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Saytdan istifadəyə dair razılaşma
Şərtlər, xəbərdarlıqlar və qeyd-şərtlər
Aşağıda ifadə edilən şərtləri diqqətlə oxuyun. Siz, bu saytın və onun istənilən səhifəsindən
sərbəst istifadə etməklə, aşağıda ifadə edilən şərtlərlə razılaşırsınız. Əgər Siz belə şərtlərlə razı
deyilsinizsə, bu sayta və onun səhifələrinə daxil olmayın.
Müəllif hüquqları © 2013, «LegalActs» LLC. İcazə olmadan yenidən çap edilməsi qadağandır

1.Ümumi şərtlər
1.1. Saytın materiallarından və xidmətlərindən istifadə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə
olan qanunvericiliyinin normaları ilə tənzimlənir.
1.2. Hazırkı Razılaşma kütləvi müqavilədir. Saytın materiallarından sərbəst istifadə əldə edən
İstifadəçi hazırkı Razılaşmaya qoşulmuş hesab edilir.
1.3. Saytın Administrasiyası istənilən vaxt hazırkı Razılaşmanın şərtlərini birtərəfli qaydada
dəyişmək hüququna malikdir. Tətbiq edilən dəyişikliklərlə razılaşmayan İstifadəçi Saytdan
sərbəst istifadədən imtina etməli, Saytın materiallarından və xidmətlərindən istifadəni
dayandırmalıdır.
2. İstifadəçinin öhdəlikləri
2.1. İstifadəçi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini və ya beynəlxalq hüquq normalarını,
o cümlədən əqli mülkiyyət, müəllif və/və ya əlaqədar hüquqlar sahəsində normaları pozan
hərəkətlərə, habelə Saytın və Saytın xidmətlərinin normal fəaliyyətinin pozulmasına gətirib
çıxaran və ya çıxara biləcək istənilən hərəkətlərə təşəbbüs etməməyə, xüsusilə, lakin bununla
məhdudlaşmadan, hüquq sahibinin qabaqcadan razılığı olmadan informasiyanı və obyektləri
köçürməməyə, yaymamağa (o cümlədən İnternetdə digər saytlara və resurslara köçürmə yolu
ilə) və ya istənilən digər üsulla istifadə etməməyə razılıq verir.
2.2. Hüquq sahiblərinin razılığı olmadan Saytın materiallarından istifadə edilməsinə yol verilmir.
Saytın materiallarından tam hüquqlu istifadə etmək üçün Hüquq sahibləri ilə lisenziya
müqavilələri bağlamaq lazımdır.
2.3. Saytın materiallarını, o cümlədən qorunan müəllif əsərlərini şərh edərkən, Sayta istinad
vacib deyil.
2.4. Saytda İstifadəçinin şərhləri və digər qeydləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin
və qəbul edilən əxlaq və mənəviyyat normalarının tələbləri ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir.
2.5. İstifadəçi xəbərdar edilmişdir ki, istinadları saytda ola biləcək kənar resursları ziyarət
etməyə və onlardan istifadə etməyə görə Saytın Administrasiyası məsuliyyət daşımır.
2.6. İstifadəçi razılaşır ki, Saytın istənilən məzmunu ilə, müəllif hüquqlarının qeydiyyatı və belə
qeydiyyat haqqında məlumatlarla, kənar saytlarda və ya resurslarda əlçatan olan və ya onların

vasitəsilə və yaxud onun Saytda yerləşdirilən informasiyadan və ya kənar resurslara
istinadlardan istifadə etməklə əlaqədə olduğu digər kontaktları vasitəsilə əldə edilən mal və
xidmətlərlə bağlı mümkün olan və ya yaranan istənilən itki və zərərlərə görə Saytın
Administrasiyası İstifadəçilər qarşısında məsuliyyət daşımır və heç bir birbaşa və ya bilavasitə
öhdəlikləri yoxdur.
2.7. İstifadəçi Saytın bütün materiallarının və xidmətlərinin və ya onların istənilən hissəsinin
reklamla müşayiət oluna biləcəyini qəbul edir. İstifadəçi razılaşır ki, Saytın Administrasiyası belə
reklamla bağlı heç bir məsuliyyət daşımır və heç bir öhdəliyi yoxdur.
3. Digər şərtlər
3.1. Hazırkı Razılaşmadan irəli gələn və ya onunla bağlı olan mümkün mübahisələrin hamısı
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun həll edilməlidir.
3.2. Razılaşmada heç nə istifadəçi ilə Saytın Administrasiyası arasında agent münasibətlərinin,
yoldaşlıq münasibətlərinin, birgə fəaliyyət münasibətlərinin, şəxsi muzd münasibətlərinin və
yaxud Razılaşma ilə birbaşa nəzərdə tutulmayan digər hər hansı münasibətlərin yaradılması kimi
başa düşülə bilməz.
3.3. Razılaşmanın hər hansı müddəasının məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılması və yaxud
məcburi qaydada icraya aid edilməməsi Razılaşmanın digər müddəalarının qüvvədən düşməsinə
səbəb olmur.
3.4. İstifadəçilərdən hər hansı biri tərəfindən Razılaşmanın müddəaları pozulduğu halda Saytın
Administrasiyasının hərəkətsizliyi Saytın Administrasiyasını sonradan öz maraqlarını qorumaq
üçün və Saytın qanunvericiliklə müdafiə olunan materialları üzərində müəllif hüquqlarını
qorumaq üçün müvafiq tədbirlər görməkdən məhrum etmir.
3.5. Bu saytda yerləşdirilən informasiya və materiallar, o cümlədən normativ hüquqi sənədlərin
mətnləri, qrafik təsvirlər və digərləri «LegalActs» LLC şirkətində olan formada təqdim edilir.
«LegalActs» LLC informasiya və materialların təkrar hasilinin dəqiqliyinə, adekvatlığına və
dolğunluğuna zəmanət vermir və belə informasiya və materiallarda olan səhvlərə və
çatışmazlıqlara görə məsuliyyətdən qeyd-şərtsiz imtina edir.
3.6. Hazırkı saytla, onun istifadəsi ilə və ya hər hansı tərəfin ondan istifadə edə bilməməsi ilə
bağlı və ya məlumatların ötürülməsində nasazlıqla, əngəllə, qüsurla, ləngimə ilə, kompüter
virusu ilə, xətti və ya sistem avadanlığının işində dayanmalarla bağlı hər hansı zərərə görə, o
cümlədən, məhdudiyyət olmadan, birbaşa və bilavasitə, xüsusi və əlavə zərərlərə görə, hətta
«LegalActs» LLC və ya onun təmsilçiləri belə zərərin, itkilərin və xərclərin mümkünlüyü barədə
məlumatlandırıldığı halda belə, «LegalActs» LLC heç bir halda məsuliyyət daşımır.
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Соглашение об использовании сайта
Условия, предостережения и оговорки
Внимательно прочитайте изложенные ниже условия. Пользуясь доступом к этому сайту и
любой из его страниц, Вы, тем самым, соглашаетесь соблюдать изложенные ниже
условия. Если же Вы не согласны с такими условиями, не входите на этот сайт и его
страницы.
Авторские права © 2013, «LegalActs» LLC. Перепечатка без разрешения запрещается

1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Азербайджанской Республики.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование
материалов и сервисов Сайта.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие законодательство Азербайджанской Республики или
нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут
привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта, в частности, но, не
ограничиваясь этим, копировать, распространять (в том числе путем копирования на
другие сайты и ресурсы в Интернете) или использование любым иным способом
информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение
лицензионных договоров от Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Азербайджанской Республики и
общепринятых норм морали и нравственности.

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не
имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым
содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации,
товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Азербайджанской Республики.
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрацией Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
3.5. Информация и материалы, размещенные на этом сайте, включая тексты нормативных
правовых документов, графические изображения и пр., предоставляются в той форме, в
какой они имеются в компании «LegalActs»LLC. «LegalActs» LLC не гарантирует точности,
адекватности или полноты воспроизведения информации и материалов и в
безоговорочной форме отказывается от ответственности за ошибки и упущения,
содержащиеся в такой информации и материалах.
3.6. Ни при каких обстоятельствах «LegalActs» не несет ответственности ни за какой
ущерб, включая, без ограничений, прямые и косвенные, специальные, случайные и
сопутствующие убытки, ущерб или расходы, возникшие в связи с настоящим сайтом, его
использованием или невозможностью использования какой-либо стороной, или в связи с
неисправностью, ошибкой, несрабатыванием, помехой, дефектом, задержкой в передаче
данных, компьютерным вирусом, сбоем в работе линейного или системного
оборудования, даже в случае если «LegalActs» LLC или его представители осведомлены о
возможности такого ущерба, убытков или расходов.
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The Website Use Agreement
Conditions, warnings and restrictions
Please, read the terms of use specified below carefully. By accessing this site and any of its
pages, you thereby agree to comply with the terms below. If you do not agree with these
terms, do not use this site and its pages.
Copyright © 2013, «LegalActs» LLC. Copying without permission is prohibited

1. General Terms
1.1. Use of materials and services of the Site is governed by the applicable laws of the Republic
of Azerbaijan.
1.2. This Agreement is a public offer. Receiving access to the Site materials, the User is
considered to have acceded to this Agreement.
1.3. The Site Administration has the right at any time to unilaterally change the terms of this
Agreement. In case of the User’s disagreement with introduced amendments it shall refuse
access to the Site, stop the use of materials and services of the Site.
2. Obligations of the User
2.1. The User agrees not to take any action, that may be considered as violating the legislation
of the Republic of Azerbaijan or international law, including intellectual property, copyright
and/or allied rights, as well as any action that results or may result in malfunction of the Site
and services of the Site, including, but not limited to, copying, distributing (including by copying
to other sites and resources on the Internet), or using information and objects by any other
means without prior authorization of the copyright holder.
2.2. Use of Site materials without permission of the copyright holder is prohibited. For legal use
of this Site you must conclude licensing contracts with the copyright holder.
2.3. When using the material from this Site, including copyright works, a link to a site is
obligatory.
2.4. Comments and other notes of the User on the Site should not be in conflict with the laws of
the Republic of Azerbaijan and the accepted norms of morality and ethics.
2.5. The User is cautioned that the Site Administration is not responsible for visiting and using
by it of the external resources, links to which may be contained on the site.
2.6. The User agrees that the Site Administration is not responsible for and has no direct or
indirect liability to the User in connection with any possible or arising loss or damage, arising
from any content of the Site, copyright registration and information of such registration,
products or services, available on or accessed through external sites or resources, or any other
User's contacts, in which he came, using the information posted on the Site or links to external
resources.

2.7. The User assumes the provision that all materials and services of the Site or any portion
thereof may be accompanied by advertising. The User agrees that the Site Administration does
not bear any responsibility and does not have any obligations in connection with such
advertising.
3. Other Terms
3.1. All possible disputes, arising out of this Agreement or related to it, shall be settled in
accordance with the legislation of the Republic of Azerbaijan.
3.2. Nothing in the Agreement shall be construed as establishing between the User and Site
Administration agency relationship, partnership relations, joint activity relations, relations of
individual hiring or some other relationship, not expressly provided for by the Agreement.
3.3. Recognition by the court of any provision of this Agreement as invalid or not enforceable
does not entail invalidation of other provisions of the Agreement.
3.4. Inaction on the part of the Administration of the Site in the event of breach by any User of
the Agreement’ provisions does not preclude the Site's Administration from the right to take
appropriate action later in defense of their interests and the protection of copyright on the Site
Materials protected under the laws.
3.5. The information and materials contained on this site, including texts of legal documents,
graphics and so forth, are provided in the form in which they are available at «LegalActs» LLC.
«LegalActs» LLC does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the
information and materials reproduction and unconditionally disclaims liability for errors and
omissions contained in such information and materials.
3.6. Under no circumstances «LegalActs» LLC shall not be liable for any damages, including,
without limitation, direct or indirect, special, incidental and consequential damages, damages
or expenses incurred in connection with this site, its use or inability to use by any party, or due
to a failure, error, malfunction, obstacle, defect, delay in transmission, computer virus, line or
system equipment failure, even if «LegalActs» LLC or its representatives are aware of the
possibility of such damages, losses or expenses.

