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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,
Natiq Abdullayev,
Azərbaycan Arbitraj və
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin
Mediasiya Mərkəzinin
fəaliyyəti, ölkədaxili hüquqi bazanın mövcudluğu və
Direktoru
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.

Rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmış Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin
təsisçiliyi ilə 2008-ci ildə yenidən təşkil edilən Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi 2002ci 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, AAMMın 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
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Bir
liyinin təsisçiliyi ilə “İnternational Commercial Ar
bitration” Cəmiyyətinin bazasında hüquq varisliyi
qaydasında Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mər
kəzinin yenidən təşkil olunmasını günün tələbi hesab
edirik. Bu, ölkəmizdə mübahisələrin məhkəmədən
kənar alternativ həlli üsullarının təbliği və institu
sional tətbiqinə əməli dəstək vermək istəyindən irəli
gəlmişdir.
“İnternational Commercial Arbitration” cəmiyyəti
ötən 5 ildə Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məh Fətəli Abdullayev,
kəməsinin fəaliyyətinin təşkili istiqamətində ciddi Hüquqi İslahatlara Yardım
Mərkəzinin Sədri
tədbirlər həyata keçirmiş, respublikamızda ilk dəfə
beynəlxalq arbitraj institutunun təşəkkül tapmasına
böyük töhfə vermişdir. İndiyədək dünyanın 10-dan artıq ölkəsində fəaliyyət gös
tərən beynəlxalq arbitraj və mediasiya institutları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın təməli
qoyulmuşdur.
Respubl ikamızda ilk dəfə yarad ılmış Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj Məhkə
məsinin iqtisad i mübahisələrin alternativ həll i vasitəsi kimi fəal iyyətinin inkişaf
etd irilməsi üçün qarşımızda geniş imkanlar vard ır. Bu, həm ölkədaxil i hüquqi ba
zanın mövcudluğunda, həm də respubl ikamızda yarad ılmış əlverişl i biznes mühi
tinin formalaşmasında özünü göstərir.
İnanıram ki, qazanılmış müsbət təcrübədən istifadə edərək, Hüquqi İslahatlara
Yard ım Mərkəzi ilə Azərbaycan Arbitraj və Med iasiya Mərkəzinin mübahisələrin
məhkəmədənkənar alternativ həll i üsullarının təbl iği və tətbiqi sahəsində birgə gö
rdüyü işlər, həyata keçirilən tədbirlər yaxın zamanlarda daha mühüm uğurların əl
də olunmasına zəmin yaradacaqd ır.
Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin yaradılmasının 5 illiyi və Azər
baycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması münasibətilə Sizləri
təbrik edir, gələcək birgə fəaliyyətimizin uğurlu olmasını arzulayıram.

Almaniya

Almaniya Arbitraj İnstitutu (DİS)
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi qarşılıqlı əməkdaşlıq
sahəsində ilk müqaviləni Almaniya Arbitraj İnstitutu ilə bağlamışdır

Almaniya Arbitraj İnstitutu
Almaniya Arbitraj İnstitutu 1 yanvar 1992-ci 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 1998-ci ildən etibarən Almaniya Arbitraj
İnstitutu beynəlxalq və yerli mübahisələrin həlli
və bütün iqtisadi sektorlar üçün əlverişli, bərabər
imkanlar müəyyən edən arbitraj qaydaları təklif edir.

2006-cı ildən Almani
ya Arbitraj İnstitutu
Azərbaycan Beynəlxalq
Kommersiya
Arbitraj
Məhkəməsi (BKAM) ilə
əməkdaşlıq edir və on
lar arasında informasiya
mübadiləsi aparılır. Al
maniya Arbitraj İnstitutu
BKAM-ın kitabxanasına
beynəlxalq arbitraj sahəsində bir sıra elmipraktiki kitablar, jurnallar
hədiyyə etmişdir. BKAM
da öz növbəsində Alma
niya Arbitraj İnstitutunun
kitabxanasına Azərbaycan
Respublikasının hüquq
sistemi haqqında dolğun
məlumatları əks etdirən
kitablar, qanunlar toplusu
təqdim etmişdir.

1 sentyabr 2006-cı ildə Azərbaycan
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj
Məhkəməsi ilə Almaniya
Arbitraj İnstitutu arasında əməkdaşlıq
müqaviləsi bağlanmışdır.

http://www.dis-arb.de
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Cens Bredov,
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Misir Ərəb Respublikası

Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Mərkəzi (CRCİCA)
Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj
Mərkəzi 1979-cu ildən fəaliyyət göstərən və baş qərargahı
Misirdə yerləşən arbitraj institutudur. Qahirə Regional
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mərkəzi müstəqil, qeyrikommersiya əsasları ilə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşki
latdır.
Baş Qərargah Sazişinə müvafiq olaraq, Qahirə Regional
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mərkəzi və onun nəzdində
olan qurumlar Misirdəki müstəqil beynəlxalq təşkilatların
malik olduğu bütün imtiyaz və güzəştlərdən faydalanmaq
hüququna malikdirlər.
Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj
Mərkəzinin əsas prinsipi Asiya və Afrika ölkələrində iqtisadi
inkişaf planlarını sürətləndirmək və yardım etmək məqsə
dinə yönəlmişdir. Bu baxımdan ixtisaslaşdırılmış qurumlar
daimi və ardıcıl şəkildə xüsusi prosedurlar vasitəsilə ticarət
və investisiya mübahisələrinin qarşısının alınması və ya həl
linə yardım edilməsi məsələləri ilə məşğul olurlar. Bu da öz
növbəsində müxtəlif effektiv arbitraj proseslərini əhatə edən
bütöv bir mübahisənin həlli mexanizmini əhatə edir. Buraya
həmçinin konsiliasiya, mediasiya və texniki ekspertiza kimi
Alternativ Mübahisə Həlli Üsulları (ADR) da daxldir.
Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mər
kəzinin nəzdində olan qurumlar:
•
Beynəlxalq Dəniz Arbitrajı üzrə İsgəndəriyyə Mərkəzi
(ACİMA)
•
Beynəlxalq Arbitraj üzrə İsgəndəriyyə Mərkəzi (ACİA)
•
Mediasiya və ADR Mərkəzi
•
Kommersiya və Dəniz Arbitrajı üzrə Port Səid Mərkəzi

http://www.crcica.org.eg

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
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Misir Ərəb Respublikası

Şarm-el-Şeyh II Beynəlxalq Konfransı
19-21 noyabr 2007-ci ildə Qahi
rə Regional Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Mərkəzi, BMT-nin Beynəl
xalq Ticarət Hüququ üzrə Komissi
yası (UNCITR AL) və Kommersiya
Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq
Federasiyasının (IFCAI) təşkilati
dəstəyi ilə Misir Ərəb Respubl ikası
nın Şarm- el Şeyh şəhərində keçirilən
«Dövlət Məhkəmələrinin Arbitraj
Prosesində Əhəmiyyətl i Rolu» möv
zusunda II Beynəlxalq Konfransda
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Məhkəməsinin (BKAM) səd
ri Vidad i Mirkamal və sədr müavini
A. Əsədov iştirak etmişlər. Konfrans
da 50-yə yaxın ölkədən 150 iştirakçı
təmsil olunmuş və dövlət məhkəmə
ləri ilə arbitraj institutları arasında ən
çox problem doğuran məsələlər müza
kirə edilmişdr. Bundan başqa tədbir
çərçivəsində BKAM-ın sədri bir neçə
ölkənin arbitraj institutları ilə (İsveç,
Misir, İordaniya, Suriya, Yəmən və s.)
əlaqələrin inkişaf ı istiqamətində iki
tərəfli görüşlər keçirmiş və gələcək
perspektivlərə dair müzakirələr apar
mışd ır.
BKAM bu cür beynəlxalq miqyas
lı tədbirlərdə iştirak edərək arbitraj
sahəsində Azərbaycan Respubl ikasını
layiqincə təmsil etməyə gələcəkdə də
davam edəcək və həmçinin Azərbay
canda da beynəlxalq konfransların
keçirilməsi istiqamətində işlər görə
cəkd ir.
Dünyada beynəlxalq ticarət əlaqə
lərinin sürətlə inkişaf ı beynəlxalq ar
bitraj prosesinin tətbiqini daha da zə
ruri edir. Bu sahədə dövlətlərarası ən
aktual və müzakirə doğuran məsələlər
aşağıdakılard ır: xarici arbitraj qərar
larının ölkə daxil ində tanınması və
icrası, dövlət məhkəmələrinin arbitraj
prosesində rolu. BKAM da öz fəal iy
yətində bu məsələlərin praktiki əhə
miyyətinə diqqət yetirir.

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

Rumıniya

Rumıniya Kommersiya və Sənaye
Palatası yanında Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Məhkəməsi
Rumıniya Kommersiya və Sənaye Palatası ya
nında Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkə
məsi (RKSP BKAM) 1953-cü ildə xarici ticarət
mübahisələrinin həll i məqsədilə yarad ılmışd ır. 3
dekabr 2007-ci il tarixl i 335 sayl ı Qanuna əsasən,
RKSP BKAM yenidən təşkil edilərək səlahiyyətləri
genişləndirilmişdir, beynəlxalq və yerl i mübahisə
lərin arbitraj qaydasında həll edilməsi səlahiyyətinə
malik olmuşdur.
RKSP BKAM-ın Təşkil i və Fəal iyyət i haqqın
da Əsasnaməyə görə, BKAM arbitraj prosesləri
üzrə məsləhətləşmələr, arbitraj sahəsində təl imlər
və tədqiqatlar, RKSP sistemi çərçivəsində arbit
raj komissiyaları ilə əməkdaşl ıq kimi xidmətləri
həyata keçirir.

Arbitraj - beynəlxalq və yerl i kommersiya mü
bahisələrinin həll i üçün nəzərdə tutulan və onun
yurisd iksiyası tərəflər arasındakı işgüzar müqavi
lələrdə və ya onlara əlavələrdə əksini tapan razılaş
maya əsaslanır.
Proseslər üzrə məsləhətləşmələr - Arbitraj Məhkə
məsinin binasında telefon və ya poçt vasitəsilə məh
kəmənin mütəxəssisləri tərəfindən təşkil olunur.
Beynəlxalq əməkdaşl ıq - digər ölkələrin anoloji
institut və təşkilatları ilə əməkdaşl ığın yarad ılma
sı və inkişaf ı məqsəd ilə təşkil olunur. Beynəlxalq
konfranslarda iştirak və onların təşkil i, görüşlər,
forum və seminarlar da bura daxild ir.
Təl im və tədqiqatlar – mübahisələrə tətbiq olu
nan beynəlxalq arbitraj hüquq və qanunvericil iyi
nin araşd ırılmasına xidmət edir.

Sizi səmimi qəlbdən
salamlayır, BKAM-ın
fəaliyyətinin 5 illiyi və
Azərbaycan Arbitraj və
Mediasiya Mərkəzinin
yenidən təşkil olunması
ilə bağlı Sizi təbrik et
məkdən böyük məmnun
luq hissi duyuram.
Bütün məhkəmə iş
çilərinin adından Sizə
fəaliyyətinizdə müvəffə
qiyyətlər arzulayıram.
Mahiyyəti etibarilə mürəkkəb olan beynəlxalq
kommersiya arbitrajı və mübahisə həlli sahəsinin
müxtəlif aspektlərində fikir mübadiləsi istiqamətində
uzun müddətli və məhsuldar əməkdaşlığımızı da
vam etdirəcəyimizə ümid edirik.
Hörmətlə,

Prof. Adrian Severin,
RKSP BKAM-ın prezidenti

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.
http://arbitration.ccir.ro

Avstraliya

Avstraliya Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Mərkəzi (ACİCA)

A

vstraliya
Beynəlxalq
Kommersiya Arbitraj
Mərkəzi 1985-ci ildə təsis olunmuş,
qeyri-kommersiya 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
maarifləndirmə işləri də aparılır.
Ümumiyyətlə, Avstraliyada
beynəlxalq arbitraja dair müddəalar
federal qanunvericilik və 1974cü ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq
Arbitraj Aktı ilə tənzimlənir.

5 iyun 2007-cı ildə
Azərbaycan Beynəlxalq
Kommersiya Arbitraj
Məhkəməsi ilə
Avstraliya Beynəlxalq
Kommersiya Arbitraj
Mərkəzi arasında əməkdaşlıq
müqaviləsi bağlanmışdır.

http://www.acica.org.au

Avstriya

Avstriya Federal İqtisadiyyat Palatasının
Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi
Manfr ed Hayder,

Avstriya Federal İqtisadiyyat
Palatasının Beynəlxalq Arbitraj
Mərkəzinin baş katibi
Avstriya Federal İqtisadiyyat
Palatasının Beynəlxalq Arbitraj
Mərkəzi Azərbaycan Beynəlxalq
Kommersiya Arbitraj Məhkə
məsinin (BKAM) fəaliyyətinin
5 illiyi və Azərbaycan Arbitraj və
Mediasiya Mərkəzinin yenidən
təşkili münasibətilə Sizi təbrik

edir.
Mübahisələrin həlli üsulu kimi arbitrajın əhəmiyyəti getdik
cə artmaqdadır. Xarici investisiyanı cəlb etmək üçün arbit
raj və digər məsələləri tənzimləyən müasir hüquqi bazanın
mövcudluğu zəruridir. Xarici arbitraj qərarlarının tanın
ması və icrası haqqında Nyu-York Konvensiyasının üzvü və
Beynəlxalq Kommersiya Arbitrajı haqqında UNCITRAL
Nümunəvi Qanununu, digər qanunvericilik aktlarını qəbul
etmiş ölkə kimi Azərbaycan Respublikasında ciddi hüquqi
baza yaranmışdır.
BKAM regionda aparıcı arbitraj institutuna çevrilmək
üçün səmərəli imkanlara malikdir. Azərbaycanın sürətlə
inkişaf edən iqtisadiyyatı var. Ölkədə iqtisadi iqlimin əl
verişliliyi neft-qaz sənayesində Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi
mühüm layihənin və Türkiyəyə qədər olan qaz kəməri çə
kilişinin başa çatması Azərbaycanı beynəlxalq iqtisadiy
yatın diqqət mərkəzinə çıxarmışdır. Yalnız enerji sektoru
deyil, eyni zamanda inşaat sənayesi və yanacaq kəşfiyyatı
üçün avadanlıq istehsalçıları ölkənin davamlı və dinamik
inkişafına öz töhfələrini vermişlər. Beləliklə, xarici şirkət
lərlə Azərbaycan müəssisələri arasındakı iqtisadi əlaqələr
inkişaf etdikcə, bu tip iqtisadi münasibətlərdən yaranan
mübahisələrin arbitrajda həll ediləcəyi gözlənilən haldır.
Avstriya Federal İqtisadiyyat Palatasının Beynəlxalq Ar
bitraj Mərkəzi 1975-ci ildə təsis edilmişdir. Onun ŞərqQərb arbitrajında zəngin təcrübəsi vardır. Azərbaycan
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə əmək
daşlıq əlaqələrinə daxil olmaq məntiqli bir addım idi.
Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bu əməkdaşlıq daha da
məhsuldar və davamedici olacaqdır.

Avstriya Federal İqtisadiyyat
Palatasının Beynəlxalq Arbitraj
Mərkəzi beynəlxalq ticarət və
iqtisadi müqavilələrdən irəli gə
lən mübahisələrin arbitraj qay
dasında həll olunması məqsədi
ilə Avstriya Federal İqtisadiyyat
Palatası tərəfindən yaradılmış
dır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
qurum ilk dəfə mübahisələrin
barışdırıcı (vasitəçi) və arbitraj
qaydasında həllini nəzərdə tutan
Arbitraj Mərkəzi kimi yaradıl
mış, sonradan Beynəlxalq Arbit
raj Mərkəzi adlandırılmışdır.

26 iyun 2007-cı ildə Azərbaycan
Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Məhkəməsi ilə Avstriya
Federal İqtisadiyyat Palatasının
Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi
arasında əməkdaşlıq müqaviləsi
bağlanmışdır.

http://www.wko.at/arbitration

Honq Konq

Honq Konq Beynəlxalq
Arbitraj Mərkəzi (HKİAC)
Honq Konq Beynəlxalq Arbitraj Mərkə
zi mübahisələrin arbitraj və digər alternativ
üsull arla həllini təşkil etmək məqsəd ilə
1985-ci ildə təs is olunmuşdur. Bu Mərkəz
bir qrup aparıc ı iş adamı və peşəkarl ar tə
rəf indən yaradılmışdır. Mərkəzin qərargahı
Asiya regionunda böyük nüfuza sahib olan
Honq Konq şəhəri seçilmişdir. Mərkəz biz
nes birl ikləri və Honq Konq Hökümət i tərə
findən maliyyələşdirilməsinə baxmayaraq,
onl arın təs irindən tamamilə azad, müstəqil

fəaliyyət göstərən və öz maliyyə büdcəsinə
sahib olan arbitraj qurumudur.
Mərkəzin ümumi idarəçiliyini Şura
həyata keçirir. Şurada müxtəl if dövlətlərin
vətəndaşları olan və geniş təcrüb əyə ma
lik peşəkar mütəxəssislər təmsil olunurlar.
Mərkəzin arbitraj fəal iyyət i Şura tərəf in
dən Mərkəz in baş kat ibi vas itəs ilə idarə olu
nur. Baş katib eyni zamanda Mərkəzin Baş
İcraçısıdır və bu qurumun qeydiyyat işlərini
aparır.

Kristofer To,
Honq Konq Beynəlxalq Arbitraj
Mərkəzinin baş katibi
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin
(BKAM) fəaliyyətinin 5 illiyi və
Azərbaycan Arbitraj və Mediasi
ya Mərkəzinin (AAMM) yenidən
təşkili ilə əlaqədar öz səmimi təb
riklərimi çatdırmaq istərdim.
Artıq beş ildir ki, BKAM Azər
baycanda müstəqil arbitraj institutunun fəaliyyəti və beynəlxalq
arbitrajın inkişafı üçün öz səylərini səfərbər etmişdir. BKAM-ın
təşəbbüsləri regionda kommersiya mübahisələrinin arbitraj vasi
təsilə həllinin təbliğini genişləndirmişdir.
Ümid edirik ki, uğurlu başlanğicı olan AAMM Azərbaycan
da mübahisələrin alternativ həlli üsullarının inkişafı üçün stra
tegiyanın qurulmasında, beynəlxalq arbitraj konfranslarının
təşkilində, həmçinin beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsində
mühüm rol oynayacaqdır.
BKAM və AAMM-a üzümüzə gələn illərdə uğurlar ar
zulayırıq. Bu qurumların Azərbaycan məhkəmələri ilə birgə
fəaliyyəti regionda mübahisələrin alternativ həlli üsullarının
inkişafına dəstək olacaqdır.

http://www.hkiac.org

2007-ci ildən başla
yaraq Honq Konq Bey
nəlxalq Arbitraj Mərkəzi
Azərbaycan Beynəlxalq
Kommersiya Arbitraj Məh
kəməsi ilə əməkdaşlıq edir
və onlar arasında mütəma
di olaraq informasiya mü
badiləsi aparılır.

Türkiyə

Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Məhkəməsi İstanbul Konfransında

Soldan sağa: Səlcuq Baran (BARAN Hüquq məsləhətxanasının vəkili, BKAM-ın arbitri), Natiq Abdullayev (AAMM-ın direktoru),
Nuray Ekşi (Mərmərə Universitetinin professoru, BKAM-ın arbitri) və Fətəli Abdullayev (HİYM-in sədri)

15 noyabr 2007-ci ildə İstanbul Ticarət Pal atas ı tərəf indən təşkil olunan «Döv
lətləraras ı ticarət mübahisələrinin arbitraj yolu ilə həll i» mövzusund a Konfransd a
Hüquqi İslahatlara Yardim Mərkəzinin sədri Fətəl i Abdull ayev və Azərbaycan Arbitraj
və Mediasiya Mərkəzinin direktoru Nat iq Abdull ayev təms il etmişlər. Tədbirdə döv
lətləraras ı ticarət mübahisələrinin həll i sahəs ində haz ırki dövrdə ən aktua l mövzul ar:
«Xaric i arbitraj qərarl arının tanınmas ı və icras ı»; «İnvest is iya və Ümumdünya Ticarət
Təşkil at ı çərç ivəs ində mübahisələrin həll i» ətrafl ı müzakirə olunmuşdur. Konfransd a
Türkiyənin Ədl iyyə naz iri Mehmet Əli Şahin, İstanbul Ticarət Pal atas ının sədri, Ümum
dünya Ticarət Təşkil at ının nü
mayəndəs i, mübahisələrin həll i
sahəs ində Braz il iyanın, Kana
danın, Avstriyanın, ABŞ-ın,
Türkiyənin beynəlxalq səviyyəl i
eksp ertləri məruzəç i qismində
işt irak etmişlər.
Səfər çərç ivəs ində Nat iq Ab
dull ayev Türkiyənin Ədl iyyə
Naz irliyinin və digər yüksək sə
viyyəl i dövlət və özəl sektorun
nümayəndələri ilə görüşmüş və
arbitraj ın reg iond a inkişaf ına
dai r müzakirələr aparmışd ır.

Türkiyə

İstanbul Simpoziumları
2008-ci il mayın 8-9-da Türkiyə Respublika san Erman cənabları ilə görüşündə ona Azər
sı İstanbul Universiteti Müqayisəli Hüquq Araş baycan Respublikasında mübahisələrin məh
dırmaları və Tətbiqi Mərkəzi tərəfindən Doğan kəmədənkənar vasitələrlə tənzimlənməsi ilə
Yayın Holdinqin maliyyə dəstəyilə «Beynəlxalq bağlı mövcud qanunvericilik və ölkəmizdə
Reklam Hüququ» mövzusunda təşkil olunan Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj
simpoziumda Azərbaycan Arbitraj və Media Məhkəməsinin fəaliyyəti barəsində məlumat
siya Mərkəzinin baş katibinin hüquq müşaviri vermiş, sözügedən Mərkəz ilə BKAM-ın ikitə
Sevinc Abdullayeva təmsil etmişdir. Tədbiri İs rəfli əməkdaşlığını inkişaf etdirmək istiqamə
tanbul Universiteti Müqayisəli Hüquq Araşdır tində müzakirələr aparmışdır. Yaxın gələcəkdə
maları və Tətbiqi Mərkəzinin direktoru prof. dr. Mərkəz ilə BKAM arasında qarşılıqlı əlaqələrin
Hasan Erman, İstanbul Universitetinin Hüquq inkişaf etdirilməsi məqsədilə ikitərəfli əmək
Fakültəsinin Dekanı prof. dr. Tankut Centel və daşlıq müqaviləsinin imzalanması gözlənilir.
İstanbul Universitetinin rektoru prof. dr. Mesut İstanbul Universiteti Müqayisəli Hüquq Araş
Parlak açmışdır. Tədbirdə ABŞ, İngiltərə, Alma dırmaları və Tətbiqi Mərkəzi 1949-cu ildə sö
niya, Fransa və Türkiyənin beynəlxalq səviyyəli zügedən Universitetin nəzdində yaradılmışdır.
ekspertləri məruzəçi qismində iştirak etmişlər. Bu Mərkəzin məqsədi müqayisəli hüququ inki
Səfər çərçivəsində AAMM baş katibinin şaf etdirmək, hüquq problemlərini araşdırmaq,
hüquq müşaviri Sevinc Abdullayeva İstanbul müzakirələr aparmaq, bu məqsədlə müəyyən
Universiteti Müqayisəli Hüquq Araşdırmaları konfranslar, seminarlar və simpoziumlar təşkil
və Tətbiqi Mərkəzinin direktoru prof. dr. Ha etməkdir.

etmişd ir. Tədbirdə beynəlxalq xüsusi
hüququn aktual problemləri və Türkiyə
Respubl ikasının aparıcı hüquqşünasları
nın yeni Qanuna münasibətləri ətraf ın
da müzakirələr aparılmışd ır. AAMM-ın
təmsilçisi Türkiyənin tanınmış hüquq
şünaslarının iştirak etd iyi Simpoziumda
arbitraj sahəsinda araşd ırmaları ilə tanı
nan bir çox mütəxəssislərlə görüşmüş və
onlarla BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri
siyahısına daxil edilmələrinə dair danı
şıqlar aparmışd ır. Onlar da öz növbə
sində BKAM-ın arbitrlər siyahısında yer
almaqdan məmnunluq hissi duyduqla
Sevinc Abdullayeva - Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj
və Mediasiya Mərkəzinin baş katibinin hüquq müşaviri;
rını bild irmişlər. BKAM-ın arbitrlər si
prof.dr. Bilgin Tiryakioğlu, prof. dr. Fügen SARGIN
yahısında Parisdə yerləşən Beynəlxalq
Ticarət Palatasının arbitrı prof. dr. Ziya
Akıncı, Türkiyənin aparıcı universitetlə
12 may 2008-ci ildə Türkiyə Respubl ika
rin
d
ən
sayılan Ankara Universitetinin Beynəl
sı İstanbul Universiteti Müqayisəl i Hüquq
Araşd ırmaları və Tətbiqi Mərkəzi tərəf indən xalq Xüsusi Hüquq Kafedrasının müd iri prof.
«12.12.2007 tarixl i və 5718 sayl ı yeni qəbul dr. Bilgin Tiryakioğlu, Ankara Universitetinin
olunmuş Beynəlxalq Xüsusi Hüquq və Proses Beynəlxalq Xüsusi Hüquq Kafedrasının prof.
sual Hüquq Haqqında Qanun» mövzusunda dr. Fügen Sargin, Mərmərə Universitetinin
təşkil olunan Simpoziumda Azərbaycan Ar Beynəlxalq Xüsusi Hüquq Kafedrasının mü
bitraj və Med iasiya Mərkəzinin baş katibinin diri prof. dr. Nuray Ekşi kimi türk hüquqşü
hüquq müşaviri Sevinc Abdullayeva təmsil nasları yer almışlar.

İtaliya

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.
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İtaliya

V
Venesiya Milli və
Beynəlxalq
Arbitraj Palatası

enesiya 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.

http://www.venca.it

İtaliya

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

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 institutları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq müqavilələrinin bağlanmasına və gələcəkdə təcrübə, informasiya mübadiləsinin aparılmasına, arbitraj sahəsində kadrların hazırlanması üçün
təlim kurslarının və birgə beynəlxalq konfransların təşkil
edilməsinə, birgə regional layihələrin həyata keçirilməsinə
dair razılıq əldə olunmuşdur.

Arbitraj sahəsində Azərbaycan-İtaliya
əlaqələri inkişaf edir

Qeyd etmək lazımdır ki, İtaliyada arbitraj
sahəsinə aid olan hüquq normaları, 1940-cı 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 2006-cı il ərzində
arbitraj qaydasında 102, mediasiya vasitəsilə 320
mübahisəyə baxılıb, onlardan 80%-i milli səviyyəli,
20%-i isə beynəlxalq səviyyəli kredit və maliyyə, sı

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

Milan Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatasının Kitabxanasında

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 Azərbaycan-İtaliya
biznes mühitinə müsbət təsir göstərən və biznes
qurumlarının inamını qazanmasına təkan verən
amillərdən biri hesab edilə bilər.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

Dubay Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi (DIAC)

D

ubay 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 1994-cü ildə “Arbitraj
və Konsiliasiya Mərkəzi” adı ilə yaradılmış hazırki
Dubay Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi müstəqil, daimi
fəaliyyət göstərən, qeyri-kommersiya institutudur.
Dubay Ticarət və Sənaye Palatasının (DCCİ)
möhtəşəm binasının 14-cü mərtəbəsində yerləşən

Mərkəz xarici və regional biznes birliklərinə
əlverişli qiymətlərlə xüsusi xidmətlər
təklif edir. DİAC kommersiya arbitrajının
aparılmasına imkanlar yaratmaq, mübahisələrin 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
mediatorlaraaidinformasiyanıdaMərkəzdən
əldə etmək olar. Dubay Beynəlxalq Arbitraj
Mərkəzi, həmçinin aidiyyatı olan sahələrdə
praktiki təcrübə və geniş biliklərinə görə
tanınmış ekspertlərin reyestrini də aparır.

DIAC-ın arbitraj zalı
http://www.diac.ae

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

Azərbaycan - Dubay əlaqələri

A

zərbaycan Arbitraj və Mediasiya
Mərkəzinin (AAMM) baş katibi
- Alidə Mahmudova 22-23 mart
2008-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə
işgüzar səfər etmiş və həmin səfər
çərçivəsində Dubay Beynəlxalq Arbitraj
Mərkəzinin direktoru cənab Hussam
Al-Talhuni ilə görüşmüş və arbitraj
sahəsində ikitərəfli əlaqələrin inkişafına
dair danışıqlar aparmışdır.
Danışıqlar çərçivəsində sözügedən
Mərkəz ilə ikitərəfli Əməkdaşlıq
Sazişinin bağlanmasına və gələcəkdə
təcrubə, informasiya mübadiləsinin
aparılmasına, arbitraj sahəsində kadrların
hazırlanması üçün təlim kurslarının
və birgə beynəlxalq tədbirlərin təşkil

Hussam Al-Talhuni (DİAC -ın direktoru),
Alidə Mahmudova (AAMM-in baş katibi)

edilməsinə, birgə layihələrin həyata
keçirilməsinə, BKAM-ın Asiya Regional
Arbitraj İnstitutları Assosiasiyasında təmsil
olunması məsələsinə dair müzakirələr
aparılmışdır.
Arbitraj sahəsində bu cür əlaqələrın
inkişafı Azərbaycan-Dubay 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.

Malayziya

Kuala Lumpur Regional
Arbitraj Mərkəzi (KLRCA)

Mübahisələrin məhkəmədənkənar həlli me
todlarını səmərəli təmin etmək məqsədi ilə
1978-ci ildə Malayziyanın paytaxtında Kuala
Lumpur Regional Arbitraj Mərkəzi təsis edil
mişdir.
Hökümətlərarası beynəlxalq qurum olan
Asiya-Afrika Hüquqi Məsləhət Təşkilatının
himayəsi altında Mərkəz Asiya-Sakit Okean
regionunda kommersiya və investisiya müba
hisələrinin həlli üçün neytral institut kimi fəa
liyyət göstərir.
Kuala Lumpur Regional Arbitraj Mərkəzinin
əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
-Asiya-Sakit Okean regionunda beynəlxalq
kommersiya arbitrajının inkişaf etdirilməsi;
-Mərkəzin Qaydalarına (UNCITR AL Qay
daları) uyğun olaraq beynəlxalq və yerli arbit
rajların idarə edilməsi;
http://www.rcakl.org.my

-Qərarların icrası ilə bağlı yardım edilməsi;
-Mərkəzin Konsiliasiya Qaydalarına müva
fiq olaraq mübahisələrin həlli üçün mediasiya,
konsiliasiya kimi digər vasitələrin istifadəsini
genişləndirmək;
-MYNİC Strategiya və Qaydaları, Mərkəzin
Əlavə Qaydalarına əsasən beynəlxalq və yerli
mübahisə həlli prosesinin idarə edilməsi;
-Mərkəzə müraciət edən hər bir şəxsə məslə
hətlər vermək və yardımgöstərmək.
Mübahisə tərəflərinin öz mübahisələrini
beynəlxalq və ya yerli xarakter daşımasından
asılı olmayaraq Mərkəzin Qaydalarına müvafiq
həll etmək hüququ var. Malayziyada arbitraj
prosesi 1952-ci il tarixli Arbitraj Aktı (Akt 93)
və 1980-ci il tarixli Ali Məhkəmənin Qaydala
rı əsasında, 69 saylı Sərəncama müvafiq olaraq
nizamlanır.

Malayziya

Kuala Lumpur Regional
Arbitraj Mərkəzinin arbitraj zalı

1952-ci il tarixli Arbitraj Aktı UNCİTR AL
Nümunəvi Qanununa deyil, İngiltərənin 1950ci il Arbitraj Aktına əsaslanmışdır.
Hazırda Malayziya hüququnda iki müx
təlif rejimlər vardır: 1952-ci il Arbitraj Aktı
nın 34-cü bölməsinin tənzimlədiyi məhkəmə
yurisdiksiyasından kənar arbitrajlar və 34-cü
bölmə istisna olmaqla, Aktın qalan hissəsinin
tətbiq edildiyi arbitrajlar. 1952-ci il Arbitraj Ak
tının 34-cü bölməsi əsasında fəaliyyət göstərən
arbitrajlar aşağıdakılardır:
-1965-ci il tarixli Dövlətlər və xarici dövlət
lərin şəxsləri arasında İnvestisiya Mübahisələ
rinin Həlli üzrə Konvensiya (“Vaşinqton Kon
vensiyası”) ilə idarə olunan arbitrajlar;
-1976- cı i l tarixli UNCITR AL-ın Nümunəvi
Arbitraj Qaydaları əsasında;
-Kuala Lumpur Regional Arbitraj Mərkəzi
nin Qaydaları əsasında fəaliyyət göstərən arbit
rajlar.
Malayziya 1965-ci il tarixli Vaşinqton Kon
vensiyasına uyğun olan İnvestisiya Mübahisə

Kuala Lumpur Regional
Arbitraj Mərkəzinin giriş dəhlizi

lərinin Həlli üzrə 1966-cı il tarixli Konvensiya
Aktını qəbul etmişdir.
Kuala Lumpur Regional Arbitraj Mərkə
zi 1976-cı il tarixli UNCITR AL-ın Arbitraj
Qaydalarını öz institusional çərçivəsinə mü
vafiq olan düzəlişlərlə qəbul etmişdir. Hazırda
Malayziyada nüfuzlu arbitraj mərkəzlərindən
sayılır. Malayziya höküməti ciddi şəkildə bey
nəlxalq arbitrajı dəstəkləyir və Kuala Lumpur
Regional Arbitraj Mərkəzinin infrastrukturu
nun maliyyələşdirilməsinə və beynəlxalq arbit
rajların inkişafına dəstək verir.
Arbitraj qərarlarının icrası 1952-ci il Arbit
raj Aktının 34(2) və 34(3) bölməsi ilə təmin olu
nur. 1965-ci il Vaşinqton Konvensiyasına əsa
sən aparılan arbitraj proseslərinin nəticəsi kimi
əldə edilən arbitraj qərarı həmin Konvensiyanın
müddəalarına müvafiq, Kuala Lumpur Regional
Arbitraj Mərkəzi Qaydaları əsasında çıxarılmış
arbitraj qərarları isə Xarici Arbitraj Qərarla
rının Tanınması və İcrası Haqqında 1958-ci il
Nyu-York Konvensiyasına müvafiq icra edilir.

Malayziya

Azərbaycan - Malayziya əlaqələri

Alidə Mahmudova (AAMM-in baş katibi)

Azərbaycan Arbitraj və Media
siya Mərkəzinin (AAMM) baş ka
tibi Alidə Mahmudova 27-28 mart
2008-ci ildə Malayziyaya işgüzar
səfər etmiş və həmin səfər çərçivə
sində Kuala Lumpur Regional Ar
bitraj Mərkəzinin direktoru xanım
Dato’ Noorashikin Tan Sri Abdul

Soldan sağa: Alidə Mahmudova (AAMM-ın baş katibi),
Dato’ Noorashikin Tan Sri Abdul Rahim (KLRCA direktoru)

Rahim ilə görüşmüş və arbitraj sa
həsində ikitərəfli əlaqələrin inkişa
fına dair danışıqlar aparmışdır.
Danışıqlar zamanı AAMM və
mərkəz arasında ikitərəfli əmək
daşlıq sazişinin bağlanmasına və
gələcəkdə təcrübə, informasiya
mübadiləsinin aparılmasına, ar
bitraj sahəsində kadrların hazır
lanması üçün təlim kurslarının və
birgə beynəlxalq tədbirlərin təşkil
edilməsinə, birgə regional layi
hələrin həyata keçirilməsinə dair
müzakirələr aparılmışdır.
Həmçinin, AAMM-ın baş kati
bi Kuala Lumpur Regional Arbit
raj Mərkəzinin arbitraj zalları və
zəngin kitabxanası ilə tanış olmuş,
Mərkəzin fəxri qonaqlar kitabı
na ürək sözlərini yazmış və arbit
raj sahəsində Mərkəzin əldə etdiyi
təcrübənin Azərbaycan üçün fay
dalı olacağına inandığını vurğula
yaraq, səmimiyyətlə qarşılandığı
na görə Mərkəzin direktoruna öz
dərin təşəkkürünü bildirmişdir.

Ukrayna

Ukrayna Ticarət və Sənaye Palatasının
Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Məhkəməsi (UTSP BKAM)

U

krayna Ticarət və Sənaye Palatasının Beynəlxalq Kommersi
ya Arbitraj Məhkəməsi (UTSP BKAM) daimi fəaliyyət gös
tərən müstəqil arbitraj təsisatıdır (münsiflər məhkəməsidir).
Fəaliyyəti 24 fevral 1994-cü il tarixli “Beynəlxalq Kommersiya Arbit
rajı haqqında” Ukrayna Qanunu, Ukrayna Ticarət və Sənaye Palatası
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi haqqında Əsasnamə ilə
tənzimlənir.
Ukrayna Ticarət və Sənaye
Palatasının Rəyasət Heyətinin 25
iyun 2008-ci il tarixli qərarı ilə
BKAM-ın arbitri Alidə Mahmu
dova Ukrayna TSP Beynəlxalq
Kommersiya Arbitraj Məhkəmə
sinin arbitrləri siyahısına seçil
mişdir.
***
2008-ci ildən etibarən Ukray
na Ticarət və Sənaye Palatasının
Beynəlxalq Kommersiya Ar
bitraj Məhkəməsi Azərbaycan
Beynəlxalq Kommersiya Arbit
raj Məhkəməsi ilə əməkdaşlıq
edir və onlar arasında mütəmadi
olaraq informasiya mübadiləsi
aparılır. Ukraynadan BKAM-a
“Практика Международного
Коммерческого Арбитража”
jurnalı göndərilir.

18 fevral 2008-cı ildə Azərbaycan
Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj
Məhkəməsi ilə Ukrayna
Ticarət və Sənaye Palatasının
Beynəlxalq Kommersiya
Arbitraj Məhkəməsi arasında
əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır.
http://www.ucci.org.ua

BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri

Nuray Ekşi (Türkiyə)
1987-ci ildə Mərmərə Universiteti Hüquq Fakültəsini bitirmişdir. 1988ci ildən Mərmərə Universiteti Hüquq Fakültəsi Beynəlxalq xüsusi hüquq
kafedrasının mühazirəçisidir. 1995-ci 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. TürkiyəBritaniya Təqaüd Klubunun və Almanya-Türkiyə 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.
Azərbaycanda Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin yenidən təşkili
təqdirəlayiq haldır. Müasir dünyada arbitraj əlverişli investisiya hüquqi mühitinin
yaradılması üçün sine qua non əhəmiyyət daşıyır. İnvestorlar potensial mübahisə
lərinin həlli üçün şəffaf və çevik mexanizm təklif edən ölkələri daha üstün tuturlar.
Bundan əlavə, onlar mübahisələrini həll edən qərarların səmərəli icrası mexanizmi
nin olmasına ehtiyac duyurlar. Mübahisələrin alternativ həlli mexanizmləri arasın
da arbitraj, bu məqsədə nail olmaq üçün bir vasitədir.
1991-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında kifa
yət qədər yüksəliş müşahidə olunur ki, bu da özünü daha çox neft və qaz sahəsində
büruzə verir. Çin və Hindistan kimi ölkələrdə nəzərə çarpan iqtisadi artım də
rəcələrini müşahidə etdikcə, demək olar ki, neft məhsullarına olan tələbatın hələ
də uzun müddətə artımı gözlənilir. Bu, həmçinin Azərbaycanın bu cür məhsulla
rın təchizatçısı kimi tərəfdaş olduğu beynəlxalq müqavilələrin əhəmiyyətini artı
racaqdır. Səmərəli fəaliyyət göstərən mübahisələrin alternativ həlli mexanizminə
malik olmaq Azərbaycan kimi ölkə üçün xüsusilə vacibdir. Xüsusilə neft sənayesi
sahəsinin istehsal tərəfdən tədqiqat, emal və daşınmaya, əlavə olaraq isə son məh
sulların bazara çıxarılması və bütün bu tip işlərin maliyyələşdirilməsi üçün beynəl
xalq investisiya sxeminə tələbatı var. Aydındır ki, neft və qaz istehsalatının bu cür
beynəlxalq təbiəti Azərbaycanı müxtəlif mürəkkəb hüquqi mübahisələrə cəlb edən
potensiala da malikdir. Burada Azərbaycan hüquq sistemində alternativ mübahisə
həlli metodlarının səmərəli təşkilinin əhəmiyyəti nəzərə çarpır. Azərbaycan bu cür
hüquq sistemindən o zaman səmərə götürəcək ki, ölkədə investisiya yatırmış xarici
investor hüquqi konflikt yarandığı zaman səmərəli və şəffaf prosedurdan keçməyə
imkan qazansın.
Bu baxımdan, mən Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin keyfiyyətcə
yeni formada təşkil olunmasını irəliyə atılmış bir addım kimi qiymətləndirirəm və
əminəm ki, bu, gələcək illərdə Azərbaycanı əlverişli investisiya məkanına çevirə
cəkdir.
Mən gələcək fəaliyyətinizdə sizlərə uğurlar arzu edirəm və köməyimə ehtiyacı
nız yarandığı hər zaman ixtiyarınızda olacağam.

BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri
Ziya Akıncı (Türkiyə)
1986-cı ildən praktik hüquqşünas və mühazirəçi kimi fəaliyyət göstərir.
1987-ci ildə Ankara Universiteti xüsusi hüquq üzrə magistratura pilləsini,
1991-ci ildə isə Exeter Universitetinin hüquq üzrə magistratura pilləsini
bitirmişdir. 1992-ci 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.
“Türkiyə və Azərbaycan regionda qarşılıqlı olaraq çox əhəmiy
yətli işlər görməyə qadir iki dövlətdir. Beynəlxalq kommersiya mü
bahisələrinin arbitraj (münsiflər məhkəməsi) yolu ilə həlli sferasında
Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafının sadəcə iki
ölkə baxımından deyil, region üçün də əhəmiyyətli olacağına ümid
edirəm və məni Məhkəmənizin beynəlxalq arbitrləri siyahısına dəvət
etdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm.”

Yavuz Kaplan (Türkiyə)
1990-cı ildə Mərmərə Universiteti Hüquq Fakültəsini, 1994-cü
ildə Səlcuq Universiteti Hüquq Fakültəsinin magistratura pilləsini
bitirmişdir. Erciyes Universiteti Hüquq Fakültəsi Beynəlxalq xüsusi
hüquq kafedrasının müdiridir. Dosent, hüquq elmləri doktorudur. 2001ci ildə Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsində hüquq elmləri doktoru
dərəcəsini almışdır.
Əsasən beynəlxalq ticarət hüququ, müəlliflik hüququ, beynəlxalq
kontraktlar sahəsində tədqiqatlar aparmışdır. 2003-cü ildən Erzincan
Ticarət və Sənaye Palatasının Arbitraj Mərkəzinin arbitridir.
Hörmətli Xanımlar və Cənablar!
Arbitraj bütün dünyada, xüsusilə beynəlxalq ticarət kontraktları və in
vestisiya münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin həllində böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya
Mərkəzinin yanında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Beynəlxalq
Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin beynəlxalq arbitrlər siyahısında
olmaqdan məmnunluq hissimi ifadə etməyi özümə borc bilirəm. Əhə
miyyətli bir missiyanı öz üzərinə götürmüş AAMM-ın yaradıcılarının
uğur qazanacağına ümidimi bildirməklə Azərbaycan Beynəlxalq
Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin fəaliyyətinin 5 illiyi münasibəti
lə sizləri təbrik edirəm və gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.

BKAM-ın beynəlxalq arbitrləri
Səlcuq Baran (Türkiyə)
1975-ci 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.

- Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin beynəlxalq arbitri olmaq
dan məmnunluq hissi duyuram. Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin
direktoru və beynəlxalq statuslu hüquqşünas Natiq Abdullayevlə birlikdə işlə
mək mənim üçün böyük qürurdur.
Hər keçən gün qloballaşan dünyada beynəlxalq ticarətin subyektləri olan
şirkətlərin əhəmiyyəti artmaqdadır. Bu şirkətlərin dünyanın bir sıra ölkələrin
də həyata keçirdiyi sahibkarlıq fəaliyyətlərində üzləşə biləcəyi problemləri da
ha çevik və ədalətli həll etmək məqsədilə bu ölkələrdə sözügedən missiyaya
xidmət edən mexanizm işlənib hazırlanmaqdadır. Azərbaycan Beynəlxalq Ar
bitraj Məhkəməsi yarandığı gündən bu vaxta qədər öz fəaliyyətini beynəlxalq
əməkdaşlıq sferasında daha da inkişaf etdirməkdədir.
Qardaş ölkə olan Azərbaycanda artıq fəaliyyət göstərən Arbitraj Məhkə
məsi kimi qurumun Türkiyədə nədən olmaması kimi məsələ biz türk hüquq
şünaslarını daim düşündürən məsələlərdəndir. Kommersiya sahəsində ortaya
çıxan mübahisələri aradan qaldırmağın ən məqsədəuyğun üsulu arbitraj yolu
ilə həllə nail olmaqdır. Çünki ticarət sahəsində “zaman” kimi önəmli olan fak
toru və məhkəmələrdə mübahisənin həllini mərhələli şəkildə aşağı məhkəmə
instansiyası ilə yuxarı məhkəmə instansiyası arasındakı uzun sürən proseslə
ri nəzərə alsaq, arbitrajın daha çevik bir xüsusiyyəti danılmazdır. Arbitrajın
fəaliyyəti həm iqtisadi, həm də hüquqi baxımdan məqsədəmüvafiqdir. Qardaş
ölkə olan Azərbaycanın hüquqşünaslarının və qanunvericilərinin arbitraj sa
həsindəki fəaliyyəti təqdirə layiqdir.
Bir millət iki dövlət olan Azərbaycan və Türkiyə hüquqşünasları arasında
əməkdaşlıq qurulması ilə bu iki tərəfli münasibətlərin inkişafı sahəsində əlim
dən gələni etməyə hazıram. Ölkəmdəki iş adamlarına Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən Arbitrajın missiyasını və Azərbaycan-Türkiyə şirkətləri arasındakı
kommersiya münasibətlərində yarana biləcək mübahisələrin ən əlverişli həlli
yolunun arbitraj olduğunu, BKAM-da çalışan hüquqşünasların yüksək peşə
karlığını izah etməyin borcum olduğunu düşünürəm. Azərbaycandakı bütün
hüquqşünas məsləkdaşlarıma işlərində uğurlar arzulayıram.
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Bilgin Tiryakioğlu (Türkiyə)

1

986-cı 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 müdiridir.
Tədqiqat sahəsi: beynəlxalq xüsusi hüquq, rəqabət hüququ, beynəlxalq
ticarət kontraktları, xarici investisiyalar, arbitraj və mübahisələrin
alternativ qaydada həlli yolları.

Fügen SARGIN (Türkiyə)

1

986-cı 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 professoru, hüquq elmləri
doktorudur.
Tədqiqat sahəsi: müəlliflik hüququ, ticarət nişanı və patentlə bağlı
məsələlər, arbitraj və beynəlxalq mülki prosessual hüquq.

Tomas Herman (Almaniya)

1

971-ci ildə Münix Universitetini, 1974-cü ildə isə Gotingen Universi
tetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 1974-cü ildə hüquq sahəsi üzrə
1-ci dərəcəyə, 1979-cu ildə hüquq sahəsi üzrə 2-ci dərəcəyə layiq görülmüş
dür. 1982-1988-ci illərdə Hanover rayon məhkəməsinin hakimi vəzifəsin
də işləmişdir. Mühazirəçi kimi 1988-1990-cı illərdə İdarəçilik Kollecində,
1984-cü ildə Hanover Univesitetində fəaliyyət göstərmişdir. 1989-cu ildə
Apelyasiya Məhkəməsində mülki işlər üzrə hakim, 1990-2002-ci illərdə
Almaniya Ədliyyə Nazirliyinin şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2002ci ildən Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin “Azərbaycanda
Məhkəmə və Hüquq İslahatlarına Dəstək” proqramının rəhbəridir.
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Veraragxavan İnbavijayan (Hindistan)

H

indistanın Ambedkar Hökuməti Hüquq Kollecinin mə
zunudur. 1997-ci ildə hüquq təhsilini bitirdikdən sonra
Hindistanın Madras əyalət məhkəməsində praktik hüquqşünas
olaraq fəalliyətə başlamışdır. 2006-cı ildə Birləşmiş Krallığın Lon
don şəhərində yerləşən dünyada tanınmış olan “Arbitrlər İnstitu
tu”nun üzvlüyünə qəbul olunmuşdur. 750-dən artıq daxili hüquq
mübahisələrində və Cənubi Asiyada yer alan 3 beynəlxalq hüquq
mübahisələrində tək arbitr olaraq çıxış etmişdir. Eyni zamanda
50-dən artıq ad hoc və institusional arbitraj proseslərində arbitr
qismində çıxış etmişdir. Tədqiq etdiyi sahələr: beynəlxalq tica
rət arbitrajı, dəniz arbitrajı, beynəlxalq ticarət və müqavilələr, əqli
mülkiyyət hüququ, inşaat hüquq mübahisələri, maliyyə müba
hisələri, qiymətli kağızlarla bağlı mübahisələr, bank hüququ, jo
int-venture tipli şirkətlərlə bağlı mübahisələr, kreditlər, alternativ
mübahisə həlli yolları, alqı-satqı və investisiya müqavilələrindən
əmələ gələn mübahisələr. Dünyanın bir çox regional və milli ar
bitraj mərkəzləri tərəfindən arbitr qismində təyin olunaraq mü
bahisələri həll etmişdir. Hindistanın Madras əyalətində (Çenay)
yerləşən “Milli və Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj” təşkilatının
həmtəsisçisidir.
Arbitrajla əlaqədar bir sıra kitab və məqalələrin müəllifidir və bu
sahədə hüquq fakültələrində mühazirələr oxumuş, beynəlxalq
konfranslarda iştirak etmişdir.

“2008-ci ilin aprel ayında Azərbaycanda Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin
yenidən təşkil edilməsini bilmək mənim üçün çox sevindirici olmuşdur.
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin arbitri olmaq həqiqə
tən də mənim üçün xoşdur. Öz təbii ehtiyatlarından başqa şəhər olaraq inkişaf et
məkdə olan Bakının əlverişli arbitraj məkanı kimi də tanınması məqsədəuyğundur.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi MDB ölkələrində alternativ
mübahisə həlli konsepsiyasının inkişaf tendensiyasını müəyyən edəcəkdir”.
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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.

A

zərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbit
raj Məhkəməsinin yaradılmasının 5 illiyi
münasibətilə sizləri təbrik edirəm.
Azərbaycan mühüm geosiyasi əhəmiyyətə ma
lik, enerji sənayesində aparıcı rol oynayan və xarici
investorların marağını cəlb edən bir ölkədir. Başqa
sözlə, xarici investisiya ölkənin davamedici inkişafı
və onun BMT Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail
olması üçün çox zəruridir.
Beynəlxalq kommersya mühitində mübahisə
lər qarşısıalınmazdır. İnsanın qarşılıqlı əlaqədə
olduğu hər bir vəziyyətdə anlaşılmazlıq və mü
bahisələrin yaranması labüddür. Sərhədlərarası
və mədəniyyətlərarası kommersiya münasibətlə
rinin genişlənmə ölçüləri mübahisələrin yaranma
ehtimalını artırır. Məsələn, yüklərin itirilməsi və
zədələnməsi, sənaye terminlərinin müxtəlif hü
quq sistemlərinə istinadla anlaşılması, xidmətlə
rin yanlış təsvir edilməsi və ya mübadilə qiymətlə
rinin yanlış hesablanması müxtəlif mübahisələrin
yaranmasına səbəb ola bilər.
Məhkəmələr qanuni hüquqların bərpasına zə
manət verən əsas institutlardır və bunu etməklə
biznes münasibətlərində öncədən gözlənilən nə
ticələrin qorunmasına yardım edirlər. Lakin on
lar bir sıra məhdudiyyətlərə malikdirlər.
Mübahisə yaranarsa, potensial iddiaçı dilem
ma qarşısında qalacaq - hüquqlarının müdafiəsi
ni öz ölkəsində, yoxsa xarici məhkəmələrdə tələb
etsin. Tərəf mühakimə prosesinin öz ölkəsində
daha əlverişli keçməsinə nail ola bilər, lakin bu
halda xarici dövlət ərazisində qərarın icra edilmə
məsi riski ilə üzləşmə təhlükəsi yaranır. Alternativ
olaraq, onlar qərarın icra ediləcəyi ərazidə hərəkə
tə başlamaqla icra çətinliklərini aradan qaldırma
ğa çalışa bilərlər ki, bu da müəyyən risk doğurur.
Əks tərəf üçün xarici yurisdiksiya daha əlverişli

ola bilər; xüsusilə də həmin yurisdiksiya onun öz
ölkəsindən tamamilə fərqli hüquqi mədəniyyətə
malik olduqda. Xarici məhkəmələrə çəkindirici
və inamsızlıqla yanaşmaq olar. Bəzi ölkələrdə hü
quq sisteminin mürəkkəbliyi və icraat xərclərinin
yüksək olması məhkəmələri tamamlilə əlçatmaz
edir. Həmçinin milli məhkəmələr yerli iddiaçıya
təmin etdiyi əminlik və aşkarlıqdan transmilli tə
rəfə münasibətdə çəkinə bilər.
Buna görə də mübahisə tərəflərinin prob
lemlərinin həlli üçün alternativ vasitə axtarması
təbiidir. Beynəlxalq arbitraj tərəfləri mübahi
sələrin həlli üçün müstəqil, münasib və hüquqi
əsaslı üsul ilə təmin edir. Arbitraj qeyd-şərtinin
öncədən kommersiya tərəfləri arasında bağlanıl
mış müqavilədə diqqətlə razılaşdırıldığı zaman,
yerli məhkəmə sistemindəki hüquqların kollizi
yası və digər prosedur və substantiv çatışmazlıq
ların qarşısı alınmış olur. Azərbaycan tərəfindən
Xarici Arbitraj Qərarlarının Tanınması və İcrası
haqqında Konvensiyanın (Nyu York Konvensiya
sı) ratifikasiyası, bu Konvensiyanın Azərbaycan
ərazisində tətbiqi 1999-cu il tarixli “Beynəlxalq
Arbitraj haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununu tamamlayır və xarici investorları Azər
baycanın kommersiya hüquq subyektlərinə qarşı
çıxarılan xarici arbitraj qərarlarının tanınması və
icrasını müəyyən edən mexanizmlə təmin edir.
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj
Məhkəməsi beynəlxalq kommersiya arbitrajının
fayda və üstünlüklərini ölkənin öz ərazisində təb
liğ etməyə və müxtəlif millətlərdən olan peşəkar
beynəlxalq arbitrlərini səfərbər etməyə qadirdir.
Beynəlxalq standartlı mübahisə həlli metodunun
Azərbaycanda yaradılmasının ölkə üçün və xarici
investorlara mühüm faydası vardır.
BKAM-a fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm.

