A.1070(28) nömrəli Qətnamə
4 dekabr 2013-cü il tarixində qəbul edilmişdir
BEYNƏLXALQ DƏNİZ TƏŞKİLATININ ALƏTLƏRİNİN İCRASI HAQQINDA MƏCƏLLƏ
(III MƏCƏLLƏ) *
ASSAMBLEYA,
Assambleyanın dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi və gəmilərdən dənizin çirkləndirilməsinin
qarşısının alınmasına, eləcə də nəzarət edilməsinə dair qaydalar və təlimatlarla bağlı
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı Konvensiyasının 15(j) maddəsini XATIRLAYARAQ,
həmçinin A.1018(26) nömrəli qətnamə ilə institusionallaşmış Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının
Üzv Dövlətinin Audit Sxeminin nəzərə alınması və tətbiqi üçün fəaliyyətlər üzrə vaxt, o
cümlədən qrafiki təsdiqlədiyini XATIRLAYARAQ,
eləcə də A.1054(27) nömrəli qətnamə ilə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının alətlərinin tətbiqinə və
həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə dair təlimatı, o cümlədən Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının
Üzv Dövlətinin Könüllü Audit Sxeminin əsasını təşkil etməklə xüsusilə audit yoxlamasının
keçiriləcəyi sahələrin müəyyənləşdirilməsi təmin edən 2011-ci il tarixli Beynəlxalq Dəniz
Təşkilatının İcrası Məcburi olan Alətlərinin Tətbiqinə dair Məcəlləni qəbul etdiyini
XATIRLAYARAQ,
bütün bayraq Dövlətlərin nəzarət etdiyi gəmilərin beynəlxalq qayda və standartlara riayət
etməsi məqsədilə bayraq Dövlətlərin tərəf olduqları Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı və digər
müvafiq konvensiyaların tələblərini tam və şərtsiz yerinə yetirmələrini təmin etmək üçün
tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Dayanıqlı İnkişaf üzrə Birləşmiş Millətlər
Komissiyasının yeddinci sessiyasının sorğusundan AGAH OLARAQ,
ratifikasiya prosesinin bir hissəsi olmaqla, müvafiq beynəlxalq konvensiyaların tərəfləri, tərəf
olduqları konvensiyalar və digər sənədlər üzrə öhdəliklərinin tam şəkildə icrasını və vəzifələrini
yerinə yetirməyi qəbul etdiklərini DƏRK EDƏRƏK,
bayraqları altında üzən gəmilərə nəzarət üzrə müvafiq və effektiv sistemin təmin edilməsinin,
eləcə də dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, dəniz təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin mühafizəsi
sahəsində aidiyyəti beynəlxalq qayda və qanunlara riayət olunmasının Dövlətlərin ilkin vəzifəsi
olduğunu YENİDƏN TƏSDİQ EDƏRƏK,
həmçinin Dövlətlərin, liman və sahil Dövləti qismində dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, dəniz
təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin mühafizəsi ilə əlaqədar müvafiq beynəlxalq hüquq üzrə digər
vəzifə və öhdəliklərinin olduğunu TƏSDİQ EDƏRƏK,
* Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının aşağıdakı beynəlxalq konvensiyalarının tərkib hissəsidir:
Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiya;
Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında Beynəlxalq Konvensiya;
Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq Konvensiya;
Yük nişanı haqqında Beynəlxalq Konvensiya;
Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınmasına dair beynəlxalq qaydalar haqqında Konvensiya.

Dövlətlərin dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyini, dəniz təhlükəsizliyini və gəmilərdən
çirkləndirmənin qarşısının alınmasını təşviq edən sənədlərə tərəf olmaqla müəyyən fayda əldə
edə biləcəklərini, bütün tərəflərin öz öhdəliklərini müvafiq sənədlər üzrə tələb edilən şəkildə
yerinə yetirməsi ilə bu faydalardan tam şəkildə yararlanmağın mümkün olduğunu QEYD
EDƏRƏK,
hər hansı sənədin maksimal effektivliyinin digər amillərlə yanaşı, bütün Dövlətlərdən asılı
olduğunu YENİDƏN QEYD EDƏRƏK:
(a)
(b)
(c)

Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, dəniz təhlükəsizliyi və çirkləndirmənin
qarşısının alınması və ona nəzarət üzrə bütün sənədlərə tərəf olmaqla;
Qeyd edilən sənədləri tam və effektiv yerinə yetirmək və tətbiqinə nəzarət etmək;
və
Tələb olunan qaydada Təşkilata hesabat vermək,

tərəf olduqları Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının sənədlərinin tələblərinə uyğunluğu təmin etmək
məqsədilə Üzv Hökumətlərə imkanlarını və ümumi fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədilə
əlavə köməkliyin göstərilməsini ARZU EDƏRƏK,
tərəf olduqları Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının müxtəlif sənədlərinin bütün müddəaları ilə
uyğunluğun təmin edilməsi zamanı bəzi Üzv Dövlətlərin çətinliklərlə üzləşəcəyini DƏRK
EDƏRƏK,
bu kimi çətinliklərin mümkün qədər aradan qaldırılmasına dair zərurəti NƏZƏRƏ ALARAQ; və
bu məqsəd və niyyətlə Təşkilatın İnteqrasiya edilmiş Texniki Əməkdaşlıq Proqramını təsis
etdiyini xatırlayaraq,
əlavə olaraq, Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Komitəsi və Dəniz Mühitinin Mühafizəsi
Komitəsi Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanı,
Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokolu,
1978-ci il tarixli Protokolla dəyişikliklər edilmiş Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının
alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanı, Dənizin gəmilərdən
çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya
əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə 1997-ci il tarixli Protokolu və
Dənizçilərin
hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli Beynəlxalq
Konvensiyanı Razılığa gələn Hökumətlərin qəbul etməsi üçün 1-ci bənddə istinad edilən
Məcəllənin icrasının məcburi olması ilə bağlı tələblər müəyyən etdiyini QEYD EDƏRƏK,
bundan əlavə, Yük nişanı haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya, Gəmilərin
ölçülməsinə dair 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiya, Dənizdə gəmilərin toqquşmasının
qarşısının alınmasına dair beynəlxalq qaydalar haqqında 1972-ci il tarixli Konvensiya üzrə
Razılığa gələn Hökumətlər tərəfindən qəbul edilməsi üçün 1-ci bənddə istinad edilən
Məcəllənin icrasının məcburi olması ilə bağlı tələblər nəzərdə tutulduğunu XATIRLAYARAQ,
Dəniz Mühitinin Mühafizəsi Komitəsinin altmış dördüncü sessiyasının və Dəniz Üzgüçülüyünün
Təhlükəsizliyi Komitəsinin doxsan birinci sessiyasının tövsiyələrini NƏZƏRƏ ALARAQ,

1
Hazırkı qətnamənin əlavəsi ilə müəyyən edilmiş Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının
alətlərinin icrası haqqında Məcəlləni QƏBUL EDİR;
2
Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Komitəsinə və Dəniz Mühitinin Mühafizəsi
Komitəsinə Məcəlləni nəzarətdə saxlamaq və Şura ilə əlaqəli şəkildə Assambleyaya düzəlişləri
təqdim etmək GÖSTƏRİŞİ VERİR; və
3
2011-ci il tarixli Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının məcburi alətləri haqqında A.1054(27)
nömrəli qətnaməni LƏĞV EDİR.

Əlavə
BEYNƏLXALQ DƏNİZ TƏŞKİLATININ ALƏTLƏRİNİN İCRASINA DAİR MƏCƏLLƏ
(III MƏCƏLLƏ)
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HİSSƏ 1 – ÜMUMİ FƏALİYYƏT SAHƏSİ
Məqsəd
1
Bu Məcəllənin məqsədi dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyini və dəniz mühitinin
mühafizəsini qlobal şəkildə inkişaf etdirmək, o cümlədən Təşkilatın sənədlərinin icrası
məqsədilə Dövlətlərə köməklik göstərməkdir.
2
Müxtəlif Dövlətlər bu Məcəlləni öz şərtlərinə uyğun təfsir etməklə yalnız Razılığa gələn
Hökumət və ya Tərəf olduqları sənədlərin icrasını təmin edirlər. Coğrafi mövqeyindən və
şərtlərdən asılı olaraq, bəzi Dövlətlər liman Dövləti və ya sahil Dövləti ilə müqayisədə daha çox
bayraq Dövlət kimi çıxış edə, digərləri isə bayraq Dövlətlə müqayisədə liman Dövləti və ya sahil
Dövləti qismində daha çox rola malik ola bilər.
Strategiya
3
Bu Məcəllənin məqsədlərinə nail olmaq üçün, Dövlətlərə tövsiyə olunur:
.1
bayraq, liman və sahil Dövləti qismində beynəlxalq vəzifə və öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsini təmin etmək məqsədilə ümumi strategiya tərtib etmək;
.2
strategiya vasitəsilə məcburi hüquqi qüvvəyə malik olan müvafiq sənədlərin
icrasının və yerinə yetirilməsinə nəzarətin effektivliyinin təmin edildiyini yoxlamaq
və qiymətləndirmək məqsədilə metodologiya hazırlamaq;
.3
bayraq, liman və sahil Dövləti qismində ümumi təşkilati fəaliyyətin və imkanların
əldə edilməsi, təmin olunması və təkmilləşdirilməsi məqsədilə davamlı şəkildə
strategiyanı nəzərdən keçirmək.
Ümumi
4
Müqavilə hüququ və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının konvensiyalarının ümumi
müddəalarına uyğun olaraq, dənizdə insan həyatının təhlükəsizliyini və dəniz mühitinin
mühafizəsini təmin etmək məqsədilə Dövlətlər qanun və qaydaların nəşr edilməsi üzrə
məsuliyyət daşıyır və həmin sənədlərin tam və şərtsiz yerinə yetirilməsi üçün zəruri ola
bilən bütün digər tədbirləri həyata keçirir.
5
Dəniz mühitinin çirkləndirilməsinin qarşısının alınması, azaldılması və ona nəzarət
edilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirərkən, Dövlətlər zərərin və ya təhlükənin birbaşa və
ya dolayı şəkildə bir ərazidən digər əraziyə keçməsinin və ya bir çirkləndirmədən digər
növ çirklənməyə dəyişməsinin qarşısını alacaq qaydada hərəkət etməlidir.
Əhatə dairəsi
6
Məcəllə Razılığa gələn Hökumət tərəfindən Razılığa gələn Hökumət və ya Tərəf olduğu
müvafiq beynəlxalq sənədlərin müddəalarının tam və şərtsiz yerinə yetirilməsi üçün
zəruri olan aspektlər üzrə aşağıdakılar barədə tədbirlər həyata keçirməyə müvəffəq
olmağı nəzərdə tutur:
.1
Dənizdə insan həyatının mühafizəsi;
.2
Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınması;
.3
Dənizçilərin təlimi, sertifikatlaşdırılması və növbə çəkməsi üzrə standartlar;
.4
Yük nişanı;
.5
Gəmilərin ölçülməsi; və
.6
Dənizdə toqquşmaların qarşısının alınması qaydaları.
7
Dövlət tərəfindən vəzifə və öhdəliklərin icrası, eləcə də yerinə yetirilməsinin təmin
edilməsinə nəzarət üzrə siyasətin, qanunların, əlaqəli qaydaların və əsasnamələrin, o

cümlədən inzibati prosedurların hazırlanması zamanı aşağıdakı sahələr nəzərə alınmalı
və bu istiqamətdə tədbirlər görülməlidir:
.1
Yurisdiksiya;
.2
Təşkilat və səlahiyyət;
.3
Qanun, qayda və əsasnamələr;
.4
Məcburi hüquqi qüvvəyə malik müvafiq beynəlxalq sənədlərin, qaydaların və
əsasnamələrin nəşri;
.5
Qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarətin təşkili;
.6
Nəzarət, yoxlama, təftiş, audit, təsdiq, razılıq və sertifikatlaşdırma funksiyaları;
.7
Təsnifat cəmiyyətlərinin və müvafiq olduqda təyin edilmiş müfəttişlərin seçilməsi,
tanınması, səlahiyyətləndirilməsi, səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi və onlara
nəzarət edilməsi;
.8
Təşkilata hesabat verilməsi tələb edilən təhqiqatlar; və
.9
Təşkilata və digər Administrasiyalara məlumatın ötürülməsi.
İlkin tədbirlər
8
Təşkilatın yeni və ya dəyişdirilmiş sənədi Dövlət üçün qüvvəyə mindikdə, həmin Dövlətin
Hökuməti həmin sənədin müddəalarını müvafiq milli qanunvericilik vasitəsilə tətbiq edir
və yerinə yetirilməsinə nəzarət edir, o cümlədən tətbiq və nəzarət məqsədilə zəruri
infrastrukturu təmin edir. Bu o deməkdir ki, Dövlətin Hökuməti malik olmalıdır:
.1
öz bayrağı altında üzən gəmilərə münasibətdə effektiv yurisdiksiyanın və inzibati,
texniki və sosial məsələlərə dair nəzarətin həyata keçirilməsinə şərait yaradan,
xüsusilə həmin gəmilərə şamil olunan qeydiyyat, gəmilərin yoxlanılması,
təhlükəsizlik və çirklənmənin qarşısının alınması haqqında qanunların və əlaqəli
qaydaların hazırlanması üzrə ümumi tələblər üçün qanunvericilik bazasını təmin
edən qanunları nəşr etmək səlahiyyətinə;
.2
Milli qanunların və qaydaların yerinə yetirilməsinə nəzarət üzrə qanunvericilik
bazası, o cümlədən əlaqəli təhqiqat və cəza tədbirlərinə;
.3
Zəruri milli qanunvericiliyin nəşrinə köməklik göstərilməsi, eləcə də müvafiq
konvensiyalar üzrə tələb edilən hesabatların təqdim edilməsi daxil olmaqla,
Dövlətin bütün öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün dənizçilik sahəsində
təcrübəyə malik kifayət qədər işçi heyətə.
Məlumat mübadiləsi
9
Dövlət 3-cü bənddə nəzərdə tutulan strategiya, o cümlədən milli qanunvericilik haqqında
məlumatları əlaqəli şəxslərə ötürməlidir.
Qeydiyyat
10
Tələblərə uyğunluğun təmin edilməsinin və Dövlətin effektiv fəaliyyətinin sübutu olaraq
qeydiyyat müvafiq qaydada təşkil edilməli və təmin olunmalıdır. Qeydlər anlaşılan,
asanlıqla eyniləşdirilə və bərpa oluna bilən olmalıdır. Qeydlərin eyniləşdirilməsi,
saxlanılması, mühafizə olunması, bərpa edilməsi, saxlanma vaxtı və yerləşdirilməsi üzrə
lazımi nəzarətin müəyyənlşdirilməsi məqsədilə sənədləşdirmə proseduru təşkil
edilməlidir.
Təkmilləşdirmə
11
Dövlətlər qoşulduqları konvensiya və protokolları tətbiq etmək məqsədilə yerinə yetirilən
tədbirlərin adekvatlığını davamlı olaraq təkmilləşdirməlidirlər. Təkmilləşdirmə milli

12

13

14

qanunvericiliyin dəqiq və effektiv tətbiqi, həmçinin icraya nəzarət, müvafiq olaraq
uyğunluğun yoxlanılması vasitəsilə həyata keçirilməlidir.
Dövlət dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinə və ətraf mühitin mühafizəsinə dair tədbirlər
üzrə digərləri ilə yanaşı aşağıdakıları əhatə etməklə fəaliyyəti təkmilləşdirməyə imkanlar
yaradan mühit stimullaşdırmalıdır:
.1
təhlükəsizlik və çirkləndirmənin qarşısının alınması üzrə davamlı olaraq təlimlərin
keçirilməsi;
.2
fəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə milli, regional və beynəlxalq təşkilatları, şirkətləri və
dənizçiləri əhatə edən geniş diapazondan ibarət təhlükəsizlik və çirkləndirmənin
qarşısının alınması üzrə regional və milli məşqlərin keçirilməsi;
.3
təhlükəsizliyin inkişafı və çirkləndirmənin qarşısının alınması ilə əlaqədar
gəmiçilik şirkətləri və dənizçilər üçün
mükafatların və həvəsləndirici
mexanizmlərin istifadəsi.
Əlavə olaraq, Dövlət aşağıdakılar daxil olmaqla uyğunsuzluqların yenidən yaranmasının
qarşısını almaq məqsədilə onların səbəblərini müəyyənləşdirməli və aradan
qaldırmalıdır:
.1
Uyğunsuzluqların nəzərdən keçirilməsi və təhlili;
.2
Zəruri təshihedici tədbirlərin tətbiqi; və
.3
Həyata keçirilən təshihedici tədbirlərin nəzərdən keçirilməsi.
Dövlət potensial uyğunsuzluqların yenidən baş verməsinin qarşısını almaq məqsədilə
onların səbəblərini aradan qaldırmaq üçün lazımi tədbirləri müəyyən etməlidir.

HİSSƏ 2 – BAYRAQ DÖVLƏTLƏRİ
Tətbiq
15
Vəzifə və öhdəliklərini səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün bayraq Dövlətləri:
.1
tərəfdar çıxdıqları bütün təhlükəsizlik və çirklənmənin qarşısının alınmasına dair
konvensiyaların və protokolların tələblərinin yerinə yetirilməsinə və icrasına
kömək edəcək milli qanunvericilik və təlimatların nəşr olunması ilə siyasəti həyata
keçirməlidir; və
.2
zəruri olduqda qəbul edilmiş müvafiq siyasətləri yeniləmək və yenidən nəzərdən
keçirmək üçün Administrasiyalarda vəzifələr müəyyən etməlidir.
16
Bayraq Dövləti təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi proqramını idarə edə biləcək
mənbələr və proseslər yaratmalıdır ki, bu da minimum aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
.1
tətbiq olunan beynəlxalq qaydalar və qaydaların həyata keçirilməsinə, habelə
SOLAS (Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il tarixli Beynəlxalq
Konvensiya) tənzimləməsinin XI-1/1 müddəalarına uyğun olaraq bayraq Dövləti
tərəfindən tanınan bir təsnifat cəmiyyətinin verdiyi sertifikatlar da daxil olmaqla
tələb oluna biləcək hər hansı bir milli qaydaların hazırlanmasına və yayılmasına
dair inzibati təlimat, və bayraq Dövlətinin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
konvensiyanın struktur, mexaniki, elektrik və/və ya digər tələblərinə uyğunluğunu
və ya bayraq Dövlətinin milli tələbinə uyğunluğunu nümayiş etdirmək üçün bayraq
Dövlətinin tələb etdiyi sertifikatlardan və qaydalardan;
.2
tələb olunan sertifikatları və müvafiq sənədləri verən hər hansı bir inzibati
orqandan və/və ya Dövlət tərəfindən tələb olunan sertifikatları vermək
səlahiyyətinə malik olan hər hansı bir qurumdan asılı olmayaraq, audit və
yoxlama proqramından istifadə edərək, tətbiq olunan beynəlxalq sənədlərin
tələblərinə uyğunluqdan və müvafiq sənədlərdən;

dənizçilərin hazırlanması, onlara diplom verilməsi və növbə çəkməsinə dair
beynəlxalq standartlar ilə əlaqədar tələblərə uyğunluqdan. Bura, digərləri ilə
yanaşı daxildir:
.1
dənizçilərin təlimi, səriştəsinin qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırılması;
.2
uyğun terminologiyanı və gəmiyə verilmiş hər hansı bir təhlükəsiz heyət
sənədində istifadə olunan terminlərdən istifadə edərək dənizçilərin
səriştələrini dəqiq əks etdirən sertifikatlar və təsdiqnamələr;
.3
Dövlət tərəfindən verilmiş sertifikat və ya təsdiqnamə sahibləri tərəfindən
dənizdə və ya dəniz mühitində insan həyatının və ya əmlakın
təhlükəsizliyinə birbaşa təhlükə yarada biləcək hərəkət və ya
hərəkətsizliklə bildirilən hər hansı bir uğursuzluğa dair qərəzsiz araşdırma;
.4
zəmanət olduqda və zəruri hallarda saxtakarlığın qarşısını almaq üçün
Dövlət tərəfindən verilən sertifikatların və ya təsdiqnamələrin geri alınması,
dayandırılması və ya ləğvi ilə bağlı tədbirlər; və
.5
bayraq Dövlətinin bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərdə xidmət
edən kapitanların, heyətin və digər dənizçilərin səriştəliliyinin təmin
edilməsində məsuliyyətini qəbul etməsi üçün başqa bir Dövlətin rəhbərliyi
altında aparılan təlim, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma fəaliyyətlərini
əhatə edən inzibati tənzimləmələr;
.4
qəzalarla bağlı araşdırmaların aparılması və müəyyən edilmiş çatışmazlıqlar olan
gəmilərlə əlaqəli işlərə adekvat və vaxtında baxılması; və
.5
Administrasiyanın razılığı ilə müvafiq beynəlxalq sənədlərdə göstərilən inkişaf,
sənədləşdirmə və təlimatların verilməsinin təmin edilməsi.
Bayraq Dövləti Təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş gəminin səfərə çıxması üçün heyət
üzvlərinin minimal tərkibi prinsipləri kimi müvafiq və mövcud tədbirləri nəzərə alaraq
bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərin kifayət qədər və səmərəli şəkildə idarə
olunmasını təmin etməlidir.
.3
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Səlahiyyət verilməsi
18
Yalnız öz bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərlə əlaqədar olaraq, tanınmış bir
təşkilata sorğu, yoxlama və yoxlamalar aparmaq, sertifikatlar və sənədlər vermək,
gəmilərin nişanlanması və digər konvensiyalara əsasən tələb olunan qanuni işlərdə
iştirak etmək üçün bayraq Dövləti tərəfindən səlahiyyət verilmiş Təşkilat və ya öz milli
qanunvericiliyinə əsasən bu icazəni beynəlxalq məcburi sənədlərin tətbiq olunan
tələblərinə uyğun olaraq tənzimləməlidir:
.1
tanınmış təşkilatın Təşkilatın müvafiq sənədlərində göstərilən Administrasiya
adından fəaliyyət göstərən tanınmış təşkilatlar üçün tələb olunan standartlara
uyğun olaraq, verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün texniki, idarəetmə və
tədqiqat imkanları baxımından kifayət qədər mənbəyə malik olduğunu
müəyyənləşdirir;
.2
Administrasiya ilə tanınmış təşkilat arasında ən azı Təşkilatın müvafiq
sənədlərində göstərilən elementləri və ya ona bərabər tutulmuş hüquqi
razılaşmaları özündə cəmləşdirən Administrasiya adından fəaliyyət göstərən
tanınmış təşkilatların və icazə üçün model razılaşmaya əsaslana bilən rəsmi
yazılı müqavilənin əsasını təşkil edir;
.3
gəmiyə və ya gəmidəki şəxslərə təhlükə yaratmadan dənizə çıxmaq üçün
yararsız olduğu və ya dəniz mühitinə əsassız ziyan vurmaq təhlükəsi aşkar etdiyi
təqdirdə görüləcək tədbirləri ətraflı izah edən xüsusi təlimat verir;

tanınmış təşkilata, konvensiyaların müddəalarını həyata keçirən bütün müvafiq
milli sənədləri və bunların şərhlərini təqdim etməli və yalnız Administrasiyanın hər
hansı bir əlavə standartının hər hansı bir şərtlə konvensiya tələblərindən kənara
çıxıb-çıxmadığını müəyyənləşdirir; və
.5
tanınmış təşkilatdan tətbiq olunan beynəlxalq sənədlərdə olan tələblərin şərhində
kömək üçün məlumatları Administrasiyanı təmin edəcək qeydlərin aparılmasını
tələb edir.
Heç bir bayraq Dövləti Təşkilatın məcburi qaydaları və konvensiyaları xaricində tanınmış
təşkilatlarından gəmilərə, bayrağı altında üzmək hüququ onların təsnifat qaydaları,
tələbləri, prosedurları və ya digər qanuni sertifikatlaşdırma proseslərinin icrası ilə əlaqəli
hər hansı bir tələbi irəli sürməməlidir.
Bayraq Dövləti beynəlxalq öhdəliklərin tam şəkildə yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün
tanınmış təşkilat(ları)ına nəzarət etmək və onlarla əlaqə qurmaq üçün lazımi resurslarla
nəzarət proqramı qurmalı və ya iştirak etməlidir:
.1
bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərin tətbiq olunan beynəlxalq sənədlərin
tələblərinə effektiv şəkildə cavab verməsini təmin etmək üçün əlavə tədqiqatlar
aparmaq səlahiyyətindən istifadə etmək;
.2
bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərin beynəlxalq məcburi tələbləri
tamamlayan milli tələblərə uyğun olmasını təmin etməyi lazım bildiyi üçün əlavə
tədqiqatlar aparmaq; və
.3
bayraq Dövlətinin və tanınmış təşkilatların qaydaları və qanunları barədə yaxşı
məlumat sahibi olan və tanınmış təşkilatlara təsirli nəzarəti həyata keçirməyə
hazır olan işçilərin təmin edilməsi.
Anketlər, təftişlər və yoxlamalar aparmaq üçün adından müfəttiş(ləri)i namizəd göstərən
bayraq Dövləti bu namizədlikləri 18-ci bənddə, xüsusilə də 3-cü və 4-cü yarımbəndlərdə
göstərilən təlimata uyğun olaraq tənzimləməlidir.
.4
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Qüvvəyə minmə
22
Bayraq Dövləti bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilər və müəssisələr və
yurisdiksiyası altında olan şəxslər tərəfindən beynəlxalq öhdəliklərinə riayət olunmasını
təmin etmək məqsədilə beynəlxalq hüquq normalarına və standartlarına riayət etməsini
təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görməlidir. Bu cür tədbirlərə digərləri ilə yanaşı
daxildir:
.1
öz bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərin beynəlxalq qaydalar və
standartların tələblərinə uyğun olmasına əmin olanadək gəmilərin üzməsini
qadağan etmək;
.2
gəminin və heyət üzvlərinin hazırkı vəziyyətinin gəmidə olan sertifikatlara uyğun
olduğunu yoxlamaq üçün öz bayrağı altında üzən gəmilərin dövri yoxlanışı;
.3
müfəttiş tərəfindən 2-ci bənddə göstərilən dövri yoxlama zamanı gəmilərə təyin
olunmuş dənizçilərin aşağıdakılarla tanış olduğunu təmin etmək:
.1
onların spesifik öhdəlikləri; və
.2
gəmi tənzimləmələri, qurğular, avadanlıq və prosedurlar;
.4
gəmi komplektinin, bütövlükdə fövqəladə vəziyyətdə və həyati təhlükəsizliyin
təmin edilməsi və ya çirklənmənin qarşısının alınması və ya azaldılması üçün
fəaliyyətlərini effektiv şəkildə əlaqələndirə biləcəyini təmin etmək;
.5
milli qanun və qaydalarda, bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilər tərəfindən
beynəlxalq qaydalar və standartların pozulmasının qarşısını almaq üçün lazımi
dərəcədə ağır cəzaların verilməsini təmin etmək;

beynəlxalq qaydalar və standartları pozan öz bayrağı altında üzən gəmilərə qarşı
araşdırma aparıldıqdan sonra pozuntunun baş verdiyi yerdən asılı olmayaraq
məhkəmə istintaqı;
.7
milli qanun və qaydalarda öz səlahiyyətləri çərçivəsində sertifikatlar və ya
təsdiqnamələr vermiş şəxslər tərəfindən beynəlxalq qaydalar və standartların
pozulmasına qarşı ciddi cəzaların verilməsi; və
.8
araşdırma aparıldıqdan sonra pozuntunun baş verdiyi yerdən asılı olmayaraq
beynəlxalq qaydaları və standartları pozan sertifikat və ya təsdiqnamə alan
şəxslərə qarşı məhkəmə istintaqı.
Bayraq Dövləti müvafiq olaraq aşağıdakılar üçün nəzarət və izləmə proqramı
hazırlamalı və həyata keçirməlidir:
.1
müvafiq olaraq Təşkilata hesabat verməklə təcili və təxirəsalınmaz qəza
araşdırmaları təmin etmək;
.2
problemli sahələri müəyyənləşdirmək məqsədilə trend analizlərinin aparıla
bilməsi üçün statistik məlumatların toplanmasını təmin etmək; və
.3
liman və ya sahil Dövlətləri tərəfindən bildirilən çatışmazlıqlara və ehtimal olunan
çirklənmə hadisələrinə vaxtında cavab verilməsini təmin etmək.
Əlavə olaraq, bayraq Dövləti:
.1
milli qanunvericiliklə tətbiq olunan beynəlxalq sənədlərə uyğunluğu təmin
etməlidir;
.2
15.1-ci yarımbənddə göstərilən milli qanunvericiliyin tətbiq edilməsi və tətbiqi
üçün müvafiq araşdırma və sorğu aparmaq üçün işçilər daxil olmaqla müvafiq
sayda ixtisaslı kadr təmin etməlidir;
.3
öz bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərin liman Dövlətləri tərəfindən
saxlanılan hadisələri araşdırmaq üçün kifayət qədər ixtisaslı bayraq Dövləti
personalını təmin etməlidir;
.4
sertifikat və ya təsdiqnamənin etibarlılığının və ya onun səlahiyyətinə uyğun
olaraq verilmiş sertifikat və ya təsdiq almış şəxslərin səlahiyyətlərinin liman
dövlətləri tərəfindən sorğulandığı hadisələri araşdırmaq üçün kifayət qədər
bayraq Dövləti personalını təqdim etməldir; və
.5
bayraq Dövləti tədqiqatçıları və müstəntiqlərinin təlim və fəaliyyətinə nəzarəti
təmin etməlidir.
Bayraq Dövlətinə bayrağı altında üzmək hüququ olan gəminin liman Dövləti tərəfindən
saxlanıldığı bildirildikdə bayraq Dövləti gəminin dərhal tətbiq olunan beynəlxalq
sənədlərə uyğunlaşdırılması üçün müvafiq düzəldici tədbirlərin görülməsini nəzarətdə
saxlamalıdır.
Bayraq Dövləti və ya onun adından fəaliyyət göstərən tanınmış təşkilat gəminin tətbiq
olunan tələblərə cavab verdiyini müəyyən etdikdən sonra gəmiyə beynəlxalq sertifikat
verməlidir.
Bayraq dövləti yalnız şəxsin tətbiq olunan bütün tələblərə cavab verdiyini təyin etdikdən
sonra şəxsə beynəlxalq ixtisas şəhadətnaməsi və ya təsdiqnamə verməlidir.
.6
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Bayraq Dövləti müfəttişləri
28
Bayraq Dövləti təhlükəsizlik və çirklənmənin qarşısının alınması ilə əlaqədar və təsir
göstərən işləri idarə edən, həyata keçirən və yoxlayan bütün işçilərin məsuliyyətlərini,
səlahiyyətlərini və qarşılıqlı əlaqələrini müəyyənləşdirməli və sənədləşdirməlidir.

Gəmilərdə və şirkətlərdə müvafiq beynəlxalq məcburi sənədlərlə əhatə olunan sorğular,
yoxlamalar və auditlər keçirməkdə məsul olan və ya aparan işçilər minimum olaraq
aşağıdakılara sahib olmalıdır:
.1
dəniz və ya dəniz müəssisələrindən müvafiq ixtisaslara və etibarlı idarəetmə
səriştəsi olan ixtisas şəhadətnamələrinə malik olan və ya sahibi olan və gəmilərə
və onların istismarına dair ixtisas şəhadətnamələrini aldıqdan sonra texniki
biliklərini qoruyub saxlayan sertifikatlı gəmi heyəti kimi müvafiq dəniz təcrübəsinə;
və ya
.2
bayraq Dövləti tərəfindən tanınan müvafiq mühəndislik və ya elm sahəsi daxilində
ali təhsil müəssisəsindən dərəcə və ya ekvivalentə; və ya
.3
29.1-ci, 29.2-ci və 32-də bəndlərlə tələb olunduğu kimi müfəttişlətin təcrübə və
ixtisasının eyni standartına gətirib çıxaran rəsmiləşdirilmiş təlim proqramı
vasitəsilə müfəttiş kimi akkreditasiyaya.
30
29.1-ci bəndə uyğun olan ixtisaslı personal gəmidə və ya maşın şöbəsində heyət olaraq
dənizdə üç ildən az olmayaraq xidmət etməlidir.
31
29.2-ci bəndə uyğun olan istisaslı personal ən azı üç il müvafiq vəzifədə işləməlidir.
32
Bundan əlavə, bu cür personal sənədləşdirilmiş təlim proqramları ilə əldə edilmiş bayraq
Dövləti müfəttişi kimi vəzifələrini yerinə yetirmək məqsədilə zəruri təcrübələr, onların fəaliyyəti
və müvafiq milli və beynəlxalq sənədlərin müddəalarına dair müvafiq praktiki və nəzəri biliklərə
malik olmalıdırlar.
33
Bu cür işlərin yerinə yetirilməsinə kömək edən digər işçilər səlahiyyətləndirilmiş
tapşırıqlarına uyğun olan təhsilə, təlimə və müşahidəyə malik olmalıdır.
34
Ekspertiza sahəsində əvvəlki müvafiq təcrübənin üstünlük hesab edilməsi tövsiyə
olunur; əvvəlki təcrübə olmadığı təqdirdə, Administrasiya müvafiq sahə təhsili verməlidir.
35
Bayraq Dövləti personalın ixtisası və biliklərinin davamlı olaraq yeniləmə vəzifələrini
yerinə yetirmək üçün sənədləşdirilmiş bir sistem tətbiq etməlidir.
36
İcra ediləcək funksiya(lar)dan asılı olaraq ixtisaslar aşağıdakıları əhatə etməlidir:
.1
gəmilər, şirkətləri, heyəti, yükləri və istismarı üçün tətbiq olunan, beynəlxalq və
milli qaydalar və qanunlara dair biliklər;
.2
yoxlama, sertifikatlaşdırma, idarəetmə, araşdırma və nəzarət funksiyalarında
tətbiq olunacaq prosedurlara dair biliklər;
.3
dəniz təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin qorunması ilə əlaqəli beynəlxalq və milli
sənədlərin məqsəd və vəzifələrinin və əlaqədar proqramların başa düşülməsi;
.4
həm gəmidə və həm sahildə olaraq proseslərin daxili, eləcə də xarici kimi başa
düşülməsi;
.5
verilmiş tapşırıqları effektiv və səmərəli yerinə yetirmək üçün lazım olan peşəkar
ixtisasa sahib olmaq;
.6
öz təhlükəsizliyi daxil olmaq, hər vəziyyətdə tam təhlükəsizliyə dair məlumatlı
olmaq;
.7
yerinə yetiriləcək müxtəlif tapşırıqlarda və üstün tutulan qiymətləndiriləcək
funksiyalarda təlim və ya təcrübə.
37
Bayraq Dövləti tapşırıqları yerinə yetirərkən müfəttişə üzərində daşıması üçün şəxsiyyət
sənədi verməlidir.
29

Bayraq Dövləti araşdırmaları
38
Dəniz təhlükəsizliyi araşdırmaları zərərlə əlaqəli mövzularda kifayət qədər ixtisaslı və
məlumatlı olan qərəzsiz və obyektiv təhqiqatçılar tərəfindən aparılmalıdır. Hər hansı Dövlət və
ya Dövlətlərin dəniz təhlükəsizliyini araşdıran Dövlət(lər) olacağına dair istənilən bir razılıq əldə

edildiyi zaman bayraq Dövləti zərər çəkənin və ya hadisənin olduğu yerdən asılı olmayaraq bu
məqsədlə ixtisaslı təhqiqatçılar təmin etməlidir.
39
Bayraq Dövlətinə fərdi təhqiqatçıların normal vəzifələri ilə əlaqəli bu mövzuda iş biliklərə
və praktiki təcrübələrə sahib olmalarını təmin etmək tövsiyə olunur. Əlavə olaraq, ayrı-ayrı
təhqiqatçılara normal tapşırıqlardan kənar vəzifələrin yerinə yetirilməsində kömək etmək üçün
bayraq Dövlətinə, zəruri olduqda aşağıdakı sahələr üzrə təcrübə üçün sərbəst girişi təmin
etmələri tövsiyə olunur:
.1
naviqasiya və dənizdə gəmilərin toqquşması qaydaları;
.2
ixtisas şəhadətnamələrinə dair bayraq Dövləti qaydaları;
.3
dənizin çirklənməsinin səbəbləri;
.4
müsahibə üsulları;
.5
sübut toplama; və
.6
insan təsirlərinin qiymətləndirilməsi.
40
Şəxsi xəsarətlə əlaqəli hər hansı bir qəzanın üç gün və ya daha çox müddətdə diqqətdən
kənar qalmasını və peşə qəzaları və bayraq Dövlətinin gəmilərindəki araşdırmalar nəticəsində
meydana gələn ölümlərin araşdırılması tövsiyə olunur və bu cür araşdırmaların nəticələri
açıqlanmalıdır.
41
Gəmi qəzaları dəyişiklik edilmiş Qəza araşdırmaları Məcəlləsinə və Təşkilat tərəfindən
hazırlanmış təlimatlar nəzərə alınmaqla müvafiq beynəlxalq sənədlərə uyğun olaraq
araşdırılmalı və bildirilməlidir. Araşdırmaya dair hesabat yuxarıda göstərilən təlimatlara uyğun
olaraq bayraq Dövlətinin müşahidələri ilə birlikdə Təşkilata göndərilməlidir.
Qiymətləndirmə və icmal
42
Bayraq Dövləti mütəmadi şəkildə tərəf olduğu beynəlxalq sənədlərin tələblərinə uyğun
olaraq öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün zəruri olan inzibati proseslərin, prosedurların
və vəsaitlərin tətbiqi ilə əlaqədar fəaliyyətini qiymətləndirməlidir.
43
Bayraq Dövləti öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün kadr təminatının, vəsaitlərin və
inzibati prosedurların adekvatlığını müəyyənləşdirmək məqsədilə bayraq Dövlətin
fəaliyyətini qiymətləndirməsi üçün tədbirlərə, digər məsələlərlə yanaşı, Dövlət liman
nəzarət zamanı səfərə çıxmasına icazə verilməyən gəmilərin sayı, Dövlət bayraq
nəzarəti üzrə nəticələr, dənizdə gəmilərdə baş vermiş qəzaların statistikası,
kommunikasiya və məlumat prosesi, məhv olan gəmilərin illik statistikası (konstruktiv
cəhətdən məhv olmalar istisna olmaqla) və digər müvafiq fəaliyyət göstəriciləri daxil
etməlidir.
44
Mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməli olan sahələrə digərləri ilə yanaşı aşağıdakılar aid
edilir:
.1
seçilmiş dövrlər üzrə trendləri müəyyən etmək üçün donanmanın itkisi və baş
verən qəza nisbətləri;
.2
donanmanın ölçüsü ilə əlaqədar olaraq səfərə çıxmasına icazə verilməyən
gəmilərlə bağlı təsdiq edilmiş hadisələrin sayı;
.3
bayraq Dövlətinin səlahiyyətli qurumu vasitəsilə təqdim edilmiş sertifikat və ya
təsdiqnamələrə malik şəxslərin səriştəsizliyi və ya qanun pozuntularına yol verdiyi
təsdiq edilmiş halların sayı;
.4
Dövlət liman nəzarəti üzrə uyğunsuzluq hesabatlarına və ya müdaxilələrinə
verilən cavablar;
.5
çox ciddi və ciddi qəzaların təhqiqatı və çıxarılan nəticələr;
.6
texniki və digər vasitələrin ayrılması;
.7
donanmaya daxil olan gəmilərin təftişi, yoxlanılması və onlara nəzarət üzrə
nəticələr;

.8
.9
.10

əməyin təhlükəsizliyi sahəsində baş verən hadisələrin təhqiqatı;
dəniz mühitinin çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair müvafiq beynəlxalq
qaydalar üzrə baş verən hadisələrin və qanun pozuntularının sayı; və
sertifikatların, təsdiqnamələrin, razılığın və ya oxşar sənədlərin etibarlılıq
müddətinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi hallarının sayı.

HİSSƏ 3 – SAHİL DÖVLƏTLƏRİ
Tətbiq
45
Sahil Dövlətləri müxtəlif beynəlxalq sənədlər çərçivəsində müəyyən hüquq və
öhdəliklərə malikdirlər. Bu sənədlər üzrə hüquqlarını həyata keçirərkən sahil Dövlətləri əlavə
öhdəliklər götürürlər.
46
Öhdəliklərini effektiv şəkildə yerinə yetirmək üçün sahil Dövləti:
.1
tərəfdar çıxdıqları bütün təhlükəsizlik və çirklənmənin qarşısının alınmasına dair
konvensiyaların və protokolların tələblərinin yerinə yetirilməsinə və icrasına
kömək edəcək milli qanunvericilik və təlimatların təşkili ilə siyasətlər həyata
keçirməlidir; və
.2
zəruri olduqda qəbul edilmiş hər hansı müvafiq siyasətləri yeniləmək və yenidən
nəzərdən keçirmək üçün vəzifələr müəyyən etməlidir.
47
Sahil Dövləti tərəfdar çıxdığı müvafiq beynəlxalq sənədlərdə yer alan hüquqlarının,
öhdəliklərinin və vəzifələrinin ardıcıl tətbiqi və təsdiqi üçün qanunvericilik, təlimat və
prosedurlarının təşkil edilməsini təmin etməlidir.
48
Bu hüquqlar, öhdəliklər və məsuliyyətlər, digərləri ilə yanaşı aşağıdakıları da əhatə edə
bilər:
.1
radio-kommunikasiya xidmətləri;
.2
meteoroloji xidmətlər və xəbərdarlıqlar;
.3
axtarış və xilasetmə xidmətləri;
.4
hidroqrafiya xidmətləri;
.5
gəmilərin hərəkət marşrutu;
.6
gəmi hesabat sistemləri;
.7
gəmi hərəkəti xidmətləri; və
.8
naviqasiyaya yardımlar.
Qüvvəyə minmə
49
Sahil Dövlətləri hüquqlarını həyata keçirərkən və öhdəliklərini yerinə yetirərkən
beynəlxalq qaydalara riayət etmələrini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görməlidirlər.
50
Sahil Dövləti müvafiq olaraq aşağıdakılar üçün nəzarət və izləmə proqramını nəzərdən
keçirməli, inkişaf etdirməli və həyata keçirməlidir:
.1
problemli sahələri müəyyənləşdirmək məqsədilə trend analizlərinin aparılması
üçün statistik məlumatların bölüşdürülməsini təmin etmək;
.2
sularında çirklənmə hadisələrinə vaxtında cavab vermə mexanizmləri yaratmaq;
və
.3
dəniz qəzaları araşdırmalarında uyğun olaraq bayraq Dövlətləri və/və ya liman
Dövlətləri ilə əməkdaşlıq etmək.
Qiymətləndirmə və icmal
51
Sahil Dövləti hüquqlarını həyata keçirmək və tətbiq olunan beynəlxalq sənədlər üzrə
öhdəliklərini yerinə yetirmək baxımından mütəmadi şəkildə fəaliyyətini qiymətləndirməlidir.

HİSSƏ 4 – LİMAN DÖVLƏTLƏRİ
Tətbiq
52
Liman Dövlətləri müxtəlif beynəlxalq sənədlər çərçivəsində müəyyən hüquq və
öhdəliklərə malikdirlər. Bu sənədlər üzrə hüquqlarını həyata keçirərkən liman Dövlətləri əlavə
öhdəliklər götürürlər.
53
Liman Dövlətləri çirklənmənin qarşısının alınması daxil olmaqla dəniz təhlükəsizliyi və
ətraf mühitin qorunmasında ayrılmaz rol oynaya bilər. Liman Dövlətinin dəniz təhlükəsizliyi və
ətraf mühitin qorunması ilə əlaqəli rolu və vəzifələri beynəlxalq müqavilələrin, konvensiyaların
və milli qanunların, eləcə də bəzi hallarda ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlərin olmasından irəli gəlir.
54
Öhdəliklərini effektiv şəkildə yerinə yetirmək üçün liman Dövləti:
.1
tərəfdar çıxdıqları bütün təhlükəsizlik və çirklənmənin qarşısının alınmasına dair
konvensiyaların və protokolların tələblərinin yerinə yetirilməsinə və icrasına
kömək edəcək milli qanunvericilik və təlimatların təşkili ilə siyasətlər həyata
keçirməlidir; və
.2
zəruri olduqda qəbul edilmiş hər hansı müvafiq siyasətləri yeniləmək və yenidən
nəzərdən keçirmək üçün vəzifələr müəyyən etməlidir.
55
Liman Dövləti tərəfdar çıxdığı müvafiq beynəlxalq sənədlərdə yer alan hüquqlarının,
öhdəliklərinin və məsuliyyətlərinin ardıcıl tətbiqi və təsdiqi üçün qanunvericilik, təlimat və
prosedurlarının təşkil edilməsini təmin etməlidir.
56
Bu hüquqlar, öhdəliklər və məsuliyyətlər, digərləri ilə yanaşı aşağıdakıları da əhatə edə
bilər:
.1
müvafiq liman qəbuledici qurğularının və ya Təşkilatın sənədləri ilə tənzimlənən
bütün tullantı axınlarının qəbulu vasitələrinin təmin edilməsi;
.2
Dövlət liman nəzarəti; və
.3
neft yanacağı tədarükçülərinin registrinin aparılması.
Qüvvəyə minmə
57
Liman Dövlətləri hüquqlarını həyata keçirərkən və öhdəliklərini yerinə yetirərkən
beynəlxalq qaydalara riayət etmələrini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görməlidirlər.
58
Təhlükəsizlik və dənizin çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair bir sıra beynəlxalq
dəniz sənədləri Dövlət liman nəzarətinə icazə verən xüsusi müddəaları ehtiva edir.
59
Həmçinin bu sənədlərdən bir neçəsi liman Dövlətlərini bu konvensiyalara tərəf
olmayanlara münasibətdə tərəf olanlardan az olmayan əlverişli davranmağa məcbur edir. Bu
o deməkdir ki, liman Dövlətləri bu sənədlərin şərtlərini tərəf olanlara, eləcə də tərəf olmayanlara
tətbiq etməlidir.
60
Dövlət liman nəzarətini həyata keçirmək hüququndan istifadə edərkən liman Dövləti
Təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq qətnaməyə uyğun olaraq Dövlət liman nəzarəti
proqramının idarə olunması üçün proseslər yaratmalıdır.
61
Dövlət liman nəzarəti Təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq prosedurlara uyğun
olaraq yalnız səlahiyyətli və ixtisaslı Dövlət liman nəzarəti müfəttişləri tərəfindən həyata
keçirilməlidir.
62
Dövlət liman nəzarəti müfəttişləri və onlara yardım edən şəxslər yoxlama limanında və
ya yoxlanılan gəmilərdə, gəmi təmiri müəssisələrində və ya limandakı və ya digər yerdə digər
dəstək xidmətlərində hər hansı bir kommersiya, maliyyə və digər təzyiqlərdən azad olmalı və
ya kommersiya maraqları olmamalıdır, həmçinin Dövlət liman nəzarəti müfəttişləri tanınmış
təşkilatlar və ya təsnifat cəmiyyətləri tərəfindən işə götürülməməli və ya onlar üçün iş
görməməlidirlər. Liman Dövlətinin Dövlət liman nəzarəti və yoxlamalarının nəticələrinə digər

şəxslərin və ya təşkilatların təsir göstərməməsini təmin etmək üçün əlavə prosedurlar həyata
keçirilməlidir.
Qiymətləndirmə və icmal
63
Liman Dövləti hüquqlarını həyata keçirmək və tətbiq olunan beynəlxalq sənədlər üzrə
öhdəliklərini yerinə yetirmək baxımından mütəmadi şəkildə fəaliyyətini qiymətləndirməlidir.

