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Xarici ticarət arbitrajı haqqında 

Avropa Konvensiyası 

Aşağıda imza edənlər, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş olmaqla, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Avropa İqtisadi Komissiyasının himayəsi altında toplaşaraq, 

1958-ci il iyunun 10-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq ticarət arbitrajı üzrə 

Konfransında xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icra edilməsi barədə Konvensiya 

imzalandığını qeyd edərək, 

Avropanın ayrı-ayrı ölkələrinin fiziki və hüquqi şəxsləri arasındakı münasibətlərdə xarici 

ticarət arbitrajının fəaliyyət göstərməsindəki bəzi çətinlikləri, imkan daxilində aradan 

qaldırmaq yolu ilə Avropada ticarətin inkişafına kömək göstərməyi arzu edərək, 

aşağıdakı qərarlar barədə razılığa gəldilər: 

Maddə 1. Konvensiyanın tətbiq sahəsi 

1. Bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq olunur: 
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a) xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması zamanı yaranan mübahisələrin arbitraj 

qaydasında həll edilməsi barədə Razılığa gələn müxtəlif Dövlətlərdə, sazişin 

bağlanıldığı vaxt daimi yaşayış yeri və ya olduğu yer olan, bu cür saziş bağlamış 

istər fiziki, istərsə də hüquqi şəxslərin arbitraj sazişlərinə; 

b) bu maddənin 1-ci bəndinin «a» yarımbəndində göstərilən sazişlərə əsaslanan 

arbitraj proseslərinə və qərarlarına. 

2. Bu Konvensiyanın tətbiqi üçün: 

a) «arbitraj sazişi» termini Tərəflərin yazılı əqddə etdikləri arbitraj qeydi və ya 

Tərəflərin imzaladıqları, yaxud məktub, teleqram mübadilələrində və ya teletayp 

məlumatında əhatə olunmuş ayrıca arbitraj sazişi, qanunlarından heç biri arbitraj 

sazişi üçün yazılı forma tələb etməyən dövlətlər arasındakı münasibətlərdə isə bu 

qanunların icazə verdiyi formada bağlanmış hər hansı bir saziş deməkdir; 

b) «arbitraj» termini mübahisələrin həm hər bir ayrıca iş üzrə təyin edilən arbitrlər 

(ad hoc arbitraj), həm də daimi arbitraj orqanları tərəfindən araşdırılması 

deməkdir; 

c) «hüquqi şəxsin olduğu yer» termini arbitraj sazişi bağlamış hüquqi şəxsin 

kontorunun yerləşdiyi yer deməkdir. 

Maddə 2. Ümumi hüquq üzrə hüquqi şəxslər üçün arbitraja müraciət 
etmək imkanı 

1. Bu Konvensiyanın 1-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda onlara 

tətbiq olunan milli qanunvericiliyə görə «ümumi hüquq üzrə hüquqi şəxslər» sayılan 

hüquqi şəxslər arbitraj sazişləri bağlamaq imkanına malik olacaqdırlar. 

2.Bu Konvensiyanın imzalanması və ya təsdiq edilməsi, yaxud ona qoşulma zamanı, 

Razılığa gələn hər bir Dövlət onun bəyanatında göstərilən şərtlərlə həmin imkanın 

məhdudlaşdırılması barədə bəyanat verə bilər. 

Maddə 3. Xarici vətəndaşların arbitr olmaq hüququ haqqında 

Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan mübahisələrin araşdırılması üçün əcnəbi 

vətəndaşlardan arbitrlər təyin edilə bilər. 

Maddə 4. Arbitraj prosesinin həyata keçirilməsi 

1. Arbitraj sazişinin Tərəfləri öz istəklərinə görə: 

a) mübahisələrin araşdırılmaq üçün daimi arbitraj orqanına verilməsini nəzərdə 

tuta bilərlər; bu halda mübahisələrin araşdırılması belə orqanın reqlamentinə 

uyğun olaraq aparılacaqdır; 

b) mübahisələrin araşdırılmaq üçün bu iş üzrə arbitraja (ad hoc arbitraj) 

verilməsini nəzərdə tuta bilərlər və bu halda konkret olaraq: 
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i) arbitrlər təyin edə, yaxud hər hansı mübahisə yaranacağı halda onların 

təyin edilməsi metodlarını müəyyənləşdirə bilərlər; 

ii) arbitraj məhkəməsinin yerini müəyyən edə bilərlər; 

iii) arbitrlərin riayət etməli olduqları prosedur qaydalarını müəyyənləşdirə 

bilərlər. 

2. Əgər Tərəflər onlar arasında yarana biləcək mübahisələri baxılmaq üçün arbitraja 

verməyi nəzərdə tutmuşlarsa və əgər işin arbitraja verilməsi barədə cavabdehə bildiriş 

göndərilməsi tarixindən 30 gün ərzində Tərəflərdən biri öz arbitrini təyin etməmişdirsə, 

bu halda, əgər Tərəflər arbitraj sazişində başqa qayda nəzərdə tutmamışlarsa, bu Tərəfin 

arbitri digər Tərəfin xahişi ilə, işin arbitraja göndərilməsi barədə xahişin verildiyi vaxt 

arbitr təyin etməmiş Tərəfin yaşayış yeri və ya olduğu yeri olan ölkənin səlahiyyətli 

ticarət palatasının sədri tərəfindən təyin edilir. Bu bənd Tərəflərdən birinin və ya 

yuxarıda adı çəkilən ticarət palatası sədrinin təyin etdiyi arbitrlərin əvəzlənməsinə də eyni 

tərzdə tətbiq olunur. 

3. Əgər Tərəflər onlar arasında yarana biləcək mübahisələri baxılmaq üçün tək bir 

arbitrdən və ya bir neçə arbitrdən ibarət ad hoc arbitraja verməyi nəzərdə tutmuşlarsa, 

lakin arbitraj sazişində arbitraj prosesinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan, bu 

maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən məlumatlar yoxdursa, deməli, Tərəflər bununla bağlı 

və 2-ci bənddə göstərilən qeyd-şərt barədə razılığa gəlməmişlərsə, artıq müvafiq 

tədbirləri təyin edilmiş arbitr və ya arbitrlər görəcəklər. Əgər Tərəflər vahid arbitrin təyin 

edilməsi barədə razılığa gəlməmişlərsə və əgər təyin edilmiş arbitrlər görülməli tədbirlər 

barədə razılığa nail ola bilməmişlərsə, iddiaçı, bu tədbirlərin görülməsi xahişi ilə, öz 

seçiminə görə ya Tərəflərin razılaşdığı arbitraj yerinin səlahiyyətli ticarət palatası sədrinə, 

ya da işin arbitraja verilməsi barədə xahiş təqdim olunan vaxt iddiaçının yaşadığı və ya 

olduğu ölkənin səlahiyyətli ticarət palatası sədrinə müraciət etməli olacaqdır; əgər 

Tərəflər arbitraj yeri barədə razılığa gəlməmişlərsə, onda iddiaçı, öz seçiminə görə, ya 

işin arbitraja verilməsi barədə xahiş təqdim olunan vaxt iddiaçının yaşadığı və ya olduğu 

ölkənin səlahiyyətli ticarət palatası sədrinə, ya da tərkibi və fəaliyyətinin xarakteri bu 

Konvensiyanın əlavəsində müəyyən edilmiş Xüsusi komitəyə müraciət etməli olacaqdır. 

Əgər iddiaçı bu bəndlə ona verilən hüquqlardan istifadə etməmişdirsə, bu hüquqlardan 

cavabdeh və ya arbitrlər istifadə edə bilərlər. 

4. Xahişin göndərildiyi sədr və ya Xüsusi komitə xahişin xarakterindən asılı olaraq: 

a) əgər Tərəflər razılaşmışlarsa, tək bir arbitr, arbitr-sədr, superarbitr, yaxud 

üçüncü arbitr təyin edə bilər; 

b) bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulandan fərqli qaydada təyin edilmiş 

arbitri (və ya arbitrləri) dəyişə bilər; 

c) arbitraj məhkəməsinin yerini müəyyən edə bilər, özü də arbitrlərin qərarı ilə 

arbitraj üçün başqa yer seçilə bilər; 

d) ya bilavasitə, ya da hər hansı bir daimi arbitraj orqanının reqlamentinə istinad 

yolu ilə arbitrlərin riayət etməli olduqları prosedur qaydalarını müəyyən edə bilər, 

əgər Tərəflər onlar arasında razılaşmanın olmaması üzündən özləri bu prosedur 

qaydalarını müəyyən etməmişlərsə. 
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5. Əgər Tərəflər onlar arasında yarana biləcək mübahisələri baxılmaq üçün daimi arbitraj 

orqanına verməyi nəzərdə tutmuşlarsa, lakin bu orqanı təyin etməmiş və bu barədə razılıq 

əldə etməmişlərsə, iddiaçı bu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq, belə 

təyinat barədə xahiş göndərə bilər. 

6. Əgər Tərəflər arasındakı mübahisəyə hansı növ arbitraj—daimi fəaliyyət göstərən, 

yoxsa ad hoc arbitraj tərəfindən baxılması ilə bağlı arbitraj sazişində göstərişlər yoxdursa 

və əgər Tərəflər bununla bağlı razılığa gəlməmişlərsə, iddiaçı bu maddənin 3-cü bəndinin 

müddəalarına uyğun olaraq bu məsələnin həll edilməsi barədə xahiş göndərə bilər. Sədr 

və ya Xüsusi komitə mübahisələri daimi arbitraj orqanına göndərə, ya da onlara tövsiyə 

edə bilər ki, sədrin və ya Xüsusi komitənin göstərdiyi müddətdə öz arbitrlərini təyin 

etsinlər və arbitraj prosesinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan tədbirləri elə həmin 

müddətdə görsünlər. Sonuncu halda bu maddənin 2, 3 və 4-cü bəndləri tətbiq edilir. 

7. Əgər bu maddənin 2, 3, 4, 5 və 6-cı bəndlərində sadalanan funksiyalardan birinin 

yerinə yetirilməsi barədə xahişi aldığı andan 60 gün ərzində həmin xahişin ünvanlandığı 

ticarət palatasının sədri yuxarıda göstərilən bəndlərdən birinin müddəalarına uyğun 

olaraq müvafiq tədbirlər görməsə, xahişi yerinə yetirilməmiş şəxs Xüsusi komitəyə 

müraciət edərək, yerinə yetirilməmiş funksiyaların yerinə yetirilməsini öz üzərinə 

götürməyi ondan xahiş edə bilər. 

Maddə 5. Məhkəmə aidiyyətinin olmamasına görə arbitraj məhkəməsinə 
etiraz 

1. Əgər arbitraj məhkəməsinə etiraz arbitraj sazişinin olmamasına və ya etibarsızlığına, 

yaxud da qüvvəsini itirməsinə əsaslanırsa, məhkəmə aidiyyətinin olmamasına görə 

Tərəflərdən birinin arbitraj məhkəməsinə etirazı müvafiq Tərəfin özünün iddia ərizəsini 

və ya işin mahiyyəti üzrə öz etirazlarını təqdim etməsindən gec olmayaraq arbitraj 

məhkəməsində bildirilməlidir; əgər etiraz buna əsaslanırsa ki, qoyulan məsələ arbitrin 

səlahiyyətlərini aşır, etiraz bildirən Tərəfin arbitrin səlahiyyətləri hüdudlarından kənara 

çıxan hesab etdiyi məsələ arbitraj prosesinin gedişində qaldırılan vaxt dərhal etiraz 

bildirilməlidir. Arbitraj prosesinin daha sonrakı mərhələlərində bildirilmiş etiraz o zaman 

təmin edilə bilər ki, arbitraj məhkəməsi etirazın müddətinin ötürülməsi səbəbini üzrlü 

hesab etmiş olsun. 

2. Arbitraj məhkəməsinin səlahiyyətliliyinə qarşı 1-ci bənddə göstərilən etirazlar bu 

bənddə müəyyən olunmuş müddətlərdə bildirilməmişdirsə, arbitraj prosesinin daha 

sonrakı mərhələsində, habelə işə mahiyyəti üzrə baxılması və ya arbitraj qərarının icrası 

xahişi ilə dövlət məhkəməsinə müraciət zamanı həmin məhkəmədə bildirilə bilməz, əgər 

arbitrin tətbiq etdiyi qanuna uyğun olaraq, yaxud məhkəmə ölkəsinin kollizion normasına 

uyğun olaraq səlahiyyətli dövlət məhkəməsinin tətbiq etməli olduğu qanuna uyğun 

olaraq, bu etirazlar Tərəflərin sərbəst mülahizəsinə əsasən qaldırılması mümkün olmayan 

məsələlərə aiddirsə. Müddətin ötürülməsi barədə arbitrin qərarından dövlət məhkəməsinə 

şikayət edilə bilər. 

3. Məhkəmə aidiyyətinin olmaması barədə əleyhinə etiraz bildirilmiş arbitraj məhkəməsi 

işə baxılmasından imtina etməməlidir və özünün səlahiyyəti, yaxud arbitraj sazişinin və 

ya bu sazişin tərkib hissəsi olan əqdin mövcudluğu və ya etibarlılığı məsələsinə dair özü 

qərar çıxarmaq hüququna malikdir, lakin bir şərtlə ki, arbitraj məhkəməsinin göstərilən 

qərarından məhkəmə ölkəsinin qanununa uyğun olaraq səlahiyyətli dövlət məhkəməsinə 

sonradan şikayət edilə bilər. 
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Maddə 6. Dövlət məhkəmələrinə məhkəmə aidiyyəti 

1. Arbitraj sazişinin olmasına əsaslanan və arbitraj sazişi Tərəflərindən birinin işinə 

baxılan dövlət məhkəməsində bildirilmiş, məhkəmə aidiyyətinin olmamasına görə dövlət 

məhkəməsinə etiraz, müddətin ötürülməsindən sonra hüququ itirmək təhlükəsi altında, 

məhkəmə ölkəsinin qanununda bu cür etirazın prosessual, yaxud maddi hüquq məsələsi 

hesab edilib-edilməməsindən asılı olaraq, iddianın mahiyyəti üzrə etirazların təqdim 

edilməsindən əvvəl, yaxud təqdim edilməsi anında bildirilməlidir. 

2. Göstərilən arbitraj sazişinin mövcudluğu və ya etibarlılığı məsələsi üzrə qərar 

çıxarılarkən, Razılığa gələn Dövlətlərin bu məsələnin qaldırıldığı dövlət məhkəmələri, 

əgər məsələ Tərəflərin hüquq qabiliyyətinə aiddirsə, onlara tətbiq edilən qanunu, digər 

məsələlər üzrə isə: 

a) arbitraj sazişini Tərəflərin tabe etdirdikləri qanunu; 

b) bununla bağlı göstərişlər olmadıqda, qərarın çıxarılmalı olduğu ölkənin 

qanununu; 

c) arbitraj sazişini Tərəflərin tabe etdirdikləri qanuna dair göstərişlər yoxdursa və 

əgər bu məsələ dövlət məhkəməsində baxılmaq üçün təqdim edildiyi vaxt arbitraj 

qərarının hansı ölkədə çıxarılmalı olduğunu müəyyənləşdirmək qeyri-

mümkündürsə, işin qaldırıldığı dövlət məhkəməsinin kollizion normasına görə 

tətbiq edilə bilən qanunu rəhbər tutmalıdırlar. 

İşin qaldırıldığı məhkəmə, əgər onun ölkəsinin qanununa əsasən, mübahisə arbitraj 

araşdırmasının predmeti ola bilməzsə, arbitraj sazişini tanımaya bilər. 

3. Əgər arbitraj sazişinin Tərəflərindən biri arbitraj barədə xahişlə ərizə vermişdirsə, 

digər Tərəfin elə həmin predmet üzrə, yaxud arbitraj sazişinin olmaması, etibarsızlığı və 

ya qüvvəsini itirməsi məsələsi üzrə sonradan müraciət edə biləcəyi dövlət məhkəməsi 

arbitraj məhkəməsinin səlahiyyəti məsələsi üzrə qərar çıxarılmasını, arbitraj məhkəməsi 

işin mahiyyəti üzrə qərar çıxaranadək təxirə salmalıdır, çünki dövlət məhkəməsinin bu 

qaydadan kənara çıxmaq üçün yetərincə tutarlı əsasları yoxdur. 

4. Tərəflərdən birinin dövlət məhkəməsindən müvəqqəti tədbirlər və ya ilkin təminat 

tədbirləri xahiş etməsinə nə arbitraj sazişi ilə bir araya sığmayan kimi, nə də işin 

mahiyyəti üzrə həlli üçün dövlət məhkəməsinə verilməsi kimi baxılmalıdır. 

Maddə 7. Tətbiq edilə bilən hüquq 

1. Tərəflər mübahisənin mahiyyəti üzrə həlli zamanı arbitrlərin tətbiq etməli olduqları 

hüququ ümumi razılıq əsasında özlərinin mülahizəsinə görə müəyyən edə bilərlər. Əgər 

tətbiq edilməli olan hüquq barədə Tərəflərin göstərişləri yoxdursa, arbitrlər bu halda 

tətbiqini məqbul saydıqları kollizion normaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş qanunu 

tətbiq edəcəklər. Hər iki halda arbitrlər kontraktın müddəalarını və ticarət adətlərini əsas 

tutacaqlar. 

2. Əgər Tərəflər arasında müvafiq razılaşma varsa və tətbiq edilən qanun icazə verirsə, 

arbitrlər «dost vasitəçilər» qismində qərar çıxarırlar. 
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Maddə 8. Qərarın motivləri 

Əgər Tərəflər arbitraj sazişində: 

a) qərarın əsaslandırılmış olmaması barədə xüsusi qeyd-şərt etməmişlərsə; və ya 

b) arbitraj qərarının əsaslandırılmalı olması nəzərdə tutulmayan arbitraj proseduru 

seçməmişlərsə və əgər bu zaman Tərəflərdən heç biri xüsusi tələb etməmişdirsə 

ki, şifahi araşdırma başa çatanadək və ya şifahi araşdırma olmadıqda, arbitraj 

qərarı saxlanılanadək qərar əsaslandırılsın, hesab olunur ki, onlar əsaslandırılmış 

arbitraj qərarının zəruriliyi barədə razılığa gəlmişlər. 

Maddə 9. Arbitraj qərarının etibarsız elan edilməsi 

1. Bu Konvensiyanın şamil edildiyi arbitraj qərarının, Konvensiyanın iştirakçısı olan 

dövlətlərdən birində ləğv edilməsi bu Konvensiyanın iştirakçısı olan digər dövlətlərdə 

həmin qərarın tanınmasından və ya icrasından imtinaya yalnız bu şərtlə səbəb ola bilər ki, 

arbitraj qərarının ləğvi bu qərarın çıxarıldığı dövlətdə və ya qərarın çıxarılmasında 

qanunu əsas götürülmüş dövlətdə və yalnız aşağıdakı əsaslardan biri üzrə çıxarılmış 

olsun: 

a) arbitraj sazişinin Tərəfləri, onlara tətbiq edilən qanuna görə, müəyyən dərəcədə 

fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum olmuşlar və yaxud bu saziş Tərəflərin onu tabe 

etdirdikləri qanuna görə, bu cür göstəriş olmadıqda isə—qərarın çıxarıldığı 

ölkənin qanununa əsasən etibarsız olmuşdur; və ya 

b) qərarın Ləğvini tələb edən Tərəf arbitrin təyin edilməsi və ya arbitraj 

araşdırması barədə lazımi qaydada xəbərdar edilməmişdir, yaxud digər 

səbəblərdən öz izahatlarını təqdim edə bilməmişdir; və ya 

c) göstərilən qərar arbitraj sazişinin və ya müqavilədəki arbitraj qeyd-şərtinin 

şərtlərində nəzərdə tutulmamış və ya onun şamil edilmədiyi mübahisə üzrə 

çıxarılmışdır, yaxud həmin qərarda arbitraj sazişi və ya müqavilədəki arbitraj 

qeyd-şərti hüdudlarından kənara çıxan məsələlər üzrə qərarlar vardır, lakin bu 

şərtlə ki, arbitraj sazişinin və ya qeyd-şərtinin əhatə etdiyi məsələlərə dair qərar 

bu cür saziş və ya qeyd-şərtlə əhatə olunmayan məsələlərdən ayrıla bilərsə, 

arbitraj qərarının arbitraj sazişi və ya müqavilədəki arbitraj qeyd-şərti ilə əhatə 

olunan məsələlər üzrə qərarlardan ibarət olan hissəsi ləğv edilə bilər; və ya d) 

arbitraj kollegiyasının tərkibi, yaxud arbitraj proseduru Tərəflərin sazişinə uyğun 

olmamışdır, ya da onlar yoxdursa, bu Konvensiyanın IV maddəsinin 

müddəalarına uyğun olmamışdır. 

2. Bu maddənin 1-ci bəndi bu Konvensiyanın, eyni zamanda Xarici arbitraj qərarlarının 

tanınması və icra edilməsi barədə 1958-ci il 10 iyun tarixli Nyu-York Konvensiyasının 

iştirakçıları olan dövlətlər arasında münasibətlərdə Nyu-York Konvensiyasının V 

maddəsinin 1 «b» bəndinin tətbiqini bu Konvensiyanın IX maddəsinin 1-ci bəndində 

nəzərdə tutulmuş hallarla məhdudlaşdırır. 

Maddə 10. Yekun müddəalar 
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1. Bu Konvensiya Avropa İqtisadi Komissiyasının üzvü olan ölkələrin və həmin 

Komissiyanın səlahiyyət dairəsi haqqında əsasnamənin 8-ci bəndinə uyğun olaraq, 

məşvərətçi səs hüququ ilə iştirak etməyə buraxılmış ölkələrin imzalaması və ya 

qoşulması üçün açıqdır. 

2. Avropa İqtisadi Komissiyasının səlahiyyət dairəsi haqqmda əsasnaməsinin II 

maddəsinə uyğun olaraq, Avropa İqtisadi Komissiyasının bəzi işlərində iştirak edə bilən 

ölkələr bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra ona qoşulmaq yolu ilə bu 

Konvensiyanın Razılığa gələn Tərəfləri ola bilərlər. 

3. Konvensiya min doqquz yüz altmış birinci il dekabrın otuz birinədək, həmin gün də 

daxil olmaqla, imzalanmaq üçün açıq olacaqdır. Bu tarixdən sonra Konvensiya ona 

qoşulmaq üçün açıq olacaqdır. 

4. Bu Konvensiya ratifikasiya edilməlidir. 

5. Konvensiyanın ratifikasiyası və ya ona qoşulma lazımi aktın saxlanılmaq üçün 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

6. Bu Konvensiyanın imzalanması və ya ratifikasiyası zamanı, yaxud ona qoşularkən 

Razılığa gələn hər bir Tərəf öz ölkələrinin, sədrləri bu Konvensiyanın IV maddəsi ilə 

səlahiyyətli ticarət palatalarının sədrlərinin üzərilərinə qoyulmuş vəzifələri yerinə 

yetirəcək ticarət palatalarının və digər orqanlarının siyahısını Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş katibinə göndərir. 

7. Bu Konvensiyanın müddəaları Razılığa gələn Dövlətlərin bağladığı çoxtərəfli və 

ikitərəfli sazişlərin arbitrajla bağlı etibarlılığına xələl gətirmir. 

8. Bu Konvensiya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən beş ölkənin təsdiqnaməsini və 

ya qoşulma barədə sənədlərini verməsindən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir. Bu 

Konvensiyanı ratifikasiya edən və ya ona sonradan qoşulan hər bir ölkəyə münasibətdə 

bu Konvensiya həmin ölkənin öz təsdiqnaməsini və ya qoşulma barədə sənədini 

verməsindən sonrakı doxsanıncı gün qüvvəyə minir. 

9. Razılığa gələn istənilən Tərəf Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə nota 

göndərmək yolu ilə bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katibin 

yuxarıda göstərilən notanı almasından on iki aylıq müddət keçdikdən sonra qüvvəyə 

minir. 

10. Əgər bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra denonsasiya nəticəsində, 

Razılığa gələn Tərəflərin sayı beşdən az olarsa, denonsasiyalardan sonuncusu qüvvəyə 

minən gündən bu Konvensiya qüvvəsini itirir. 

11. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi 1-ci bənddə göstərilən ölkələrə, habelə bu 

maddənin 2-ci bəndi əsasında Razılığa gələn Tərəflər olmuş ölkələrə məlumat verir: 

a) II maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş bəyanatlar barədə; 

b) bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq Konvensiyanın təsdiq edilməsi 

və ona qoşulmalar barədə; 

c) bu maddənin 6-cı bəndinə uyğun olaraq alınmış məlumatlar barədə; 
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d) bu maddənin 8-ci bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə 

tarixi barədə; 

e) bu maddənin 9-cu bəndinə uyğun olaraq denonsasiyalar barədə; 

f) bu maddənin 10-cu bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın öz qüvvəsini 

itirməsi barədə. 

12. Min doqquz yüz altmış birinci il dekabrın otuz birindən sonra bu Konvensiyanın əsli 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanılmağa veriləcəkdir, Baş katib onun 

lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətlərini bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilmiş 

ölkələrdən hər birinə göndərəcəkdir. 

Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu 

Konvensiyanı imzaladılar. 

Min doqquz yüz altmış birinci il aprelin iyirmi birində Cenevrədə rus, ingilis və fransız 

dillərində bir nüsxədə imzalanmışdır, həm də hər üç mətn eyni qüvvəyə malikdir. 

 

Xarici ticarət arbitrajı haqqında 

Avropa Konvensiyasına 

Əlavə 

Konvensiyanın IV maddəsində göstərilmiş Xüsusi komitənin 

tərkibi və fəaliyyət xüsusiyyəti 

1. Konvensiyanın IV maddəsində göstərilmiş Xüsusi komitə iki daimi üzvdən və sədrdən 

ibarətdir. Daimi üzvlərdən biri Konvensiyanın imzalanmaq üçün açıldığı vaxt Beynəlxalq 

Ticarət Palatasının Milli komitələrinin mövcud olduğu və seçki anında Konvensiyanın 

iştirakçıları olan dövlətlərin bu Konvensiyanın X maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq, 

təyin etdiyi ticarət palataları və ya digər orqanlar tərəfindən seçilir. Digər daimi üzv 

Konvensiyanın imzalanmaq üçün açıldığı vaxt Beynəlxalq Ticarət Palatasının Milli 

komitələrinin mövcud olmadığı və seçki anında Konvensiyanın iştirakçıları olmayan 

dövlətlərin bu Konvensiyanın X maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq təyin etdiyi ticarət 

palataları və ya digər orqanlar tərəfindən seçilir. 

2. Aşağıdakı 7-ci bənddə nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq Xüsusi komitənin sədri 

vəzifələrini yerinə yetirəcək şəxslər müvafiq olaraq bu Əlavənin 1-ci bəndində nəzərdə 

tutulan ticarət palataları və ya digər orqanlar tərəfindən seçiləcəklər. 

3. Bu Əlavənin 1-ci bəndində göstərilən ticarət palataları və ya digər orqanlar elə həmin 

vaxt və yuxarıda nəzərdə tutulmuş şərtlərə uyğun olaraq, Xüsusi komitənin sədrinin 

müavinlərini və daimi üzvlərinin müavinlərini seçirlər ki, onlar müvəqqəti olaraq öz 

vəzifələrini yerinə yetirmək imkanından məhrum olduqda onları əvəz etsinlər. Əgər 

sədrlərdən biri və ya daimi üzvlərdən biri ümumiyyətlə öz öhdəliklərini icra edə bilmirsə 

və ya istefaya çıxırsa, onun müavini sədr və ya daimi üzv olur və sədr və ya daimi üzv 

olmuş həmin müavini seçmiş ticarət palataları və ya digər orqanlar qrupu yeni müavin 

seçir. 
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4. Komitənin ilk seçkisi beşinci təsdiqnamənin və ya qoşulma barədə beşinci aktın 

depozitə verilməsindən sonra doxsan gün ərzində keçirilir. Bu seçkidə, həmçinin 

Konvensiyanı imzalamış, lakin hələ onun üzvləri olmamış ölkələrin ticarət palataları və 

digər orqanları da iştirak edə bilərlər. Əgər seçkini göstərilən müddətdə keçirmək 

mümkün deyildirsə, Konvensiyanın IV maddəsinin 3-7-ci bəndlərinin tətbiqi yuxarıda 

göstərilən seçkilər keçirilənədək dayandırılır. 

5. 7-ci bəndin müddəalarına münasibətdə Xüsusi komitənin üzvləri qeyd-şərtlə dörd il 

müddətinə seçilirlər. Yeni seçkilər əvvəlki seçkilərin tarixindən sayılmaqla dördüncü ilin 

ilk altı ayı ərzində keçirilir. Əgər Komitənin yeni üzvlərinin seçkiləri nəticəsiz 

olmuşdursa, əvvəl seçilmiş üzvlər yeni üzvlərin seçilməsinədək öz vəzifələrinin icrasını 

davam etdirirlər. 

6. Xüsusi komitə üzvlərinin seçkilərinin nəticələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş 

katibinə bildirilir, Baş katib bunu bu Konvensiyanın X maddəsinin 1-ci bəndində 

göstərilən dövlətlərin və X maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Razılığa gələn Tərəf 

olmuş dövlətlərin nəzərinə çatdırır. Baş katib habelə həmin ölkələri bu Əlavənin 4-cü 

bəndinə uyğun olaraq Konvensiyanın IV maddəsinin 3-7-ci bəndlərinin tətbiqinə xitam 

verilməsinin mümkünlüyü və qüvvəyə minməsi barədə xəbərdar edir. 

7. Sədr seçilmiş şəxslər öz vəzifələrini növbə ilə, hər biri iki il ərzində yerinə yetirirlər. 

Sədr funksiyalarının 2-ci bənddə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə seçilmiş şəxslərdən birinin 

üzərinə qoyulması Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonrakı il ikiillik dövrdə 

püşkatma yolu ilə həyata keçirilir. Daha sonra yeni ikiillik dövr üçün sədr vəzifələri 

əvvəlki ikiillik dövr ərzində öz vəzifələrini icra etmiş şəxsi sədri seçmiş Ölkələr 

qrupundan fərqli qrup tərəfındən seçilən şəxsin üzərinə qoyulur. 

8. Konvensiyanın IV maddəsinin 3-7-ci bəndlərində nəzərdə tutulan, Xüsusi komitəyə 

ünvanlanmış xahişlər Avropa İqtisadi Komissiyasının İcra katibinə göndərilir. İcra katibi 

əvvəlcə bu xahişləri, xahişin verildiyi anda öz vəzifələrini icra edən sədri seçmiş ölkələr 

qrupundan fərqli olan ölkə qrupu tərəfindən seçilmiş Xüsusi komitənin üzvünə göndərir. 

İcra katibinin ilk növbədə müraciət etdiyi üzvün təklif etdiyi qərar İcra katibi tərəfindən 

yenidən Komitənin digər üzvünə göndərilir və əgər sonuncu bu qərarı təqdir etsə, həmin 

qərar Komitənin qərarı sayılır və İcra katibi onu xahişlə müraciət etmiş şəxsin diqqətinə 

çatdırır. 

9. Əgər İcra katibinin müraciət etdiyi Xüsusi komitənin hər iki üzvü yazışma vasitəsilə 

razılığa gələ bilmirlərsə, Avropa İqtisadi Komissiyasının İcra katibi təqdim olunmuş 

xahiş üzrə razılaşdırılmış qərar çıxarılmasına cəhd göstərmək üçün Xüsusi komitənin 

Cenevrədə iclasını çağırır. Yekdillik olmadıqda, Komitənin qərarı səs çoxluğu ilə qəbul 

edilir və İcra katibi xahişlə müraciət etmiş şəxsə bunu çatdırır. 

10. Bu Konvensiyanın tətbiq sahəsinə aid olan mübahisənin nizama salınması işində 

Xüsusi komitənin göstərdiyi yardımla bağlı xərcləri xahişlə müraciət etmiş şəxs ödəyir və 

bunları prosessual xərclərin hesabına aid edir. 


