
     
 
   

 

   

Aİ Tvininq layihəsi AZ07/PCA/TR03 “Azərbaycanın dövlət agentliyi DSMPA –da Standartlaşdırma, 
Metrologiya, Uyğunluğun qiymətləndirilməsi və Akreditasiyanın inkişaf etdirilməsi” 

 

Materialların Tədqiqi və Sınağı üzrə Federal İnstitut BAM -ın (Berlin)  

adından 

Almaniyalı vəkil doktor Tomas Vilrix tərəfindən  

 

Avropa Məhsulun təhlükəsizlyinə görə cavabdehlik 
direktivi və onun Azərbaycanda qəbulu haqqında 

seminara dəvət  
 

2009 cui il 29 yanvar  tarixində Bakıda, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 

Agentliyində (DSMPA), 301 saylı iclas zalı 
 

Aİ və Azərbaycan Respublikası arasında 1996- cı ildə bağlanan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq haqqında 

saziş məhsul ticarəti və xidmətlər, standartlar və uyğunluğun qiymətləndirilməsi və istehlakçı 

maraqlarının müdafiəsi (5-ci fəslin 45, 50 və 66 – cı maddələri) ilə bağlı iqtisadi əməkdaşlığı əhatə 
edir.  Əməkdaşlığın başlıca hissəsi qanunvericilk fəaliyyəti ilə bağlıdır. Qanunların adekvatlaşdırılması 

xüsusilə insanların həyat və sağlamlığının, istehlakçı maraqlarının qorunmasına, o cümlədən texniki 

qayda və normalara şamil ediləcək. (4-cü fəslin 43-cü maddəsi).  
Avropanın məhsulun təhlükəsizliyinə görə cavabdehlik haqqında qanunvericiliyi qanunların 

uyğunlaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
 
Seminarın  məqsədi aşağıdakəlardır:  

- Qüsurlu məhsullar haqqında Aİ qanunvericilyi (Məhsulun Təhlükəsizliyinə görə 
cavabdehlik haqqında direktiv) barədə icmal vermək; 

- Azərbaycanın hazırki hüquqi statusuna nəzər salmaq və 
- Aİ Məhsulun Təhlükəsizliyinə görə cavabdehlik haqqında direktivin qəbulu üzrə inkişaf 

planı hazırlamaq 
 

9:45 DSMPA-nın Beynəlxalq əlaqələr bölməsinin direktoru cənab Sabiq Abdullayevin açılış 
sözü  

10:00 Qüsurlu məhsullar haqqında Aİ qanunvericilyi (Məhsulun Təhlükəsizliyinə görə 
cavabdehlik haqqında Direktiv) 

 
• Miqyas: Hansl məhsullar əhatələnir? 
• Həmçinin tərkib hissələri, tikinti və kənd təsərrüfatı məhsulları   
• Öhdəlik: Dəyən zərərə görə ciddi (mütləq) məsuliyyət 
• Məhsul nə vaxt qüsurlu hesab olunur? 
• Məhsulun qüsuru ilə zərərçəkən şəxsin təqsirinin müqayisəsi   
• Kim öhdəlik daşıyır: istehsalçı, idxalçı və bəzən ticarət vasitəçisi (topdan və ya 

pərakəndə satış taciri)?   
• Sübut etmək öhdəliyi kimə aiddir: Kim nəyi sübut etməlidir? 
• Cavabdehlik, başa çatma və məhdudiyyət dövləri üzrə istisnalar  
• Direktivə əsasən, dəyən zərərə görə ciddi məsuliyyət və ümumi mülki qanun 

arasındakı əlaqə  



     
 
   

 

   

• İstehlakçıların hüquqi və iqtisadi maraqlarının müdafiəsinə dair digər Avropa 
qanunlarının xülasəsi: məhkəmə yolu ilə əvəzin ödənilməsi və mübahisələrin həlli; 
istehlak müqaviləsindəki ədalətsiz şərtlər; İstehlakçı məhsulu və müşəyiətçi zəmanətin 
satışı   

12:00 Azərbaycanın hazırki hüquqi statusu (iştirakçıların təqdimatları)  
•  Azərbaycan Respublikasının Mülki məcəlləsi və zərərin əvəzinin ödənilməsinə dair 

müddəaları   
• Azərbaycanın İstehlakçı hüquqları haqqında qanunu və onun məhsulun 

təhlükəsizliyinə görə cavabdehliyə dair müddəaları  

13:00 Nahar fasiləsi  

14:00 Məhsulun Təhlükəsizliyinə görə cavabdehlik haqqında direktivin qəbulu üzrə 
təfərrüatların və strukturun müzakirəsi  

16:00 Son 


