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                 ÖN SÖZ

Hörmətli oxucu!
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsinin (BKAM) təsis edilməsinin 5 ili tamam 
olmuşdur.

“Beynəlxalq Arbitraj haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa və digər normativ aktlara uyğun 
olaraq təsis edilmiş Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 
Məhkəməsi ölkəmizdə ilk münsif məhkəməsi  olmaqla, arbitraj 
ideyasının yayılmasına nail olmuşdur. Azərbaycan Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin fəaliyyəti  Azərbaycanda 
mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ həlli üsullarının 
təbliği və tətbiqində ilk addımdır. Qeyd olunmalıdır ki, 
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin 
fəaliyyəti, ölkədaxili hüquqi bazanın mövcudluğu və 
respublikamızın beynəlxalq aktlara qoşulması ilə şərtlənir.

Respublikamızda sivil, demokratik hüquqi dövlət 
quruculuğu istiqamətində, o cümlədən məhkəmə-hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi sahəsində 
aparılan islahatlar ölkəmizin dünya iqtisadi məkanına və beynəlxalq hüquqa inteqrasiyasına 
münbit zəmin yaratmışdır.

9 noyabr 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası “Xarici arbitraj qərarlarının tanınması 
və icrası haqqında” 1958-ci il 10 iyun tarixli Nyu-York Konvensiyasını ratifikasiya edərək 
qoşulmuşdur. Bu, respublikamızda aparılan məhkəmə-hüquq islahatlarında mühüm hadisə 
olmaqla yanaşı, Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin qəbul edəcəyi 
qərarların dünyanın 140-a yaxın ölkəsində tanınması və icrası prosedurunu sadələşdirmişdir. 
Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoymuş xarici investorların iqtisadi və mülki 
hüquqlarının səmərəli müdafiəsi istiqamətində dövlətimizin əlverişli hüquqi mexanizmlər 
yaratmasının göstəricisidir. Bu gün inamla demək olar ki, Azərbaycanda formalaşmış hüquqi 
baza mübahisələrin alternativ həlli üsulu kimi müstəqil arbitraj institutunun fəaliyyətinə tam 
zəmin yaratmışdır. Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən xarici və 
yerli sahibkarların mübahisələrin münsif üsulu ilə həlli vasitəsi olan Azərbaycan Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinə inamı getdikcə artır. 

Belə əlverişli şəraitdə 5 il əvvəl yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya 
Arbitraj Məhkəməsi öz fəaliyyətini genişləndirmiş, xüsusən, beynəlxalq əlaqələr sahəsində 
müsbət nəticələr əldə etmişdir. Almaniya, Rumıniya, Misir, Malayziya, Avstraliya, Avstriya, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İtaliya, Ukrayna və s. daxil olmaqla, ümumilikdə 10 ölkənin 
arbitraj və mediasiya sahəsində zəngin təcrübəsi olan qurumları ilə Azərbaycan Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq sazişləri bağlanmışdır. 
Azərbaycan Beynəlxalq  Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi müxtəlif ölkələrdə keçirilən 
beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanı layiqincə təmsil etməyə çalışır. Ölkəmizdə beynəlxalq 
arbitraj, ümumiyyətlə, mübahisələrin məhkəmədənkənar həlli üsullarının təbliği məqsədilə 
Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 6 adda ədəbiyyat buraxılmış, “ARBİTRAJ” qəzeti nəşr 
edilmişdir.

Natiq Abdullayev,
Azərbaycan Arbitraj və 
Mediasiya Mərkəzinin 
Direktoru



Rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmış Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin 
təsisçiliyi ilə 2008-ci ildə yenidən təşkil edilən Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi 2002-
ci ildən fəaliyyət göstərən “İnternational Commercial Arbitration” Cəmiyyətinin hüquqi varisi 
olmaqla, bu qurumun bazasında formalaşmışdır. Hal-hazırda Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya 
Mərkəzinin nəzdində Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi; Münsiflər Məhkəməsi; Bakı 
Mediasiya və Barışıq Xidməti fəaliyyət göstərir.   

Son illərdə mübahisələrin vasitəçilik (mediasiya) yolu ilə həlli üsulları beynəlxalq aləmdə 
geniş təbliğ və tətbiq edilir. Arbitraj institutu ilə yanaşı, mübahisələrin mediasiya (vasitəçilik) 
yolu ilə həllini institusional qaydada həyata keçirən qurumların fəaliyyəti də beynəlxalq təcrübədə 
müsbət nəticələr göstərir.    

Məhz bu kimi amilləri nəzərə alan Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi əvvəlki 
illərdə qazanılmış təcrübəni davam etdirərək, Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 
Məhkəməsinin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, mübahisələrin məhkəmədənkənar 
həlli üsullarının (mediasiya, dostcasına danışıqlar və vasitəçilik) təbliği və tətbiqini həyata 
keçirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bu məqsədlə AAMM mübahisələrin məhkəmədənkənar 
həlli üsullarının üstünlükləri barədə maarifləndirmə işi aparır, iqtisadi mübahisələrin arbitraj və 
mediasiya yolu ilə həlli mexanizmini tətbiq edir, peşəkar  arbitr və mediatorların hazırlanması 
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər görür. 

AAMM-ın tədbirlərindən biri də xarici arbitraj və mediasiya institutları ilə mütəxəssis 
mübadiləsini həyata keçirməkdir. Bir sıra beynəlxalq arbitraj institutlarının üzvləri Azərbaycan 
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin arbitrləri sırasında, eyni zamanda, AAMM-
ın əməkdaşları da bir sıra beynəlxalq qurumlarda təmsil olunurlar. Bu, əlbəttə ki, milli 
mütəxəssislərimizin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi baxımından təqdirəlayiq haldır. 

Hörmətli oxucu!
Sizə təqdim olunan bu nəşrdə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin 

5 illik fəaliyyətində, xüsusən, beynəlxalq əlaqələrdə görülmüş işlər, qazanılmış uğurlar öz 
əksini tapmışdır. Yeni yaradılmış, hələ kövrək addımlarını atan BKAM-ın qısa müddət ərzində 
əldə etdiyi nəticələri ictimaiyyətin müzakirəsinə veririk. Əlbəttə ki, bunlar hələ uzun, çətin 
yolun başlanğıcıdır. Biz bu istək, bu arzu ilə yola çıxmışıq: məqsədimiz Azərbaycan dövləti 
tərəfindən yaradılmış əlverişli iqtisadi və hüquqi bazadan yararlanaraq, respublikamızda və 
onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən sahibkarların pozulmuş hüquqlarının bərpasına, 
yaranmış mübahisələrin məhkəmədənkənar, dostcasına danışıqlar və arbitraj yolu ilə həllinə 
nail olmaqdır. Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi arbitraj və mediasiya institutunun 
Azərbaycanda inkişafı üçün zəruri olan tədbirləri görmək iqtidarındadır.

Qısa müddət ərzində fəaliyyət göstərməyimizə baxmayaraq, dünyanın nüfuzlu arbitraj və 
mediasiya institutları Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə qarşılıqlı 
əməkdaşlıq əlaqələri qurulmasına şərait yaratmışlar. Təqdim olunan nəşrdə bir sıra beynəlxalq 
arbitraj institutlarının rəhbərlərinin Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin yenidən təşkili 
və  Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin 5 illiyi münasibətilə təbrikləri, 
ürək sözləri də öz əksini tapmışdır. 

Ötən dövr ərzində bizə dəstək olan, yeni yaranmış qurum olmasına baxmayaraq, Azərbaycan 
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq sazişləri imzalayan 
beynəlxalq arbitraj institutlarına, nüfuzlu şəxslərə səmimi minnətdarlığımızı bildiririk. 



Azərbaycan Arbitraj və 
Mediasiya Mərkəzinə 

Hü qu qi İs la hat la ra Yar dım Mər kə zi İc ti mai Bir
li yi nin tə sis çi li yi ilə “İn ter na tio nal Com mer ci al Ar
bit ra ti on” Cə miy yə ti nin ba za sın da hü quq va ris li yi 
qay da sın da Azər bay can Ar bit raj və Me dia si ya Mər
kə zi nin ye ni dən təş kil olun ma sı nı gü nün tə lə bi he sab 
edi rik. Bu, öl kə miz də mü ba hi sə lə rin məh kə mə dən
kə nar al ter na tiv həl li üsul la rı nın təb li ği və ins ti tu
sio nal tət bi qi nə əmə li dəs tək ver mək is tə yin dən irə li 
gəl miş dir.

“İn ter na tio nal Com mer ci al Ar bit ra ti on” cəmiyyəti 
ötən 5 il də Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit raj Məh
kə mə si nin fəa liy yə ti nin təş ki li is ti qa mə tin də cid di 
təd bir lər hə ya ta ke çir miş, res pub li ka mız da ilk də fə 
bey nəl xalq ar bit raj ins ti tu tu nun tə şək kül tap ma sı na 
bö yük töh fə ver miş dir. İn di yə dək  dün ya nın 10dan ar tıq öl kə sin də fəa liy yət gös
tə rən bey nəl xalq ar bit raj və me dia si ya ins ti tut la rı ilə qar şı lıq lı əmək daş lı ğın tə mə li 
qo yul muş dur. 

Res pub li ka mız da ilk də fə ya ra dıl mış Azər bay can Bey nəl xalq Ar bit raj Məh kə
mə si nin iq ti sa di mü ba hi sə lə rin al ter na tiv həl li va si tə si ki mi fəa liy yə ti nin in ki şaf 
et di ril mə si üçün qar şı mız da ge niş im kan lar var dır. Bu, həm öl kə da xi li hü qu qi ba
za nın möv cud lu ğun da, həm də res pub li ka mız da ya ra dıl mış əl ve riş li biz nes mü hi
ti nin for ma laş ma sın da özü nü gös tə rir. 

İna nı ram ki, qa za nıl mış müs bət təc rü bə dən is ti fa də edə rək, Hü qu qi İs la hat la ra 
Yar dım Mər kə zi ilə Azər bay can Ar bit raj və Me dia si ya Mər kə zi nin mü ba hi sə lə rin 
məh kə mə dən kə nar al ter na tiv həl li üsul la rı nın təb li ği və tət bi qi sa hə sin də birgə gö
rdüyü iş lər, hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər ya xın za man lar da da ha mü hüm uğur la rın əl
də olun ma sı na zə min ya ra da caq dır.

Azər bay can Bey nəl xalq Ar bit raj Məh kə mə si nin ya ra dıl ma sı nın 5 il li yi və Azər
bay can Ar bit raj və Me dia si ya Mər kə zi nin fəa liy yə tə baş la ma sı mü na si bə ti lə Siz lə ri 
təb rik edir, gə lə cək bir gə fəa liy yə ti mi zin uğur lu ol ma sı nı ar zu la yı ram.  

Fətəli Abdullayev,
Hüquqi İslahatlara Yardım 
Mərkəzinin Sədri



http://www.disarb.de

1 sentyabr 2006-cı ildə Azərbaycan 
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsi ilə Al ma ni ya 
Ar bit raj İns ti tu tu  arasında əməkdaşlıq 

müqaviləsi bağlanmışdır.

Al ma ni ya Ar bit raj İns ti tu tu (DİS)

Al ma ni ya

2006cı il dən Al ma ni
ya Ar bit raj İns ti tu tu 
Azər bay can Bey nəl xalq 
Kom mer si ya Ar bit raj 
Məh kə mə si (BKAM) ilə 
əmək daş lıq edir və on
lar ara sın da in for ma si ya 
mü ba di lə si apa rı lır. Al
ma ni ya Ar bit raj İns ti tu tu 
BKAMın kitabxanasına 
beynəlxalq arbitraj sa
həsində bir sıra elmi
praktiki kitablar, jurnallar 
hədiyyə etmişdir. BKAM 
da öz növbəsində  Al ma
ni ya Ar bit raj İns ti tu tunun 
kitabxanasına Azərbaycan 
Respublikasının hüquq 
sistemi haqqında dolğun 
məlumatları əks etdirən 
kitablar, qanunlar toplusu 
təqdim etmişdir. 

Azər bay can Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit raj Məh kə mə si qarşılıqlı əməkdaşlıq 
sahəsində ilk müqaviləni Al ma ni ya Ar bit raj İns ti tu tu ilə bağlamışdır

Almaniya Arbitraj İnstitutu

Almaniya Arbitraj İnstitutu 1 yanvar 1992ci ildə 
Almaniya Arbitraj Komitəsi və Almaniya Arbitraj 
İnstitutunun birləşməsi əsasında yaradılmışdır və 
arbitrajı mübahisələrin alternativ həll üsulu olaraq 
inkişaf etdirir. Bu İnstitut arbitrajla bağlı bütün 
məsələlərdə Almaniyada mərkəzi orqan funksiyasını 
həyata keçirir. Almaniya Arbitraj İnstitutu Almaniya 
sənayesinin aparıcı təşkilatları, xüsusilə sənaye və 
ticarət palataları ilə sıx əməkdaşlıq edir. İnstitutun 
baş qərargahı Kölndə yerləşir, Berlin və Münhen 
şəhərlərində isə şöbələri fəaliyyət göstərir.

1 iyul 1998ci ildən etibarən Almaniya Arbitraj 
İnstitutu beynəlxalq və yerli mübahisələrin həlli 
və bütün iqtisadi sektorlar üçün əlverişli, bərabər 
imkanlar müəyyən edən  arbitraj qaydaları təklif edir.   



Köln, 8 avqust 2008ci il

2008-ci ilin aprel ayında 

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya 

Mərkəzinin yaradılması 

ilə əlaqədar təbrik məktubu

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin 

qurulması münasibətilə Sizi təbrik edirəm və məktubunuz 

üçün təşəkkür edirəm.

Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsinin fəaliyyəti ilə yanaşı, Azərbaycan Arbitraj və 

Mediasiya Mərkəzinin də yaradılması Qafqaz regionunda 

mübahisələrin alternativ həlli üsullarının inkişafında 

mühüm təkan olacaqdır. 

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin 

yaradılması kimi əlamətdar hadisə münasibətilə Sizi 

səmimi qəlbdən təbrik edirəm və gələcək işlərinizdə 

uğurlar arzulayıram.

Gələcəkdə də Sizinlə faydalı və səmərəli 

əməkdaşlığın davam etdirilməsinə ümid edirik.
Cens Bredov,

Almaniya Arbitraj İnstitutunun
baş katibi

Al ma ni ya

Cens Bredov,
Almaniya Arbitraj İnstitutunun

baş katibi



http://www.crcica.org.eg

Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Mərkəzi (CRCİCA)

Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 
Mərkəzi 1979cu il dən fəaliyyət göstərən və baş qərargahı 
Mi sir də yerləşən arbitraj institutudur. Qahirə Regional 
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mərkəzi müs tə qil, qey ri
kommersiya əsasları ilə fəaliyyət göstərən bey nəl xalq təş ki
la t dır.

 Baş Qə rar gah Sa zi şi nə mü va fiq ola raq, Qahirə Regional 
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mərkəzi və onun nəzdində 
olan qurumlar Mi sir də ki müs tə qil bey nəl xalq təş ki lat la rın 
ma lik ol du ğu bü tün im ti yaz və güzəştlərdən fay da lanmaq 
hüququna malikdirlər.

Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 
Mərkəzinin əsas prin si pi Asi ya və Af ri ka öl kə lə rin də iq ti sa di 
in ki şaf plan la rı nı sü rət lən dir mək və yar dım et mək məq sə
di nə yö nəl miş dir. Bu ba xım dan ix ti sas laş dı rıl mış qurumlar 
dai mi və ar dı cıl şə kil də  xüsusi pro se dur lar va si tə si lə ti ca rət 
və in ves ti si ya mü ba hi sə lə ri nin qar şı sı nın alın ma sı və ya həl
li nə yar dım edil mə si mə sə lə lə ri  ilə məş ğul olur lar. Bu da öz 
növ bə sin də müx tə lif ef ek tiv ar bit raj pro ses lə ri ni əha tə edən 
bü töv bir mü ba hi sənin həl li me xa niz mi ni əha tə edir. Bu ra ya 
həm çi nin kon si lia si ya, me dia si ya və tex ni ki eks per ti za ki mi 
Al ter na tiv Mü ba hi sə Həl li Üsul la rı (ADR) da dax ldir.

Qa hi rə Re gio nal Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit raj Mər
kə zi nin nəzdində olan qurumlar:

Bey nəl xalq Də niz Ar bit rajı üz rə İs gən də riy yə Mər kə zi  •	
 (ACİ MA)

Bey nəl xalq Ar bit raj üz rə İs gən də riy yə Mər kə zi (ACİA)•	
Me dia si ya və ADR Mər kə zi•	
Kom mer si ya və Də niz Ar bit rajı üz rə Port Sə id Mər kə zi•	

12 sentyabr 2006-cı ildə 
Azərbaycan Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsi ilə 
Qahirə Regional Beynəlxalq 

Kommersiya 
Arbitraj Mərkəzi arasında 

əməkdaşlıq müqaviləsi 
bağlanmışdır.

Misir Ərəb Respublikası



Dr. M.I.M. Aboul-Enein 

Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 
Mərkəzinin (CRCİCA) direktoru;
Kommersiya Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq 
Federasiyasının (IFCAI) vitse-prezidenti 

Misir Ərəb Respublikası

M
ən səmimi qəlbdən Azərbaycan 

Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsinin (BKAM) 

fəaliyyətinin 5 illiyi münasibətilə Sizləri 

təbrik edirəm. Beş illik fəaliyyəti dövründə 

BKAM beynəlxalq arbitraj və mübahisələrin 

alternativ həlli üsullarının səmərəli  istifadəsi 

üçün etibarlı infrastruktur yaratmağa nail 

olmuşdur.

Şübhəsiz ki, uğurun ən mühüm 

şərtlərindən biri beynəlxalq münasibətlərdir. 

BKAM beynəlxalq arbitraj institutları 

ilə qarşılıqlı əlaqələrinə diqqət yetirən bir 

qurumdur. Eyni imkanlar çərçivəsində 

BKAM -ın tezliklə Kommersiya Arbitraj 

İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyasının 

üzvlüyünə qəbul olunacağına ümid edirəm. 

BKAM-ın gələcəkdə Azərbaycanda arbitraj 

və mübahisələrin alternativ həlli üsullarının 

geniş tətbiqinə zəmin yaradan ümidverici 

fəaliyyəti göz qabağındadır.

Mən bu əlamətdar hadisə

münasibətilə BKAM-ı təbrik edirəm,

ona müvəffəqiyyətlər və fəaliyyətində

yeni uğurlar arzulayıram.



1921 no yabr 2007ci il də Qa hi
rə Re gio nal Bey nəl xalq Kom mer si ya 
Ar bit raj Mər kə zi, BMTnin Bey nəl
xalq Ti ca rət Hü qu qu üz rə Ko mis si
ya sı (UN CIT RAL) və Kommersiya 
Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq 
Federasiyasının (IFCAI) təş ki la ti 
dəs tə yi ilə Mi sir Ərəb Res pub li ka sı
nın Şarm el Şeyh şə hə rin də ke çi ri lən 
«Döv lət Məh kə mə lə ri nin Ar bit raj 
Pro se sin də Əhə miy yət li Ro lu» möv
zu sun da II Bey nəl xalq Konf rans da 
Azər bay can Bey nəl xalq Kom mer si ya 
Ar bit raj Məh kə mə si nin (BKAM)  səd
ri Vi da di Mir ka mal və sədr müa vi ni 
A. Əsə dov iş ti rak et miş lər. Konf rans
da 50yə ya xın öl kə dən 150 iş ti rak çı 
təm sil olun muş və döv lət məh kə mə
lə ri ilə ar bit raj ins ti tut la rı ara sın da ən 
çox prob lem do ğu ran mə sə lə lər mü za
ki rə edil mişdr. Bun dan baş qa təd bir 
çər çi və sin də BKAMın səd ri bir ne çə 
öl kə nin ar bit raj ins ti tut la rı ilə (İs veç, 
Mi sir, İorda ni ya, Su ri ya, Yə mən və s.) 
əla qə lə rin in ki şa fı is ti qa mə tin də iki
tə rəf i gö rüş lər ke çir miş və gə lə cək 
pers pek tiv lə rə da ir mü za ki rə lər apar
mış dır. 

BKAM bu cür bey nəl xalq miq yas
lı təd bir lər də iş ti rak edə rək ar bit raj 
sa hə sin də Azər bay can Res pub li ka sı nı 
la yi qin cə təm sil et mə yə gə lə cək də də 
da vam edə cək və həm çi nin Azər bay
can da da bey nəl xalq konfrans la rın 
ke çi ril mə si is ti qa mə tin də iş lər gö rə
cək dir. 

Dün ya da bey nəl xalq ti ca rət əla qə
lə ri nin sü rət lə in ki şa fı bey nəl xalq ar
bit raj pro se si nin tət bi qi ni da ha da zə
ru ri edir. Bu sa hə də döv lət lə ra ra sı ən 
ak tu al və mü za ki rə do ğu ran mə sə lə lər 
aşa ğı da kı lar dır: xa ri ci ar bit raj qə rar
la rı nın öl kə da xi lin də ta nın ma sı və 
ic ra sı, döv lət məh kə mə lə ri nin ar bit raj 
pro se sin də ro lu. BKAM da öz fəa liy
yə tin də bu mə sə lə lə rin prak ti ki əhə
miy yə ti nə diq qət ye ti rir.

Şarm-el-Şeyh II Beynəlxalq Konfransı

Misir Ərəb Respublikası

Konfransın açılışı

Soldan sağa: Aboul Enein (CRCICA-nın direktoru),
Vidadi Mirkamal (BKAM-ın sədri)

Soldan sağa: Renaud Sorieul (UNCITRAL hüquq müşaviri),
Vidadi Mirkamal (BKAM-ın sədri)

Fasilə zamanı



http://arbitration.ccir.ro

Si zi sə mi mi qəlb dən 
sa lam la yı r, BKAM-ın 
fəaliyyətinin 5 illiyi və 
Azər bay can Ar bit raj və 
Me dia si ya Mər kə zi nin 
yenidən tə şkil olun ma sı 
ilə bağ lı Siz i təb rik et-
mək dən bö yük məm nun-
luq hissi du yu ram.

Bü tün məh kə mə iş-
çi lə ri nin adın dan Si zə 
fəa liy yə ti niz də mü vəff ə-
qiy yət lər ar zu la yıram.

Mahiyyəti etibarilə mü rək kəb olan bey nəl xalq 
kom mer si ya ar bit ra jı və mü ba hi sə həl li sa hə si nin 
müx tə lif as pekt lə rin də fi kir mü ba di lə si istiqamətində 
uzun müd dət li və məh sul dar əmək daş lı ğı mı zı da-
vam et di rə cə yi mi zə ümid edi rik.

Hör mət lə, 
Prof. Ad ri an Se ve rin,

RKSP BKAM-ın pre zi denti

Ru mı niya Kommersiya və Sə na ye 
Pa la ta sı ya nın da Bey nəl xalq Kom mer si ya 

Ar bit raj Məh kə mə si
Ru mı ni ya Kom mer si ya və Sə na ye Pa la ta sı ya

nın da Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit raj Məh kə
mə si (RKSP BKAM) 1953cü il də xa ri ci ti ca rət 
mü ba hi sə lə ri nin həl li məqsədilə ya ra dıl mış dır. 3 
de kabr 2007ci il ta rix li 335 say lı Qa nu na əsa sən, 
RKSP BKAM yenidən təşkil edilərək səlahiyyətləri 
genişləndirilmişdir, bey nəl xalq və yer li mü ba hi sə
lə rin ar bit raj qay da sın da həll edil mə si səlahiyyətinə 
malik olmuşdur. 

RKSP BKAMın Təş ki li və Fəa liy yə ti haq qın
da Əsas na mə yə görə, BKAM ar bit raj pro ses ləri 
üz rə məs lə hət ləş mə lər, ar bit raj sa hə sin də tə lim lər 
və təd qi qat lar, RKSP sis te mi çər çi və sin də ar bit
raj ko mis si ya la rı ilə əmək daş lıq kimi xid mət lə ri 
həyata keçirir.

Ar bit raj  bey nəl xalq və yer li kom mer si ya mü
ba hi sə lə ri nin həl li üçün nə zər də tu tu lan və  onun 
yu ris dik si ya sı tə rəf ər ara sın da kı iş gü zar mü qa vi
lə lər də və ya on la ra əla və lər də ək si ni ta pan ra zı laş
ma ya əsas la nır.

Pro ses lər üz rə məs lə hət ləş mə lər  Ar bit raj Məh kə
mə si nin binasında te le fon və ya poçt va si tə si lə məh
kə mə nin mü tə xəs sis lə ri tə rə fin dən təş kil olu nur.

Bey nəl xalq əmək daş lıq  di gər öl kə lə rin anoloji 
ins ti tut və təş ki lat la rı ilə əmək daş lı ğın ya ra dıl ma
sı və in ki şa fı məq sə di lə təş kil olu nur. Bey nəl xalq 
konf rans lar da iş ti rak və on la rın təş ki li, gö rüş lər, 
fo rum və se mi nar lar da bu ra da xil dir.

Tə lim və təd qi qat lar – mü ba hi sə lə rə tət biq olu
nan bey nəl xalq ar bit raj hü quq və qa nun ve ri ci li yi
nin araş dı rıl ma sı na xid mət edir.

13 sentyabr 2006-cı ildə Azərbaycan 
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsi ilə Rumıniya Kommersiya və 
Sənaye Palatası yanında Beynəlxalq 

Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi  arasında 
əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır.

Rumıniya



http://www.acica.org.au

Avstraliya 
Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj 

Mərkəzi 1985ci ildə təsis olunmuş, 
qeyrikommersiya əsasları ilə 
fəaliyyət göstərən ictimai qurumdur. 
Avstraliya Beynəlxalq Kommersiya 
Arbitraj Mərkəzinin əsas məqsədi 
beynəlxalq arbitrajı dəstəkləmək, 
həmçinin Avstraliyada beynəlxalq 
kommersiya arbitraj proseslərinin 
keçirilməsi  mərkəzi kimi fəaliyyət 
göstərməkdir.
Avstraliya Beynəlxalq Kommersiya 
Arbitraj Mərkəzinin beynəlxalq 
arbitrlər siyahısı vardır. 
Burada beynəlxalq arbitrajla 
bağlı məlumatlandırma və 
maarifəndirmə işləri də aparılır.
Ümumiyyətlə, Avstraliyada 
beynəlxalq arbitraja dair müddəalar 
federal qanunvericilik və 1974
cü ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq 
Arbitraj Aktı ilə tənzimlənir.

Avstraliya Beynəlxalq Kommersiya 
Arbitraj Mərkəzi (ACİCA)

5 iyun 2007-cı ildə 
Azərbaycan Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsi ilə
Avstraliya Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj 

Mərkəzi arasında əməkdaşlıq 
müqaviləsi bağlanmışdır.

Avstraliya



http://www.wko.at/arbitration

Manfr ed Hay der,
Avst ri ya Fe de ral İq ti sa diyyat 
Pa la ta sının Bey nəl xalq Ar bit raj 
Mər kə zi nin baş ka ti bi

Avst ri ya Fe de ral İq ti sa diyyat 
Pa la ta sı nın Bey nəl xalq Ar bit raj 
Mər kə zi Azər bay can Bey nəl xalq 
Kom mer si ya Ar bit raj Məh kə
mə si nin (BKAM) fəaliyyətinin 
5 il liyi və Azər bay can Ar bit raj və 
Me dia si ya Mər kə zi nin yenidən 

təşkili mü na si bə ti lə Sizi təb rik 
edir.
Mü ba hi sələrin həl li üsulu ki mi ar bit ra jın əhəmiyyəti get dik
cə art maq da dır. Xa ri ci in ves ti si ya nı cəlb et mək üçün ar bit
raj və digər məsələləri tən zim lə yən müa sir hü qu qi bazanın 
mövcudluğu zə ru ri dir. Xa ri ci ar bit raj qə rar la rı nın ta nın
ma sı və ic rası haq qın da NyuYork Kon ven si ya sı nın üz vü və 
Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit ra jı haq qın da UN CIT RAL 
Nümunəvi Qa nu nu nu, digər qanunvericilik aktlarını qə bul 
et miş öl kə ki mi Azər bay can Respublikasında ciddi hüquqi 
baza yaranmışdır. 
BKAM re gi on da apa rı cı ar bit raj ins ti tu tu na çev ril mək 
üçün səmərəli im kan la ra ma lik dir. Azər bay ca nın sü rət lə 
inkişaf edən iq ti sa diy ya tı var. Ölkədə iq ti sa di iq li min əl
ve riş li li yi neftqaz sə na ye sin də Ba kıTbi li siCey han ki mi 
mühüm layihə ni n və Tür ki yə yə qə dər olan qaz kə mə ri çə
ki li şi nin ba şa çat ma sı Azər bay ca nı bey nəl xalq iq ti sa diy
ya tı n diq qət mər kə zin ə çıxar mış dır. Yal nız ener ji sek to ru 
de yil, ey ni za man da in şa at sə na ye si və ya na caq kəş fiy ya tı 
üçün ava dan lıq is teh sal çı la rı öl kə nin da vam lı və di na mik 
in ki şa fı na öz töh fə lə ri ni vermişlər. Be lə lik lə, xari ci şir kət
lər lə Azər bay can mü əs si sə lə ri ara sın da kı iq ti sa di əla qə lər 
in ki şaf et dik cə, bu tip iq ti sa di mü na si bət lər dən ya ra nan 
mü ba hi sə lə rin ar bit raj da həll edi lə cə yi göz lə ni lən hal dır.
Avst ri ya Fe de ral İq ti sa diyyat Pa la ta sı nın Bey nəl xalq Ar
bit raj Mər kə zi 1975ci il də tə sis edil miş dir. Onun Şərq
Qərb ar bit ra jın da zən gin təc rü bə si var dır. Azər bay can 
Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit raj Məh kə mə si ilə əmək
daş lıq əla qə lə ri nə da xil ol maq mən tiq li bir ad dım idi. 
Ümid edi rik ki, ya xın gə lə cək də bu əmək daş lıq daha da 

məh sul dar və da va me di ci ola caq dır.

26 iyun 2007-cı ildə Azərbaycan 
Beynəlxalq Kommersiya 

Arbitraj Məhkəməsi ilə Avstriya 
Federal İqtisadiyyat Palatasının 

Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi 
arasında əməkdaşlıq müqaviləsi 

bağlanmışdır.

Avstriya Federal İqtisadiyyat Palatasının 
Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi

Avst ri ya Fe de ral İq ti sa diyyat 
Pa la ta sının Bey nəl xalq Ar bit raj 
Mər kə zi bey nəl xalq ti ca rət və 
iq ti sa di müqavilələrdən irəli gə
lən mü ba hi sə lə rin ar bit raj qay
da sın da həll olun ma sı məq sə di 
ilə Avst ri ya Fe de ral İq ti sa diyyat 
Pa la ta sı tə rə fin dən ya ra dıl mış
dır. Qeyd et mək la zım dır ki, bu 
qurum ilk dəfə mü ba hi sə lə rin 
ba rış dı rı cı (va si tə çi) və ar bit raj 
qay da sın da həl li ni nə zər də tu tan 
Ar bit raj Mər kə zi kimi ya ra dıl
mış , son ra dan Bey nəl xalq Ar bit
raj Mər kə zi ad lan dı rıl mış dır. 

Avstriya



http://www.hkiac.org

Kris to fer To,
Honq Konq Bey nəl xalq Ar bit raj 

Mər kə zi nin baş ka ti bi 

Azər bay can Bey nəl xalq Kom
mersiya Ar bit raj Məh kə mə si nin 
(BKAM) fəaliyyətinin 5 illiyi və 
Azər bay can Ar bit raj və Me dia si
ya Mər kə zi nin (AAMM) yenidən 
təşkili ilə  əla qə dar öz sə mi mi təb
rik lə ri mi çat dı rmaq istərdim.

Ar tıq beş il dir ki, BKAM Azər
bay can da müs tə qil ar bit raj ins ti tu tu nun fəa liy yə ti və beynəlxalq 
ar bit rajın inkişafı üçün öz səylərini sə fər bər et miş dir. BKAMın 
tə şəb büs lə ri re gi on da kom mer si ya mü ba hi sə lə ri nin ar bit raj va si
tə si lə həl li ni n təb li ğini ge niş lən dir miş dir.

Ümid edirik ki, uğurlu başlanğicı olan AAMM Azər bay can
da mübahisələrin alternativ həlli üsullarının in ki şa fı üçün stra
te gi ya nın qu rul ma sın da, bey nəl xalq ar bit raj konf rans la rı nın 
təş ki lin də, həmçinin bey nəl xalq əla qə lə rin ge niş lən mə sin də 
mü hüm rol oy na ya caqdır. 

BKAM və AAMMa üzü mü zə gə lən il lər də uğur lar ar
zu la yırıq. Bu qurumların Azər bay can məh kə mə ləri ilə birgə 
fəaliyyəti re gi on da mübahisələrin alternativ həlli üsullarının 
inkişafına dəs tək ola caq dır.

Honq Konq Bey nəl xalq Ar bit raj Mər kə
zi mü ba hi sə lə ri n ar bit raj və di gər alternativ 
üsul la rla həllini təşkil etmək məq sə di lə 
1985ci il də tə sis olun muş dur. Bu Mərkəz 
bir qrup apa rı cı iş adam ı və pe şə kar lar tə
rə fin dən yaradılmışdır. Mərkəzin qərargahı 
Asiya regionunda böyük nüfuza sahib olan 
Honq Konq  şəhəri seçilmişdir. Mər kəz biz
nes bir lik lə ri və Honq Konq Hö kü mə ti tə rə
fin dən maliyyələşdirilməsinə bax ma ya raq, 
on la rın tə si rin dən ta ma mi lə azad, müstəqil 

fəaliyyət göstərən və öz maliyyə büdcəsinə 
sahib olan arbitraj qurumudur.

Mər kəzin ümumi idarəçiliyini Şura  
həyata keçirir. Şurada müx tə lif dövlətlərin 
vətəndaşları olan və ge niş təc rü bəyə ma
lik pe şə kar  mütəxəssislər təmsil olunurlar. 
Mərkəzin ar bit raj fəa liy yə ti  Şu ra tə rə fin
dən Mər kə zin baş ka ti bi va si tə si lə ida rə olu
nur. Baş katib eyni zamanda Mərkəzin Baş 
İcraçısıdır və bu qurumun qeydiyyat işlərini 
aparır.

Honq Konq Bey nəl xalq 
Ar bit raj Mər kə zi (HKİ AC)

2007ci il dən baş la
ya raq Honq Konq Bey
nəl xalq Ar bit raj Mər kə zi 
Azər bay can Bey nəl xalq 
Kom mer si ya Ar bit raj Məh
kə mə si ilə əmək daş lıq edir 
və on lar ara sın da mü tə ma
di ola raq in for ma si ya mü
ba di lə si apa rı lır.

Honq Konq



15 no yabr 2007ci il də İs tan bul Ti ca rət Pa la ta sı tə rə fin dən təş kil olu nan «Döv
lət lə ra ra sı ti ca rət mü ba hi sə lə ri nin ar bit raj yo lu ilə həl li» möv zu sun da Konf ran s da 
Hüquqi İslahatlara Yardim Mərkəzinin sədri Fə tə li Ab dul la yev və Azər bay can Ar bit raj 
və Mediasiya Mərkəzinin direktoru  Na tiq Ab dul la yev təm sil et miş lər. Təd bir də döv
lət lə ra ra sı ti ca rət mü ba hi sə lə ri nin həl li sa hə sin də ha zır ki dövr də ən ak tu al möv zu lar: 
«Xa ri ci ar bit raj qə rar la rının ta nın ma sı və ic ra sı»; «İn ves ti si ya və Ümum dün ya Ti ca rət 
Təş ki la tı çər çi və sin də mü ba hi sə lə rin həl li» ət raf lı mü za ki rə olun muş dur. Konfrans da 
Tür ki yə nin Əd liy yə na zi ri Mehmet Əli Şahin, İs tan bul Ti ca rət Pa la ta sı nın səd ri, Ümum
dün ya Ti ca rət Təş ki la tı nın nü
ma yən də si, mü ba hi sə lə rin həl li 
sa hə sin də Bra zi li ya nın, Ka na
da nın, Avst ri ya nın, ABŞın, 
Tür ki yə nin bey nəl xalq sə viy yə li 
eks pert lə ri mə ru zə çi qis min də 
iş ti rak et miş lər.

Sə fər çər çi və sin də Na tiq Ab
dul la yev Tür ki yə nin Əd liy yə 
Na zi rliyinin və di gər yük sək sə
viy yə li döv lət və özəl sek to run 
nü ma yən də lə ri ilə gö rüş müş və 
ar bit ra jın re gi on da in ki şa fı na 
da ir mü za ki rə lər apar mış dır.

Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya 
Arbitraj Məhkəməsi İstanbul Konfransında

Soldan sağa:  Səlcuq Baran (BARAN Hüquq məsləhətxanasının vəkili, BKAMın arbitri), Natiq Abdullayev (AAMMın direktoru), 
Nuray Ekşi (Mərmərə Universitetinin professoru, BKAMın arbitri) və  Fətəli Abdullayev (HİYMin sədri)

Türkiyə



Türkiyə

2008ci il ma yın 89da Tür  ki  yə Res  pub  li  ka 
sı İs  tan  bul Uni  ver  si  te  ti Mü qa  yi  sə  li Hü quq Araş 
dır  ma  la  rı və Tət  bi  qi Mər  kə  zi tə  rə  fin  dən Do  ğan 
Ya  yın Hol  din  qin ma  liy  yə dəs  tə  yi  lə «Bey  nəl  xalq 
Rek  lam Hü qu  qu» möv  zu  sun  da təş kil olu  nan 
sim  po  zi  um  da  Azər  bay  can Ar  bit  raj və Me dia
si ya Mər kə zi nin baş ka ti bi nin hü quq mü şa vi ri 
Se  vinc Ab  dul  la  ye  va təm  sil et  miş  dir. Təd  bi  ri İs 
tan  bul Uni  ver  si  te  ti Mü qa  yi  sə  li Hü quq Araş  dır 
ma  la  rı və Tət  bi  qi Mər  kə  zi  nin di  rek  to  ru prof. dr. 
Ha  san Er  man, İs  tan  bul Uni  ver  si  te  ti  nin Hü quq 
Fa  kül  tə  si  nin De  ka  nı prof. dr. Tan  kut Cen  tel və 
İs  tan  bul Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to  ru prof. dr. Me  sut 
Par  lak aç mış  dır. Təd  bir  də ABŞ, İn  gil  tə  rə, Al  ma
ni ya, Fran  sa və Tür  ki  yə  nin bey  nəl  xalq sə  viy  yə  li 
eks  pert  lə  ri mə  ru  zə  çi qis  min  də iş  ti  rak et  miş  lər. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də AAMM baş ka ti bi nin 
hü quq mü şa vi ri Se  vinc Ab  dul  la  ye  va İs  tan  bul 
Uni  ver  si  te  ti Mü qa  yi  sə  li Hü quq Araş  dır  ma  la  rı 
və Tət  bi  qi Mər  kə  zi  nin di  rek  to  ru prof. dr. Ha 

san Er  man cə  nab  la  rı ilə gö rü şün  də  ona Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sın  da mü ba  hi  sə  lə  rin məh 
kə  mə  dən kə  nar va  si  tə  lə r lə tən  zim  lən  mə  si ilə 
bağ  lı möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  lik və öl  kə  miz  də 
Azər  bay  can Bey  nəl  xalq Kom  mer  si  ya Ar  bit  raj 
Məh  kə  mə  si  nin fəa liy yə ti ba  rə  sin  də mə  lu  mat 
ver  miş, sö zü ge  dən Mər  kəz ilə BKAMın iki  tə 
rəf  i əmək  daş  lı  ğı  nı in  ki  şaf et  dir  mək is  ti  qa  mə 
tin  də mü za  ki  rə  lər apa r mış  dır. Ya  xın gə lə cək də 
Mər  kəz ilə BKAM ara  sın  da qar şı lıq lı əla qə lə rin 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə iki  tə  rəf  i əmək 
daş  lıq mü qa  vi  lə  si  nin im  za  lan  ma  sı göz  lə  ni  lir. 
İs  tan  bul Uni  ver  si  te  ti Mü qa  yi  sə  li Hü quq Araş 
dır  ma  la  rı və Tət  bi  qi Mər  kə  zi 1949cu il  də sö
zü ge  dən Uni  ver  si  te  tin nəz  din  də ya  ra  dıl  mış  dır. 
Bu Mər  kə  zin məq  sə  di mü qa  yi  sə  li hü qu  qu in  ki 
şaf et  dir  mək, hü quq prob  lem  lə  ri  ni araş  dır  maq, 
mü za  ki  rə  lər apar maq, bu məq  səd  lə mü əy  yən 
konf  rans  lar, se  mi  nar  lar və sim  po  zi  um  lar təş  kil 
et  mək  dir.

İstanbul Simpoziumları

12 may 2008ci il də Tür ki yə Res pub li ka
sı İs tan bul Uni ver si te ti Mü qa yi sə li Hü quq 
Araş dır ma la rı və Tət bi qi Mər kə zi tə rə fin dən  
«12.12.2007 ta rix li və 5718 say lı ye ni qə bul 
olun muş Bey nəl xalq Xü su si Hü quq və Pro ses
su al Hü quq Haq qın da Qa nun» möv zu sun da 
təş kil olu nan Sim po zi um da  Azər  bay  can Ar 
bit  raj və Me dia si ya Mər kə zi nin baş ka ti bi nin 
hü quq mü şa vi ri Se vinc Ab dul la ye va təm sil 

et miş dir. Təd bir də bey nəl xalq xü su si 
hü qu qun ak tu al prob lem lə ri və Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın apa rı cı hü quq şü nas la rı
nın ye ni Qa nuna mü na si bət lə ri ət ra fın
da mü za ki rə lər apa rıl mış dır. AAMMın 
təmsilçisi Tür ki yə nin ta nın mış hü quq
şü nas la rı nın iş ti rak et di yi Sim po zi um da 
ar bit raj sa hə sin da araş dır ma la rı ilə ta nı
nan bir çox mü tə xəs sis lər lə gö rüş müş və 
onlarla BKAMın beynəlxalq ar bitr ləri 
si ya hı sın a daxil edilmələrinə dair da nı
şıq lar apar mış dır. On lar da öz növ bə
sin də BKAMın ar bitr lər si ya hı sın da yer 
al maq dan məm nun luq his si duy duq la
rı nı bil dir miş lər. BKAMın ar bitr lər si
ya hı sın da  Pa ris də yer lə şən Bey nəl xalq 
Ti ca rət Pa la ta sı nın ar bit rı prof. dr. Zi ya 
Akın cı, Tür ki yə nin apa rı cı uni ver si tet lə

rin dən sa yı lan An ka ra Uni ver si te ti nin Bey nəl
xalq Xü su si Hü quq Ka fed ra sı nın mü di ri prof. 
dr. Bil gin Tir ya ki oğ lu, An ka ra Uni ver si te ti nin 
Bey nəl xalq Xü su si Hü quq Ka fed ra sı nın prof. 
dr. Fü gen Sargin, Mər mə rə Uni ver si te ti nin 
Bey nəl xalq Xü su si Hü quq Ka fed ra sı nın mü
diri prof. dr. Nu ray Ek şi ki mi türk hü quq şü
nas la rı yer al mış lar.

Sevinc Abdullayeva  Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj  
və Mediasiya Mərkəzinin baş katibinin hüquq müşaviri;

prof.dr. Bilgin Tiryakioğlu, prof. dr. Fügen SARGIN



http://www.cameraarbitrale.it

Milan Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatası

Milan Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatası (Milan Ticarət Palatası 
tərəfindən yaradılmışdır) sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və 
hüquqi şəxslərə mübahisələrin alternativ həlli xidmətlərini təqdim edir. 
Proseslər çeviklik, etibarlılıq və neytrallıq prinsiplərinə cavab verən peşəkar 
heyət tərəfindən idarə olunur. 

Milan Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatasının rəsmi dilləri italyan, ingilis 
və fransız dilləri hesab olunur.

Azərbaycan Arbitraj və 

Mediasiya Mərkəzinin 

yenidən təşkili  münasibətilə 

öz səmimi təbriklərimi bildirmək 

istərdim.

Peşəkarlıq və əzmkarlığınız 

sayəsində Azərbaycan Beynəlxalq 

Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin 

yaradılması, ümumiyyətlə, 

mübahisələrin alternativ həlli 

prosedurlarının təşkili istiqamətində 

ciddi nəticələr əldə etmisiniz.

Ümid edirəm ki, tezliklə 

təşkilatlarımız arasında qarşılıqlı 

əməkdaşlıq münasibətlərimizi 

gücləndirmək üçün birgə işləmək 

fürsətimiz olacaqdır. Fəaliyyətinizdə 

uğurlar arzulayıram.

Hörmətlə, 

Stefano Azzali                      

Milan Milli və Beynəlxalq 

Arbitraj Palatasının Baş Katibi

İtaliya



http://www.venca.it

Venesiya Milli və Beynəlxalq 
Arbitraj Palatası 1990-cı ildə 
Venesiya Kommersiya Palatası və 

Venesiya Vəkillər və Mühasiblər Birliyi və 
Ticarət Assosiasiyaları tərəfindən təsis 
olunmuş müstəqil arbitraj qurumudur. 
2004-cü ildən Venesiya Arbitraj Palatası 
Venca-nın (əvvəlki təşkilat - Venesiya 
Milli və Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi) 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

İnstitutun yaradılmasında əsas 
məqsəd regionda yerləşən və Avropa, 
Orta və Uzaq Şərq ölkələri ilə ticarətlə 
məşğul olan minlərlə şirkətin 
mübahisələrinin həllini təmin etməkdir. 
Palata kommersiya fəaliyyətilə məşğul 
olanlara çevik və mümkün qədər sürətli 
prosedurlar təklif edir. Bu məqsədlə 
Palata ləngimələrin qarşısını almaq və 
hər şeydən əvvəl qeydiyyat, idarəetmə 
və arbitrlərin qonorarlarını, arbitraj 
rüsumlarını müəyyən etmək üçün 
müvafiq Arbitraj Qaydalarını qəbul 
etmişdir. 

29 yanvar 2008-ci ildə 
Azərbaycan Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsi ilə
Venesiya Milli və Beynəlxalq 

Arbitraj Palatası arasında 
əməkdaşlıq müqaviləsi 

bağlanmışdır.

Venesiya Milli və 
Beynəlxalq 

Arbitraj Palatası

İtaliya



Qeyd etmək lazımdır ki, İtaliyada arbitraj 
sahəsinə aid olan hüquq normaları, 1940cı ildən 
etibarən quvvədə olan Mülki Prosessual Məcəllənin 
“Arbitraj” adlı IV Bölmə  VIII Fəsli ilə tənzimlənir. 
Arbitraj institutları arbitraj prosesi zamanı dövlət 
məhkəmələrilə də sıx əməkdaşlıq edirlər və arbitraj 
qərarlarının dövlət məhkəmələri tərəfindən tanın
ması və məcburi icrası mexanizmi də mövcuddur.

İtaliyanın milli qanunvericiliyinə uyğun ola
raq, arbitraj qaydasında həm fiziki, həm də hü
quqi şəxslər arasında olan  milli və beynəlxalq 
səviyyəli kommersiya mübahisələrinə baxıla bilər. 
Bundan əlavə, mübahisələrin həllində mediasiya 
(vasitəçilik) üsulundan da geniş istifadə olunur. 
Belə ki, statistik göstəricilərə görə Milan Milli və 
Beynəlxalq Arbitraj Palatasında 2006cı il ərzində 
arbitraj qaydasında 102, mediasiya vasitəsilə 320 
mübahisəyə baxılıb, onlardan 80%i milli səviyyəli, 
20%i isə beynəlxalq səviyyəli kredit və maliyyə, sı

ğorta, müqavilə öhdəlikləri, turizm, telekommuni
kasiya, tikinti sahəsində olan mübahisələrdir. 

Venesiya Ticarət Palatası yanında Milli və 
Beynəlxalq Arbitraj  Palatasında isə mübahisələr 
əksər hallarda mediasiya qaydasında həll edilir. 
Bu isə o deməkdir ki, Venesiyada əhali arasında 
mediasiya prosesinə inam çox yüksəkdir və onlar 
mübahisələrin həllində mediasiya üsulunu daha 
qənaətbəxş hesab edirlər. 

Arbitraj sahəsində beynəlxalq təcrübədən 
istifadə edərək, biz də öz qanunvericilik bazamızı 
və təcrübəmizi bu istiqamətdə təkmilləşdirmək, 
mübahisələrin alternativ üsullarla həll edilməsi 
imkanlarından daha səmərəli istifadə etmək 
məqsədi ilə  “Münsif məhkəmələri haqqında”, 
“Mübahisələrin mediasiya (vasitəçilik) qay
dasında həll edilməsi haqqında” yeni qanun 
layihələrinin işlənib hazırlanması istiqamətində 
məqsədyönlü işlər aparırıq.  Arbitraj sahəsində 
bu cür əlaqələrın inkişafı Azərbaycanİtaliya 
biznes mühitinə müsbət təsir göstərən və biznes 
qurumlarının inamını qazanmasına təkan verən 
amillərdən biri hesab edilə bilər. 

Arbitraj sahəsində Azərbaycan-İtaliya 
əlaqələri inkişaf edir

Ötən ilin dekabr ayının sonunda Azərbaycan Arbitraj 
və Mediasiya Mərkəzinin baş katibi Alidə Mahmudova 
İtaliyada fəaliyyət göstərən və Avropada yüksək reytinqə 
malik olan Milan Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatasına 
və Venesiya Ticarət Palatası yanında Milli və Beynəlxalq 
Arbitraj  Palatasına səfər etmiş və bu qurumların baş 
katibləri ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına dair danışıqlar 
aparmışdır. Danışıqlar çərçivəsində həmin arbitraj insti-
tutları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq müqavilələrinin bağlanma-
sına və gələcəkdə təcrübə, informasiya mübadiləsinin apa-
rılmasına, arbitraj sahəsində kadrların hazırlanması üçün 
təlim kurslarının və birgə beynəlxalq konfransların təşkil 
edilməsinə, birgə regional layihələrin həyata keçirilməsinə 
dair razılıq əldə olunmuşdur. 

İtaliya

Soldan sağa: Françesko De Paolis (Milan 
Ticarət Palatasının Hüquq Müşaviri), 
Alidə Mahmudova (AAMMın baş katibi)

Milan Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatasının Kitabxanasında

Soldan sağa: Alidə Mahmudova (AAMMın baş katibi), Paolo 
Brugnera (Venesiya Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatasının baş katibi) 



http://www.diac.ae

Dubay Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi (DİAC)
beynəlxalq aləmdə yüksək səviyyəli 
arbitraj xidmətlərini təklif edən bir 

mərkəzdir. Dubay Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi 
Dubay Ticarət və Sənaye Palatasının nəzdində təsis 
olunmuşdur.  İlk dəfə olaraq 1994cü ildə “Arbitraj 
və Konsiliasiya Mərkəzi” adı  ilə yaradılmış hazırki 
Dubay Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi müstəqil, daimi 
fəaliyyət göstərən, qeyrikommersiya institutudur. 

Dubay Ticarət və Sənaye Palatasının (DCCİ) 
möhtəşəm binasının 14cü mərtəbəsində yerləşən 

Dubay Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi (DIAC)

DIACın arbitraj zalı

Mərkəz xarici və regional biznes birliklərinə 
əlverişli qiymətlərlə xüsusi xidmətlər 
təklif edir. DİAC kommersiya arbitrajının 
aparılmasına imkanlar yaratmaq, mü
bahisələrin arbitraj qaydasında həllini 
təbliğ etmək, arbitrlərin beynəlxalq arbitraj 
sahəsində təcrübələrini inkişaf etdirmək 
məqsədlərilə yaradılmışdır. 

İnstitusional arbitraj mərkəzi kimi 
Dubay Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzinin 
əsas fəaliyyət istiqamətləri mübahisələrin 
keyfiyyətli, çevik və qərəzsiz həllini təmin 
etmək, arbitrləri təyin etmək, arbitr və 
konsiliatorlar üçün rüsumları və arbitrajın 
keçirilmə yerini müəyyən etməkdən 

ibarətdir. 
Dubay Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi 

yüksək bacarıq və peşəkarlığa malik  
arbitrləri seçir. Müxtəlif ölkələrdən olan 
və hüquq sahəsində təcrübəli arbitr və 
mediatorlara aid informasiyanı da Mərkəzdən 
əldə etmək olar. Dubay Beynəlxalq Arbitraj 
Mərkəzi, həmçinin aidiyyatı olan sahələrdə 
praktiki təcrübə və geniş biliklərinə görə 
tanınmış ekspertlərin reyestrini də aparır.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri



Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya 
Mərkəzinin (AAMM) baş katibi 
 Alidə Mahmudova 2223 mart 

2008ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə 
işgüzar səfər etmiş və həmin səfər 
çərçivəsində Dubay Beynəlxalq Arbitraj 
Mərkəzinin direktoru cənab Hussam 
AlTalhuni  ilə görüşmüş və arbitraj 
sahəsində ikitərəfi əlaqələrin inkişafına 
dair danışıqlar aparmışdır. 

Danışıqlar çərçivəsində sözügedən 
Mərkəz ilə ikitərəfi Əməkdaşlıq 
Sazişinin bağlanmasına və gələcəkdə 
təcrubə, informasiya mübadiləsinin 
aparılmasına, arbitraj sahəsində kadrların 
hazırlanması üçün təlim kurslarının 
və birgə beynəlxalq tədbirlərin təşkil 

Azərbaycan - Dubay əlaqələri 

edilməsinə, birgə layihələrin həyata 
keçirilməsinə, BKAMın Asiya Regional 
Arbitraj İnstitutları Assosiasiyasında təmsil 
olunması məsələsinə dair müzakirələr 
aparılmışdır.

Arbitraj sahəsində bu cür əlaqələrın 
inkişafı AzərbaycanDubay biznes mühitinə 
müsbət təsir göstərən və biznes qurumlarının 
inamının qazanılmasına təkan verən 
amillərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər.

27 may 2008-cı ildə 
Azərbaycan Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj 
Məhkəməsi ilə Dubay 

Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi 
arasında əməkdaşlıq 

müqaviləsi bağlanmışdır.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

Hussam AlTalhuni (DİAC ın direktoru), 
Alidə Mahmudova (AAMMin baş katibi)



Mü ba hi sə lərin məh kə mə dən kə nar həlli me
to dlarını səmərəli təmin et mək məqsədi ilə 
1978ci il də Ma lay zi ya nın pay tax tın da Kua la 
Lum pur Re gio nal Ar bit raj Mər kə zi tə sis edil
miş dir. 

Hö kü mət lə ra ra sı bey nəl xalq qurum olan 
Asi yaAf ri ka Hü qu qi Məs lə hət Təş ki la tı nın 
hi ma yə si al tın da Mər kəz Asi yaSa kit Oke an 
re gio nun da kom mer si ya və in ves ti si ya mü ba
hi sə lə ri nin həl li üçün neyt ral ins ti tut ki mi fəa
liy yət gös tə rir.                   

Kuala Lumpur Regional Arbitraj Mərkəzinin 
əsas funk si ya la rı aşağıdakı lar dır:

Asi yaSa kit Oke an re gio nun da bey nəl xalq 
kom mer si ya ar bit ra jı nın inkişaf etdirilməsi;

Mər kə zin Qay da la rı na (UN CIT RAL Qay
da la rı) uy ğun ola raq bey nəl xalq və yer li ar bit
raj la rın ida rə edil mə si;

Qə rar la rın ic rası ilə bağ lı yar dım edil mə si;
Mər kə zin Kon si lia si ya Qay da la rı na mü va

fiq ola raq mü ba hi sə lə rin həl li üçün me dia si ya, 
kon si lia si ya ki mi di gər va si tə lə rin is ti fa də si ni 
genişləndirmək;

MYNİC Stra te gi ya və Qay da la rı, Mər kə zin 
Əla və Qay da la rı na əsa sən bey nəl xalq və yer li 
mü ba hi sə həl li pro se si nin ida rə edil mə si;

Mər kə zə müraciət edən hər bir şəxsə məs lə
hətlər vermək və yar dım  göstərmək.

Mü ba hi sə tə rəf ə ri nin öz mü ba hi sə lə ri ni 
bey nəl xalq və ya yer li xa rak ter da şı ma sın dan 
ası lı ol ma ya raq Mər kə zin Qay da la rı na mü va fiq 
həll et mə k hü qu qu var. Ma lay zi ya da ar bit raj 
pro se si 1952ci il tarixli Ar bit raj Ak tı (Akt 93) 
və 1980ci il ta rix li Ali Məh kə mə nin Qay da la
rı əsasında, 69 say lı Sə rən ca ma mü va fiq ola raq 
ni zam la nır.

Kuala Lumpur Regional 
Arbitraj Mərkəzi (KLRCA)

Malayziya

http://www.rcakl.org.my



1952ci il ta rix li Ar bit raj Ak tı UN CİT RAL 
Nümunəvi Qa nu nu na de yil, İn gil tə rə nin 1950
ci il Ar bit raj Ak tı na əsas lan mış dır. 

Ha zır da Ma lay zi ya hü qu qun da  iki müx
tə lif re jim lər var dır: 1952ci il Ar bit raj Ak tı
nın 34cü böl mə sinin tənzimlədiyi məh kə mə 
yurisdiksiyasından kənar ar bit raj lar və 34cü 
böl mə  istisna olmaqla, Ak tın qa lan his sə si nin 
tət biq edil di yi ar bit raj lar. 1952ci il Ar bit raj Ak
tı nın 34cü böl mə si əsa sın da fəa liy yət gös tə rən 
ar bit raj lar aşağıdakılardır: 

1965ci il ta rix li Döv lət lər və xa ri ci döv lət
lə rin şəxs lə ri ara sın da İn ves ti si ya Mü ba hi sə lə
ri nin Həl li üz rə Kon ven si ya (“Va şinq ton Kon
ven si ya sı”) ilə ida rə olu nan ar bit raj lar;

1976 cı i l ta rix li UN CIT RALın  Nümunəvi 
Ar bit raj Qay da la rı əsa sın da;

Kua la Lum pur Re gio nal Ar bit raj Mər kə zi
nin Qay da la rı əsa sın da fəa liy yət gös tə rən ar bit
raj lar.

Ma lay zi ya 1965ci il tarixli Va şinq ton Kon
ven si ya sı na uy ğun olan İn ves ti si ya Mü ba hi sə

lə ri nin Həl li üz rə 1966cı il ta rix li Kon ven si ya 
Ak tı nı qəbul etmişdir.

Kua la Lum pur Re gio nal Ar bit raj Mər kə
zi 1976cı il ta rix li UN CIT RALın Ar bit raj 
Qay da la rı nı öz ins ti tu sio nal çər çi və si nə mü
va fiq olan dü zə liş lər lə qə bul et miş dir. Ha zır da 
Ma lay zi ya da nüfuzlu ar bit raj mər kə zlərindən 
sayılır. Ma lay zi ya hö kü mə ti cid di şə kil də bey
nəl xalq ar bit ra jı dəstəkləyir və Kua la Lum pur 
Re gio nal Ar bit raj Mər kə zi nin inf rast ruk tu ru
nun ma liy yə ləş diril mə si nə və bey nəl xalq ar bit
raj la rın inkişafına dəs tək ve rir. 

Ar bit raj qə rar la rı nın ic ra sı 1952ci il Ar bit
raj Ak tı nın 34(2) və 34(3) böl mə si ilə tə min olu
nur. 1965ci il Va şinq ton Kon ven si ya sı na əsa
sən apa rı lan ar bit raj pro ses lə ri nin nə ti cə si ki mi 
əl də edi lən ar bit raj qə ra rı hə min Kon ven si ya nın 
müd dəa la rı na mü va fiq, Kuala Lumpur Regional 
Arbitraj Mərkəzi Qay da la rı əsa sın da çı xa rıl mış 
ar bit raj qə rar la rı isə Xa ri ci Ar bit raj Qə rar la
rı nın Ta nın ma sı və İc ra sı Haq qın da 1958ci il 
NyuYork Kon ven si ya sı na mü va fiq ic ra edi lir.

Malayziya

Kuala Lumpur Regional 
Arbitraj Mərkəzinin giriş dəhlizi

Kuala Lumpur Regional 
Arbitraj Mərkəzinin arbitraj zalı



Azər bay can Ar bit raj və Media
siya Mərkəzinin (AAMM) baş ka
ti bi Ali də Mah mu do va 2728 mart 
2008ci ildə Ma lay zi ya ya iş gü zar 
sə fər et miş və hə min sə fər çər çi və
sin də Kua la Lum pur Re gio nal Ar
bitraj Mər kə zinin di rek to ru xa nım 
Da to’ Noo ras hi kin Tan Sri Ab dul 

Ra him  ilə gö rüş müş və ar bit raj sa
hə sin də iki tə rəf i əla qə lə rin in ki şa
fı na da ir da nı şıq lar apar mış dır. 

Danışıqlar zamanı AAMM və 
mərkəz arasında iki tə rəf i əmək
daş lıq sa zi şinin bağ lan ma sı na və 
gə lə cək də təc rübə, in for ma si ya 
mü ba di lə si nin apa rıl ma sı na, ar
bit raj sa hə sin də kadr la rın ha zır
lan ma sı üçün tə lim kurs la rının və 
bir gə bey nəl xalq təd bir lə rin təş kil 
edil mə si nə, bir gə re gio nal la yi
hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə da ir 
mü za ki rə lər apa rıl mış dır.

Həm çi nin, AAMMın  baş ka ti
bi Kua la Lum pur Re gio nal Ar bit
raj Mər kə zinin ar bit raj zal la rı və 
zən gin ki tab xa na sı ilə ta nış ol muş, 
Mər kə zin fəx ri qo naq lar ki ta bı
na ürək söz lə ri ni yaz mış və ar bit
raj sa hə sin də Mər kəzin əl də et di yi 
təc rü bə nin Azər bay can üçün fay
da lı ola ca ğı na inan dı ğı nı vur ğu la
ya raq, sə mi miy yət lə qar şı lan dı ğı
na gö rə Mər kə zin di rek to ru na öz 
də rin tə şək kü rü nü bil dir miş dir. 

Azər bay can - Ma lay zi ya əla qə lə ri 

Malayziya

Alidə Mahmudova (AAMM-in baş katibi)

Soldan sağa: Alidə Mahmudova  (AAMM-ın baş katibi), 
Da to’ Noo ras hi kin Tan Sri Ab dul Ra him (KLRCA direktoru)



http://www.ucci.org.ua

Uk   ray   na Ti   ca   rət və Sə   na   ye 
Pa   la   ta   sı nın Rə ya sət He yə ti nin 25 
iyun 2008-ci il ta rix li qə ra rı ilə 
BKAM-ın ar bit ri Ali də Mah mu-
do va Uk ray na TSP Bey   nəl   xalq 
Kom   mer   si   ya Ar   bit   ra  j Məh kə mə-
si nin ar bitr lə ri si ya hı sı na se çil-
miş dir.

***
2008-ci il dən etibarən Uk  ray -

na Ti  ca  rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sının 
Bey  nəl  xalq Kom  mer  si  ya Ar -
bit  raj Məh  kə  mə  si Azər bay can 
Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit-
raj Məh kə mə si ilə əmək daş lıq 
edir və on lar ara sın da mü təma di 
ola raq in for ma si ya mü ba di lə si 
apa rı lır.  Ukraynadan BKAM-a 
“Практика Международного 
Коммерческого  Арбитража” 
jur na lı gön də ri lir.

Uk  ray  na Ti  ca  rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sının Bey  nəl  xalq Kom  mer  si 
ya Ar  bit  raj Məh  kə  mə  si (UTSP BKAM) da i  mi fə a  liy  yət gös 
tə  rən müs  tə  qil ar  bit  raj tə  si  sa  tı  dır (mün  sif  ər məh  kə  mə  si  dir).  

Fə a  liy  yə  ti   24 fev  ral 1994cü il ta  rix  li “Bey  nəl  xalq Kom  mer  si  ya Ar  bit 
ra  jı haq  qın  da” Uk  ray  na Qa  nu  nu, Uk  ray  na Ti  ca  rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sı 
Bey  nəl  xalq Kom  mer  si  ya Ar  bit  ra  j Məh  kə  mə  si haq  qın  da Əsas  na  mə ilə 
tənzimlənir.

Uk  ray  na Ti  ca  rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sının 
Bey  nəl  xalq Kom  mer  si  ya 

Ar  bit  raj Məh  kə  mə  si (UTSP BKAM)

18 fevral 2008-cı ildə Azərbaycan 
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj 

Məhkəməsi ilə Uk  ray  na 
Ti  ca  rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sının  

Bey  nəl  xalq Kom  mer  si  ya 
Ar  bit  raj Məh  kə  mə  si arasında 

əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır.

Uk  ray  na



BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri

Nuray Ekşi (Türkiyə)

1987ci ildə Mərmərə Universiteti Hüquq Fakültəsini bitirmişdir.  1988
ci ildən Mərmərə Universiteti Hüquq Fakültəsi Beynəlxalq xüsusi hüquq 
kafedrasının mühazirəçisidir. 1995ci ildə Mərmərə Universiteti Hüquq 
Fakültəsində hüquq elmləri doktoru dərəcəsini almışdır. Mərmərə Univer
siteti Hüquq Fakültəsi Beynəlxalq xüsusi hüquq kafedrasının müdiri, 
professor, hüquq elmləri doktorudur. Eyni zamanda Yeditəpə Universite
tinin  Hüquq Fakültəsinin mühazirəçisidir. 
Tədqiq etdiyi sahələr: beynəlxalq xüsusi hüquq, Avropa Birliyi hüququ, 
beynəlxalq ticarət hüququ, beynəlxalq ticarət arbitrajı, beynəlxalq mülki 
prosessual hüquqdur. İstanbul Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Türkiyə
Britaniya Təqaüd Klubunun və AlmanyaTürkiyə Hüquqşünaslar Birliyinin 
üzvüdür. Qalatasaray Universiteti, Yeditəpə Universiteti və Ankara Univer
sitetinin Hüquq jurnalı və Ankara Universiteti Beynəlxalq və Beynəlxalq 
Xüsusi Hüquq jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür. 

Azər  bay  canda Ar  bit  raj və Me  di a  si  ya Mər  kə  zi  nin yenidən təşkili  
təqdirəlayiq haldır. Müasir dünyada ar  bit  raj əl  ve  riş  li in  ves  ti  si  ya hü  qu  qi mü  hi  ti  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı üçün si  ne qua non əhə  miy  yət da  şı  yır. İn  ves  tor  lar po  ten  si  al mü  ba  hi  sə 
lə  ri  nin həl  li üçün şəf  af və çevik me  xa  nizm tək  lif edən öl  kə  lə  ri da  ha üs  tün tu  tur  lar. 
Bun  dan əla  və, on  lar mü  ba  hi  sə  lə  ri  ni həll edən qə  rar  la  rın səmərəli icrası mexanizmi
nin olmasına eh  ti  yac du  yur  lar. Mü  ba  hi  sələrin al  ter  na  tiv həl  li me  xa  nizm  lə  ri ara  sın 
da ar  bit  raj, bu məq  sə  də na  il ol  maq üçün bir va  si  tə  dir.

1991ci il  də müs  tə  qil  lik qa  zan  dıq  dan son  ra Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ki  fa 
yət qə  dər yük  sə  liş mü  şa  hi  də olu  nur ki, bu da özü  nü da  ha çox neft və qaz sa  hə  sin  də 
bü  ru  zə ve  rir. Çin və Hin  dis  tan ki  mi  öl  kə  lər  də nə  zə  rə çar  pan iq  ti  sa  di ar  tım də 
rə  cə  lə  ri  ni mü  şa  hi  də et  dik  cə, de  mək olar ki, neft məh  sul  la  rı  na olan tə  lə  ba  tın hə  lə 
də uzun müd  də  tə ar  tı  mı göz  lə  ni  lir. Bu, həm  çi  nin Azər  bay  ca  nın bu cür məh  sul  la 
rın təc  hi  zat  çı  sı ki  mi tə  rəf  daş ol  du  ğu bey  nəl  xalq mü  qa  vi  lələrin əhəmiyyətini ar  tı 
ra  caq  dır. Səmərəli fə a  liy  yət gös  tə  rən mü  ba  hi  sələrin alternativ həl  li me  xa  niz  mi  nə 
ma  lik ol  maq Azər  bay  can ki  mi öl  kə üçün xü  su  si  lə va  cib  dir. Xüsusilə neft sə  na  yesi 
sa  hə  si  nin is  teh  sal tə  rəf  dən təd  qi  qat, emal və da  şın  ma  ya, əla  və ola  raq isə son məh 
sul  la  rın ba  za  ra çı  xa  rıl  ma  sı və bü  tün bu tip iş  lə  rin ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si üçün bey  nəl 
xalq in  ves  ti  si  ya sxe  mi  nə tə  lə  ba  tı var. Ay  dın  dır ki, neft və qaz is  teh  sa  la  tı  nın bu cür 
bey  nəl  xalq tə  bi ə  ti Azər  bay  ca  nı müx  tə  lif mü  rək  kəb hü  qu  qi mü  ba  hi  sə  lə  rə cəlb edən 
po  ten  si a  la da ma  lik  dir. Bu  ra  da Azər  bay  can hü  quq sis  te  min  də al  ter  na  tiv mü  ba  hi  sə 
həl  li me  tod  la  rı  nın səmərəli təşkilinin əhə  miy  yə  ti nə  zə  rə çar  pır. Azər  bay  can bu cür 
hü  quq sis  te  min  dən o za  man sə  mə  rə gö  tü  rə  cək ki, ölkədə in  ves  ti  si  ya ya  tır  mış xa  ri  ci 
in  ves  tor hü  qu  qi konf  ikt ya  ran  dı  ğı za  man səmərəli və şəf  af pro  se  dur  dan keç  məyə 
imkan qazansın.

Bu ba  xım  dan, mən Azər  bay  can Ar  bit  raj və Me  di a  si  ya Mər  kə  zi  nin keyfiyyətcə 
yeni formada təşkil olun  ma  sı  nı irə  li  yə atıl  mış bir ad  dım ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  rəm və 
əmi  nəm ki, bu, gə  lə  cək il  lər  də Azər  bay  ca  nı əl  ve  riş  li in  ves  ti  si  ya mə  ka  nı  na çe  vi  rə 
cək  dir.

Mən gə  lə  cək fəa  liy  yəti  niz  də siz  lə  rə uğur  lar ar  zu edi  rəm və kö  mə  yi  mə eh  ti  ya  cı 
nız ya  ran  dı  ğı hər za  man ix  ti  ya  rı  nız  da ola  ca  ğam.



Ziya Akıncı (Türkiyə)

1986cı ildən praktik hüquqşünas və mühazirəçi kimi fəaliyyət göstərir. 
1987ci ildə Ankara Universiteti xüsusi hüquq üzrə magistratura pilləsini, 
1991ci ildə isə Exeter Universitetinin hüquq üzrə magistratura pilləsini 
bitirmişdir. 1992ci ildə İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsində hüquq 
elmləri doktoru dərəcəsini almışdır. Beynəlxalq inşaat hüququ, beynəlxalq 
ticarət arbitrajı, ticarət hüququ və ticarət əqdləri sahəsində bir sıra  kitab 
və məqalələrin müəllifidir.

Dünyanın müxtəlif arbitraj mərkəzlərində, xüsusilə Parisdə yerləşən 
Beynəlxalq Ticarət Palatasının işlərində kollegial şəkildə arbitr, təkbaşına 
arbitr, müşavir və ekspert qismində çıxış etmişdir. Onun tərəfindən 
baxılan işlər əsasən dövlət şirkətlərinin tərəf olduğu mübahisələr, 
telekommunikasiya, inşaat, neft və qaz şirkətləri, mal və cihazların 
distribütorluğu, peyklərin qurulması və avtomagistralların çəkilməsi, 
sərmayə şirkətləri, otel şirkətlərinin inşası ilə əlaqədar olmuşdur.  

Akıncı Hüquq Firmasının Baş Partnyorudur. 

Yavuz Kaplan (Türkiyə)

1990cı ildə Mərmərə Universiteti Hüquq Fakültəsini, 1994cü 
ildə Səlcuq Universiteti Hüquq Fakültəsinin magistratura pilləsini 
bitirmişdir. Erciyes Universiteti Hüquq Fakültəsi Beynəlxalq xüsusi 
hüquq kafedrasının müdiridir. Dosent, hüquq elmləri doktorudur. 2001
ci ildə Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsində hüquq elmləri doktoru 
dərəcəsini almışdır. 

Əsasən beynəlxalq ticarət hüququ, müəllifik hüququ, beynəlxalq 
kontraktlar sahəsində tədqiqatlar aparmışdır. 2003cü ildən Erzincan 
Ticarət və Sənaye Palatasının Arbitraj Mərkəzinin arbitridir.   

Hör mət li Xa nım lar və Cə nab lar!
Ar bit raj bü tün dün ya da, xü su si lə bey nəl xalq ti ca rət kont rakt ları və in
ves ti si ya mü na si bət lə rin dən irə li gə lən mü ba hi sə lə rin həl lin də bö yük 
əhə miy yə tə ma lik dir. Bu baxımdan Azər bay can Arbitraj və Mediasiya 
Mərkəzinin yanında fəaliyyət göstərən Azər bay can Beynəlxalq 
Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin beynəlxalq ar bitr lər si ya hı sın da 
ol maq dan məm nun luq his si mi ifa də et mə yi özü mə borc bilirəm. Əhə
miy yət li bir mis si yanı öz üzə ri nə gö tü rmüş AAMMın yaradıcılarının 
uğur qazanacağına ümidimi bildirməklə Azər bay can Bey nəl xalq 
Kommersiya Ar bit raj Məh kə mə si nin fəaliyyətinin 5 il li yi mü na si bə ti
lə sizləri təb rik edi rəm və gə lə cək iş lə rin izdə uğur lar ar zu la yı ram.

“Tür ki yə və Azər bay can re gi on da qar şı lıq lı ola raq çox əhə miy
yət li iş lər gör mə yə qa dir iki döv lət dir. Bey nəl xalq kom mer si ya mü
ba hi sə lə ri nin ar bit raj (mün sif ər məh kə mə si) yo lu ilə həl li sfe ra sın da 
Tür ki yə və Azər bay can ara sın da mü na si bət lə rin in ki şa fının sa də cə iki 
öl kə ba xı mın dan de yil, re gi on üçün də əhə miy yət li ola ca ğı na ümid 
edi rəm və mə ni  Məh kə mə ni zin beynəlxalq ar bitrləri si ya hı sına də vət 

et di yi niz üçün min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm.”

BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri



Səlcuq Baran (Türkiyə) 

1975ci ildə Ankara Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirmişdir. İnzibati 
hüquq, mülki prosessual hüquq və kontraktlar sahəsində ixtisaslaşmış 
praktik hüquqşünasdır.  Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən Baran 
hüquq məsləhətxanasının vəkilidir. 

 Azər bay can Bey nəl xalq Ar bit raj Məh kə mə si nin beynəlxalq ar bit ri ol maq
dan məm nun luq his si du yu ram. Azər bay can Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin 
direktoru və bey nəl xalq sta tus lu hü quq şü nas Na tiq Ab dul la yevlə bir lik də iş lə
mək mə nim üçün bö yük qü rur dur.

Hər ke çən gün qlo bal la şan dün ya da bey nəl xalq ti ca rə tin sub yekt lə ri olan 
şir kət lə rin əhə miy yə ti art maq da dır. Bu şir kət lə rin dün ya nın bir sı ra öl kə lə rin
də hə ya ta ke çir di yi sa hib kar lıq fəa li yyət lə rin də üz lə şə  bi lə cə yi prob lem lə ri da
ha çe vik və əda lət li  həll et mək məq sə di lə bu öl kə lər də sö zü ge dən mis si ya ya 
xid mət edən me xa nizm iş lə nib ha zır lan maqda dır. Azər bay can Bey nəl xalq Ar
bit raj Məh kə mə si ya ran dı ğı gün dən bu vaxta qədər öz fəa liy yə ti ni bey nəl xalq 
əmək daş lıq sfe ra sın da da ha da in ki şaf et dir mək də dir.

Qar daş öl kə olan Azər bay can da artıq fəaliyyət göstərən Ar bit raj Məh kə
mə si ki mi qurumun Tür ki yə də nə dən ol ma ma sı ki mi mə sə lə biz türk hü quq
şü nas la rı nı dai m dü şün dü rən mə sə lə lər dən dir. Kom mer si ya sa hə sin də or ta ya 
çı xan mü ba hi sə lə ri ara dan qal dır ma ğın ən məq sə də uy ğun üsulu ar bit raj yo lu 
ilə həl lə na il ol maq dır.  Çün ki ti ca rət sa həsin də “za man” ki mi önəm li olan fak
to ru və məh kə mə lər də mü ba hi sə nin həllini mər hə lə li şə kil də aşağı məh kə mə 
instansiyası ilə yuxarı məh kə mə instansiyası ara sın da kı uzun sü rən pro ses lə
ri nə zə rə al saq, ar bit ra jın da ha çe vik bir xü su siy yə ti da nıl maz dır. Ar bit ra jın 
fəaliyyəti həm iq ti sa di, həm də hü qu qi ba xım dan məq sə də mü va fiq dir. Qar daş 
ölkə olan Azər bay ca nın hü quq şü nas la rı nın və qa nun vericilərinin ar bit raj sa
hə sin də ki fəa liy yə ti təq di rə la yiq dir. 

Bir mil lət iki döv lət olan Azər bay can və Tür ki yə hü quq şü nas la rı ara sın da 
əmək daş lıq qu rul ma sı ilə bu iki  tə rəf i mü na si bət lə rin in ki şa fı sa hə sin də əlim
dən gə lə ni et mə yə ha zı ram. Öl kəm də ki iş adam la rı na Azər bay can da fəa liy yət 
gös tə rən Ar bit ra jın mis si ya sı nı və Azər bay canTür ki yə şir kət lə ri ara sın da kı 
kom mer si ya mü na si bət lə rin də yarana biləcək mübahisələrin ən əl ve riş li həlli 
yo lunun ar bit raj ol du ğu nu, BKAMda ça lı şan hü quq şü nas la rın yük sək pe şə
kar lı ğı nı izah et mə yin bor cum ol du ğu nu dü şü nü rəm. Azər bay can da kı bü tün 
hü quq şü nas məs lək daş la rı ma iş lə rin də uğur lar ar zu la yı ram.

BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri



Bilgin Tiryakioğlu (Türkiyə)

1986cı ildə Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsini bitirmişdir.  1992 
ci ildə Ankara Universitetində beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə hüquq 

elmləri doktoru dərəcəsi almışdır. Ankara Universiteti hüquq fakültəsi 
beynəlxalq xüsusi hüquq kafedrasının müdiridir. 
Tədqiqat sahəsi: beynəlxalq xüsusi hüquq, rəqabət hüququ, beynəlxalq 
ticarət kontraktları, xarici investisiyalar, arbitraj və mübahisələrin 
alternativ qaydada həlli yolları.

Fügen SARGIN (Türkiyə)

1986cı ildə Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsini bitirmişdir. 
1992ci ildə Ankara Universitetində beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə 

hüquq elmləri doktoru dərəcəsi almışdır. Ankara Universiteti Hüquq 
Fakültəsi beynəlxalq xüsusi hüquq kafedrasının professoru, hüquq elmləri 
doktorudur. 
Tədqiqat sahəsi: müəllifik hüququ, ticarət nişanı və patentlə bağlı 
məsələlər, arbitraj və beynəlxalq mülki prosessual hüquq.

To mas Her man (Al ma ni ya)

1971ci ildə Mü nix Uni ver si te tin i, 1974cü ildə isə Go tin gen Uni ver si
te tin in hü quq fa kül tə si ni bi tir miş dir. 1974cü il də  hü quq sa hə si üz rə 

1ci də rə cə yə, 1979cu il də hü quq sa hə si üz rə 2ci də rə cə yə la yiq gö rül müş
dür. 19821988ci il lər də Ha no ver ra yon məh kə mə si nin ha ki mi və zi fə sin
də iş lə miş dir. Mühazirəçi ki mi 19881990cı il lərdə İda rə çi lik Kol le cin də, 
1984cü il də Ha no ver Uni ve si te tin də fəaliyyət göstərmişdir. 1989cu il də 
Apel ya si ya Məh kə mə sin də mül ki iş lər üz rə ha kim, 19902002ci il lərdə 
Al ma ni ya Əd liy yə Na zir li yi nin şö bə mü di ri və zi fə sin də iş lə miş dir. 2002
ci il dən Al ma ni ya Tex ni ki Əmək daş lıq Cə miy yə ti nin “Azər bay can da 
Məh kə mə və Hü quq İs la hat la rı na Dəs tək” proq ra mı nın rəh bə ri dir. 

BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri



Ve ra rag xa van İn ba vi ja yan (Hin dis tan)

Hin dis ta nın Am bed kar Hö ku mə ti Hü quq Kol le cinin mə
zun udur. 1997ci il də hü quq təh si li ni bi tir dik dən son ra 

Hin dis ta nın Mad ras əya lət məh kə mə sin də prak tik hü quq şü nas 
ola raq fə al li yə tə baş la mış dır. 2006cı il də Bir lə şmiş Kral lı ğın Lon
don şə hə rin də yer lə şən dün ya da ta nın mış olan “Ar bitr lər İns ti tu
tu”nun üzv lü yü nə qə bul olun muş dur. 750dən ar tıq da xi li hü quq 
mü ba hi sə lə rin də və Cə nu bi Asi ya da yer alan 3 bey nəl xalq hü quq 
mü ba hi sə lə rin də tək ar bitr ola raq çı xış et miş dir.  Ey ni za man da 
50dən ar tıq ad hoc və ins ti tu sio nal ar bit raj pro ses lə rin də ar bitr 
qis min də çı xış et miş dir. Təd qiq et di yi sa hə lər: bey nəl xalq ti ca
rət ar bit ra jı, də niz ar bit ra jı, bey nəl xalq ti ca rət və mü qa vi lə lər, əq li 
mül kiy yət hü qu qu, in şa at hü quq mü ba hi sə lə ri, ma liy yə mü ba
hi sə lə ri, qiy mət li ka ğız lar la bağ lı mü ba hi sə lər, bank hü qu qu, jo
intven tu re tip li şir kət lər lə bağ lı mü ba hi sə lər, kre dit lər, al ter na tiv 
mü ba hi sə həl li yol la rı, al qısat qı və in ves ti si ya mü qa vi lə lə rin dən 
əmə lə gə lən mü ba hi sə lər. Dün ya nın bir çox re gio nal və mil li ar
bit raj mər kəz lə ri tə rə fin dən ar bitr qis min də tə yin olu na raq mü
ba hi sə lə ri həll et miş dir. Hin dis ta nın Mad ras əya lə tin də (Çe nay) 
yer lə şən “Mil li və Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit raj” təş ki la tı nın 
həm tə sis çi si dir.
Ar bit raj la əla qə dar bir sı ra ki tab və mə qa lə lə rin mü əl li fi dir və bu 
sa hə də hü quq fa kül tə lə rin də mü ha zi rə lər oxu muş , beynəlxalq 
konf rans lar da iş ti rak et miş dir.

“2008-ci ilin ap  rel ayın  da Azər  bay  can  da Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin  
yenidən tə  şkil edil  mə  si  ni bil  mək mə  nim üçün çox sevindirici olmuşdur. 

Azərbaycan Bey  nəl  xalq Kommersiya Ar  bit  raj Məhkəməsinin arbitri ol  maq hə  qi  qə -
tən də mənim üçün xoşdur. Öz tə  bii eh  ti  yat  la  rı  ndan başqa şəhər olaraq in  ki  şaf et -
mək  də olan Ba  kı  nın əl  ve  riş  li ar  bit  raj mə  ka  nı kimi də tanınması məq  səd əuyğundur. 
Şüb  hə  siz ki, Azər bay can Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi MDB öl  kə  lə  rin  də al  ter  na  tiv 
mü  ba  hi  sə həl  li kon  sep  si  ya  sı  nın inkişaf ten  den  si  ya  sı  nı mü  əy  yən edə  cək  dir”.

BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri



Azər bay can Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit
raj Məh kə mə si nin  ya ra dıl ma sının 5 illiyi 
mü na si bə ti lə sizləri təb rik edi rəm. 

Azər bay can mü hüm geo si ya si əhə miy yə tə ma
lik, ener ji sə na ye sin də apa rı cı rol oy na yan və xa ri ci 
in ves tor la rın ma ra ğı nı cəlb edən bir öl kə dir. Baş qa 
söz lə, xa ri ci in ves ti si ya öl kə nin da va me di ci in ki şa fı  
və onun BMT Mi nil li yin İn ki şaf Məq səd lə ri nə na il 
ol ma sı üçün çox zə ru ri dir.

Bey nəl xalq kom mers ya mü hi tin də mü ba hi sə
lər qar şı sıa lın maz dır. İn sa nın qar şı lıq lı əla qə də 
ol du ğu hər bir və ziy yət də an la şıl maz lıq və mü
ba hi sə lə rin ya ran ma sı la büd dür. Sər həd lə ra ra sı 
və mə də niy yət lə ra ra sı kom mer si ya mü na si bət lə
ri nin ge niş lən mə öl çü lə ri mü ba hi sə lə rin ya ran ma 
eh ti ma lı nı ar tı rır. Mə sə lən, yük lə rin iti ril mə si və 
zə də lən mə si, sə na ye ter min lə ri nin müx tə lif hü
quq sis tem lə ri nə is ti nad la an laşıl ma sı, xid mət lə
rin yan lış təs vir edil mə si və ya mü ba di lə qiy mət lə
ri nin yan lış he sab lan ma sı müxtəlif mübahisələrin 
yaranmasına səbəb ola bilər.

Məh kə mə lər qa nu ni hü quq la rın bərpasına zə
ma nət ve rən əsas ins ti tut lar dır və bu nu et mək lə 
biz nes mü na si bət lə rin də ön cə dən göz lə ni lən nə
ti cə lə rin qo run ma sı na yar dım edir lər. La kin on
lar bir sı ra məh du diy yət lə rə ma lik dir lər. 

Mü ba hi sə ya ra nar sa, po ten si al id dia çı di lem
ma qar şı sın da qa la caq  hü quq la rı nın mü da fiə si
ni öz öl kəsin də, yox sa xa ri ci məh kə mə lər də tə ləb 
et sin. Tə rəf mü ha ki mə pro se si nin öz öl kə sin də 
da ha əl ve riş li keç mə si nə na il ola bi lər, la kin bu 
hal da xa ri ci döv lət əra zi sin də qə ra rın ic ra edil mə
mə si ris ki ilə üz ləş mə təh lü kə si ya ra nır. Al ter na tiv 
ola raq, on lar qə ra rın ic ra edi lə cə yi əra zi də hə rə kə
tə baş la maq la ic ra çə tin lik lə ri ni ara dan qal dır ma
ğa çalışa bi lər lər ki, bu da mü əy yən risk do ğu rur. 
Əks tə rəf üçün xa ri ci yu ris dik si ya da ha əl ve riş li 

ola bi lər; xü su si lə də hə min yu ris dik si ya onun öz 
öl kə sin dən ta ma mi lə fərq li hü qu qi mə də niy yə tə 
ma lik ol duq da. Xa ri ci məh kə mə lə rə çə kin di ri ci 
və inam sız lıq la ya naş maq olar. Bə zi öl kə lər də hü
quq sis te mi nin mü rək kəb li yi və ic ra at xərc lə ri nin 
yük sək ol ma sı məh kə mə lə ri ta mam li lə əl çat maz 
edir. Həm çi nin mil li məh kə mə lər yer li id dia çı ya 
tə min et di yi əmin lik və aş kar lıq dan trans mil li tə
rə fə mü na si bət də çə ki nə bi lər.

Bu na gö rə də mü ba hi sə tərəfərinin prob
lem lə ri nin həl li üçün al ter na tiv va si tə ax ta rması 
təbiidir. Bey nəl xalq ar bit raj tə rəf ə ri mü ba hi
sə lə ri n həl li üçün müs tə qil, mü na sib və hü qu qi 
əsas lı üsul ilə tə min edir. Ar bit raj qeydşər ti nin 
ön cə dən kom mer si ya tə rəf ə ri ara sın da bağ la nıl
mış mü qa vi lə də diq qət lə ra zı laş dı rıl dı ğı za man, 
yer li məh kə mə sis te min də ki hü quq la rın kol li zi
ya sı və di gər pro se dur və subs tan tiv ça tış maz lıq
la rın qar şı sı alın mış olur. Azər bay can tə rə fin dən 
Xa ri ci Ar bit raj Qə rar la rı nın Ta nın ma sı və İc ra sı 
haq qın da Kon ven si ya nın (Nyu York Kon ven si ya
sı) ra ti fi ka si ya sı, bu Kon ven si ya  nın Azər bay can 
əra zi sin də tət bi qi 1999cu il ta rix li “Bey nəl xalq 
Ar bit raj haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sının 
Qa nu nu nu ta mam la yır və xa ri ci in ves tor la rı Azər
bay ca nın kommersiya hü qu q subyektlərinə qar şı 
çı xa rı lan xa ri ci ar bit raj qə rar la rı nın ta nın ma sı və 
ic ra sı nı mü əy yən edən me xa nizm lə tə min edir.

Azər bay can Bey nəl xalq Kom mer si ya Ar bit raj 
Məh kə mə si bey nəl xalq kom mer si ya ar bit ra jı nın 
fay da və üs tün lük lə ri ni öl kə nin öz əra zi sin də təb
liğ et mə yə və müx tə lif mil lət lər dən olan pe şə kar 
bey nəl xalq ar bitr lə ri ni sə fər bər et mə yə qa dir dir. 
Bey nəl xalq stan dart lı mü ba hi sə həl li me to du nun 
Azər bay can da ya radılma sı nın ölkə üçün və xa ri ci 
in ves tor la ra mü hüm fay da sı var dır.

BKAMa fəa liy yət in də uğur lar ar zu edi rəm.

Liza Toohey (Avstraliya)

1999-cu ildə Kvinslend Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir.
2004-cü ildən Kvislend Universitetinin mühazirəçisi, Kvislend Ali Məhkəməsinin 
mediatorudur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin hüquq sistemlərində beynəlxalq ticarət 
hüququ rejiminin inkişafına əsaslanan beynəlxalq ticarət və inkişaf mövzusunda 
hüquq elmləri doktoru dərəcəsini almışdır. 2004-cü ildə Melbrun Universitetinin 
hüquq fakültəsinin magistratura pilləsini bitirmişdir. Vyetnam və Azərbaycan üzrə 
ABŞ və Kanada donorlarının maliyyə dəstəyi ilə hüquq sahəsində beynəlxalq inkişaf 
layihəsində işləmişdir.

Tədqiqat sahələri: Asiya hüququ, müqayisəli hüquq, mübahisənin həlli qaydası, beynəlxalq hüquq, 
beynəlxalq təşkilatlar hüququ, ticarət hüququ. 
Üzv olduğu təşkilatlar: Kvislend Hüquq Cəmiyyətinin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsi, Qırmızı Xaç 
Beynəlxalq Humanitar Hüquq Komitəsi, Avstraliya Hüquq Şurası.      
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