarantiya verilmiş məbləğ benefisiara ödənildikdə;
488.1.2. qarantiyada müəyyənləşdirilmiş müddət qurtardıqda;
488.1.3. benefisiar qarantiya üzrə hüquqlarından imtina etdikdə və onu
qaranta qaytardıqda;
488.1.4. benefisiar qarantı onun öhdəliyindən azad etməsi barədə yazılı
ərizə vermək yolu ilə qarantiya üzrə hüquqlarından imtina etdikdə.
488.2. Bu Məcəllənin 488.1.1, 488.1.2 və 488.1.4-cü maddələrində nəzərdə
tutulan əsaslar üzrə qarantın öhdəliyinə xitam verilməsi qarantiyanın ona
qaytarıb-qaytarılmadığından asılı deyildir.
488.3. Qarantiyaya xitam verildiyindən xəbər tutan qarant bu barədə
ləngimədən prinsipiala məlumat verməlidir.
Maddə 489. Qarantın prinsipiala qarşı reqres tələbləri
489.1. Qarantın qarantiya üzrə benefisiara ödənilmiş məbləğlərin
əvəzinin ödənilməsini prinsipaldan reqres qaydasında tələb etmək hüququ

qarantla prinsipialın icrası üçün qarantiya verilmiş razılaşması ilə
müəyyənləşdirilir.
489.2. Əgər qarantın prinsipialla razılaşmasında ayrı qayda nəzərdə
tutulmayıbsa, qarant prinsipialdan qarantiya şərtlərinə uyğun olmadan və ya
qarantın benefisiar qarşısında öhdəliyinin pozulmasına görə benefisiara
ödənilmiş məbləğlərin əvəzini tələb edə bilməz.
Maddə 490. Borclunun qarantiyası – çıxarılmışdır.[278]

