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1.1.Beynəlxalq iqtisadi hüquq anlayışı
XX əsrin ortalarından başlayaraq, beynəlxalq hüquq doktrinasında (elmində)
«beynəlxalq iqtisadi hüquq» terminindən istifadə olunması geniş xarakter almışdır.
Bu termin həm də beynəlxalq hüquqi sənədlərdə işlədilir.
Bəs, beynəlxalq iqtisadi hüquq dedikdə, biz, nə başa düşürük? Beynəlxalq
iqtisadi hüquq (BİH) müxtəlif variantlarda işləndiyinə görə çoxcəhətli anlayışdır.
Belə ki, o, aşağıda göstərilən dörd əsas mənada işlədilir:
-elm mənasında;
-tədris kursu mənasında;
-beynəlxalq iqtisadi qanunvericilik mənasında;
-obyektiv mənada.
Elm mənasında beynəlxalq iqtisadi hüquq dedikdə beynəlxalq iqtisadi hüquqa
aid olan məsələlər (beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri, beynəlxalq iqtisadi
münasibətlər və digər məsələlər) barədə fikirlərin, ideyaların, nəzəriyyələrin,

konsepsiyaların və s. mülahizələrin məcmusu başa düşülür. Elm mənasında o,
beynəlxalq iqtisadi hüquq elmi adlanır. Beynəlxalq iqtisadi hüquq elmi BİH-ə aid
olan məsələləri tədqiq edir, öyrənir. Dərsliyin bu fəslinin növbəti paraqraflarının
birində beynəlxalq iqtisadi hüquq elmi barədə ətraflı söhbət açılacaqdır.
Tədris kursu mənasında beynəlxalq iqtisadi hüquq dedikdə tələbələrə və oxucu
auditoriyasına BİH barədə biliklər və sistemləşdirilmiş informasiya verən tədris fənni
başa düşülür; bu mənada ona beynəlxalq iqtisadi hüquq tədris fənni deyilir. Növbəti
paraqrafların birində beynəlxalq iqtisadi hüquq tədris fənni barədə söhbət gedəcəkdir.
Ona görə də sözü gedən məsələ haqqında qabaqcadan danışmağı zəruri hesab
etmirik.
Beynəlxalq iqtisadi qanunvericilik mənasında beynəlxalq iqtisadi hüquq
dedikdə beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləyən beynəlxalq hüquqi sənədlərin
– beynəlxalq müqavilələrin məcmusu başa düşülür. Ticarət müqavilələri, mal
dövriyyəsi və ödənişlər, iqtisadi və elmi əməkdaşlıq, kredit, vergi və digər məsələlər
haqqında beynəlxalq sazişlər beynəlxalq iqtisadi qanunvericiliyə daxildir.
Obyektiv mənada beynəlxalq iqtisadi hüquq dedikdə, bir qayda olaraq,
beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının sistemi başa
düşülür; onlara beynəlxalq iqtisadi hüquq normaları deyilir. Buna görə də obyektiv
mənada beynəlxalq iqtisadi hüquq müvafiq beynəlxalq iqtisadi hüquq normalarından
ibarətdir; bu normaların əsas təyinatı və başlıca funksiyası beynəlxalq iqtisadi
münasibətləri tənzimləməkdir.
Beynəlxalq iqtisadi hüquq dedikdə dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi
münasibətləri nizama salan hüquq normalarının sistemi başa düşülür.

1.2.Beynəlxalq iqtisadi hüququn nizamasalma predmeti
Hüquq sisteminin hər bir tərkib hissəsinin özünəməxsus nizamasalma predmeti
vardır. Bu sözləri eynilə BİH barədə də söyləmək olar. Belə ki, BİH özünəxas
nizamasalma predmetinə malikdir; onun nizamasalma predmeti belə bir suala cavab
verir: beynəlxalq iqtisadi hüquq nəyi – hansı növ ictimai münasibətləri tənzimləyir?
Qeyd etməliyik ki, BİH vasitəsi ilə hansı ictimai münasibətlər tənzimlənirsə, o
münasibətlər də məhz onun nizamasalma predmetini təşkil edir. Bu münasibətləri
müəyyənləşdirmək üçün, ilk növbədə, «beynəlxalq münasibətlər» anlayışı ilə tanış
olmaq, onun mahiyyətinə aydınlıq gətirmək lazımdır. «Beynəlxalq iqtisadi hüquq»
anlayışında «beynəlxalq» ifadəsinin işlədilməsi də onu göstərir ki, beynəlxalq iqtisadi

hüququn əsas «işi» məhz beynəlxalq münasibətlərdir. Lakin o, şübhəsiz, beynəlxalq
münasibətlərin bütün spektrini tənzimləmək iqtidarında deyildir. Məsələ burasındadır
ki, beynəlxalq münasibətlər kifayət dərəcədə geniş anlayış olub, özündə subyekt
baxımından həm beynəlxalq dövlətlərarası münasibətləri, həm də beynəlxalq qeyridövlətlərarası münasibətləri birləşdirir.
Beynəlxalq münasibətlər dedikdə dövlətlərin sərhədlərindən kənara çıxanbütün
ictimai münasibətlər başa düşülür. Həmin münasibətlər müxtəlif sahələrdə (siyasi,
hərbi, mədəni, elmi və digər sferalarda) əmələ gələ bilər. Əgər beynəlxalq
münasibətlər siyasi sahədə əmələ gələrsə, onlara beynəlxalq siyasi münasibətlər,
hərbi sferada yaranarsa – beynəlxalq hərbi münasibətlər və s. deyilir. Beynəlxalq
münasibətlərin xarici əlaqələr, humanitar, beynəlxalq təhlükəsizlik, dəniz, kosmos,
hava, beynəlxalq cinayətkarlıq, ətraf mühit və digər sahələrdə də yaranması
mümkündür. Beynəlxalq münasibətlər həm də iqtisadi sahədə əmələ gələ bilər ki,
onlara beynəlxalq iqtisadi münasibətlər deyilir; məhz bu münasibətlər BİH ilə
tənzimlənərək onun nizamasalma predmetinə daxildir. Bu isə, öz növbəsində, bizə
belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, beynəlxalq iqtisadi hüququn nizamasalma
predmetini beynəlxalq iqtisadi münasibətlər təşkil edir. Lakin söylədiyimiz bu fikrin
daha konkret və dəqiq formulə edilməsinə ehtiyac vardır. Məsələ burasındadır ki,
geniş anlayış olan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hamısı BİH vasitəsi ilə
tənzimlənmir və onun nizamasalma predmetinə daxil olmur; buna görə də beynəlxalq
iqtisadi münasibətlərin müəyyən sahəsi BİH-in nizamasalma predmetindən kənarda
qalır. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər dedikdə aryı-ayrı ölkələrin milli
iqtisadiyyatları (təsərrüfatları) və təsərrüfat subyektləri arasında yaranan təsərrüfat
əlaqədəri başa düşülür.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər öz məzmununa görə son dərəcə müxtəlifdir.
Belə ki, həmin münasibətlər ticarət, maliyyə-kredit, valyuta, investisiya, nəqliyyat,
əqli mülkiyyət və beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın digərsahələrində yarana bilər. Bu
baxımdan, yəni məzmununa görə beynəlxalq iqtisadi münasibətləri aşağıdakı növlərə
(qruplara) bölmək olar:
-beynəlxalq ticarət münasibətləri;
-beynəlxalq investisiya münasibətləri;
-beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri;
-beynəlxalq maliyyə-kredit münasibətləri;
-beynəlxalq valyuta münasibətləri;

-beynəlxalq əqli mülkiyyət münasibətləri və s.
Göstərilən beynəlxalq iqtisadi münasibətlər qrupu məcmu halında birləşərək
BİH-in nizamasalma predmetini təşkil edir. Elə buradaca, dərhal qeyd etməliyik ki,
həmin münasibətlər yalnız dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri
arasında yarandığı hallarda beynəlxalq iqtisadi hüququn nizamasalma predmetinə
daxil olur. Belə ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə öz hüquqi statusuna və
xarakterinə görə müxtəlif subyektlər iştirak edirlər; subyekt tərkibindən asılı olaraq,
həmin münasibətləri ənənəvi şəkildə iki növ (qrup) halında fərqləndirmək
mümkündür:
-dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətlər;
-qeyri-dövlətlararası beynəlxalq iqtisadi münasibətlər.
Dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətlər dedikdə dövlətlər arasında,
habelə dövlətlərlə hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatlar arasında, eləcə də belə
təşkilatların öz aralarında beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın ayrı- ayrı sahələrində
(ticarət, investisiya, nəqliyyat, maliyyə-kredit, valyuta və digər sahələrdə) yaranan
hakimiyyət xarakterli münasibətlər başa düşülür; bu münasibətlərin əsas və başlıca
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar hakimiyyətlərarası, hakimiyyət xarakterli
münasibətlərdir.1 Ona görə ki, belə münasibətlər, bir qayda olaraq, adətən,
hakimiyyət subyekti olan suveren dövlətlər arasında əmələ gəlir. Dövlət – hakimiyyət
səlahiyyətinə malik olansiyasi təşkilatdır; o, hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirir.
Məhz bu səbəbdən dövlətlər arasında yaranan istənilən münasibət hakimiyyət
xarakteri daşıyır.
Hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatlara gəldikdə, qeyd etməliyik ki, belə
təşkilatların üzvləri, əsasən və başlıca olaraq, dövlətlərdən ibarət olur. Üzv olmaqla
dövlətlər öz suveren hakimiyyət səlahiyyətlərinin bir qismini həmin təşkilatlara
verirlər. Buna görə də hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatların öz aralarında, habelə
onlarla dövlətlər arasında yaranan hər hansı münasibət hakimiyyət xarakterinə malik
olur.
Digər tərəfdən, hər bir hökumətlərarası beynəlxalq təşkilat dövlətlərin birlik
formasıdır. Buna görə də bu kimi təşkilatların iştirak etdikləri münasibətlər (bu
təşkilatların öz aralarında, habelə onlarla dövlətlər arasında yaranan münasibətlər),
mahiyyətcə, dövlətlərarası münasibətlərdir.
Dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin özü üç növə (qrupa) ayrılır:

-dövlətlərin öz aralarında yaranan beynəlxalq iqtisadi münasibətlər;
-dövlətlərlə hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatlar arasında yaranan beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər;
-hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatların öz aralarında yaranan beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər.
Dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətlər beynəlxalq iqtisadi hüquqla
tənzimlənir. Buna görə də onun nizamasalma predmeti yalnız dövlətlərarası
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdən ibarətdir.
Qeyri-dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə gəldikdə isə, qeyd
etməliyik ki, bu münasibətlər BİH vasitəsi ilə tənzimlənmir və buna görə də onun
nizamasalma predmetinə daxil olmur; onlara beynəlxalq mülkimünasibətlər də deyilir
ki, həmin münasibətlər qeyri-hakimiyyət xarakteri daşıyır.
Beynəlxalq mülki münasibətlər dedikdə ayrı-ayrı ölkələrin fiziki və hüquqi
şəxsləri, habelə onlarla xarici dövlət və beynəlxalq təşkilatlar arasında yaranan
münasibətlər başa düşülür; bu münasibətlər beynəlxalq mülki (xüsusi) hüquqla
tənzimləndiyindən onun nizamasalma predmetinə daxil olur. Bəzi Qərb müəllifləri
BİH-in nizamasalma predmetini genişləndirərək beynəlxalq mülki münasibətləri də
(məsələn, ayrı-ayrı ölkələrin şəxsləri arasında beynəlxalq alqı-satqı münasibətlərini
və s.) buraya daxil edirlər və bununla onlar beynəlxalq iqtisadi hüququ geniş mənada
işlədirlər. Məsələyə bu cür yanaşma ilə, çətin ki, razılaşmaq olar.
Beləliklə, beynəlxalq iqtisadi hüquq dedikdə dövlətlərarası beynəlxalq
iqtisadi münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının sistemi və məcmusu
başa düşülür.

1.3 Beynəlxalq iqtisadi hüquq beynəlxaq hüququn sahəsi kimi
Beynəlxalq iqtisadi hüquq, qeyd etməliyik ki, hüquq sisteminin tərkib
hissəsidir. Təbii ki, burada belə bir sual yaranır: beynəlxalq iqtisadi hüquq tərkib
hissəsi kimi hüquq sistemində hansı statusa malikdir? Bu suala cavab verməmişdən
əvvəl aydınlaşdırmalıyıq ki, o, hansı hüquq sisteminə aiddir.

Bildiyimiz kimi, müasir dünyada hüququn iki sistem növü mövcuddur ki,
bunlardan biri milli hüquq, digəri isə beynəlxalq hüquq sistemi adlanır
(A.P.Movçan).
Milli hüquq sistemi (və ya sadəcə olaraq, milli hüquq) dedikdə ayrı-ayrı
dövlətlərin daxili hüquq sistemi başa düşülür. Yer Kürəsində, başqa sözlə, planetdə
sayca nə qədər dövlət mövcuddursa, bir o qədər də milli (dövlətdaxili) hüquq sistemi
vardır. Bu, aydın məsələdir. Belə ki, hər bir dövlət öz daxili hüquq sisteminə
malikdir. Hal-hazırda dünya dövlətlərinin sayı 200-ə yaxındır (qeyd etməliyik ki,
bəzi proqnozlara görə, bir neçə onillikdən sonra planetimizdə dövlətlərin sayı 300-ə
çatacaqdır). Buna uyğun olaraq, Yer Kürəsində 200-ə yaxın milli hüquq sistemi
mövcuddur. Məsələn, Almaniyanın milli hüququ, Fransanın milli hüququ,
Azərbaycan Respublikasının milli hüququ və s.
Beynəlxalq hüquq sisteminə (və ya sadəcə olaraq, beynəlxalq hüquqa, yaxud
beynəlxalq ümumi hüquqa) gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, o, milli hüquq
sistemindən (milli hüquqdan) fərqli olaraq, dövlətdaxili deyil, dövlətlərarası hüquq
sistemidir. Buna görə də bütün dünya dövlətlərinin hamısı üçün ümumi və vahid olan
bir hüquq sistemi mövcuddur ki, ona beynəlxalq hüquq deyilir. Odur ki, beynəlxalq
hüquq universal dövlətlərarası hüquq sistemihesab olunur. Bu səbəbdən heç bir
dövlət öz beynəlxalq hüquq sisteminə malik deyil və buna görə də ayrı-ayrı ölkələrin
(məsələn, Almaniyanın, Fransanın, Azərbaycanın və s.) beynəlxalq hüququ haqqında
danışmaq məntiqsizlik olardı.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn milli və beynəlxalq hüquq sistemlərindən hansına
aid edilməsi məsələsinə gəldikdə isə, qeyd etməlyik ki, obyektiv olaraq mövcud olan
dövlətlərarası münasibətlər beynəlxalq hüquqla tənzimlənir; bu münasibətləri
tənzimləmək beynəlxalq hüququn başlıca funksiyası sayılır.3
BİH-in nizamasalma predmetinə daxil olan dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi
münasibətlər isə dövlətlərarası beynəlxalq münasibətlərin bir hissəsini təşkil edir.
Müəlliflərdən Q.İ.Tunkin düzgün olaraq yazır ki, dövlətlər arasındakı ticarət və digər
iqtisadi münasibətlər beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənir və bu normaların
həcminin genişlənməsi, öz növbəsində, beynəlxalq iqtisadi hüququn formalaşmasına
gətirib çıxarır.4 Buna görə beynəlxalq iqtisadi hüquq özünə milli hüquq sistemində
deyil, beynəlxalq hüquq sistemində yer tapmalıdır. Həm də ona görə ki, dövlətdaxili
hüquq olan milli hüquq dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətləri
tənzimləməyə qadir deyildir; bu münasibətləri yalnız universal dövlətlərarası hüquq
sistemi olan beynəlxalq hüquq nizamlamaq iqtidarındadır. Buna görə də BİH

beynəlxalq hüquq sisteminə daxildir. Hüquq sistemində, istər beynəlxalq hüquq
sistemi olsun, istərsə də milli hüquq sistemi, fərqi yoxdur, bu və ya digər hüquqi
hissənin hüquq sahəsi kimi tanınması üçün həmin hissə dörd şərtə cavab verməlidir;
əgər o, bu şərtlərə cavab verərsə, hüquq sistemində hüquqi sahə kimi «status» əldə
edir.
Birinci şərt ondan ibarətdir ki, hüquq sahəsinin özünün ayrıca olaraq, müstəqil
nizamasalma (tənzimetmə) predmeti olmalıdır. Bu, beynəlxalq hüququ ayrı-ayrı
sahələrə bölmək üçün nəzərə alınan əsas və başlıca şərtdir. Təsadüfi deyil ki,
beynəlxalq hüquq döktrinası (elmi) həmin şərti həlledici meyar hesab edir.
Beynəlxalq iqtisadi hüquq göstərilən şərtə cavab verir. Belə ki, onun ayrıca olaraq, öz
nizamasalma predmeti vardır. Bir az əvvəldə bu məsələyə ətraflı şəkildə aydınlıq
gətirildiyi üçün yenidən həmin məsələyə toxunmağı lazım bilmirik.
İkinci şərtə görə, hüquq sahəsinin özünün ayrıca, yəni özünəxas hüquqi
tənzimetmə metodu olmalıdır; bu şərt həlledici olmasa da, hüquq sisteminin ayrı-ayrı
hüquq sahələrinə bölünməsinin əsas meyarlarından və əlamətlərindən biridir. Məhz
həmin şərtə cavab verdiyinə görə beynəlxalq iqtisadi hüquq beynəlxalq hüququn
sisteminə müstəqil hüquq sahəsi kimi daxil olur. Beynəlxalq iqtisadi hüququn
tənzimetmə metodunun bir neçə xüsusiyyəti mövcuddur. Birinci xüsusiyyət
beynəlxalq iqtisadi münasibət iştirakçılarının hüquqi vəziyyəti ilə bağlıdır. Belə ki,
beynəlxalq iqtisadihüquqla tənzimlənən ictimai münasibətlərin iştirakçıları hökmən
və mütləq beynəlxalq hüquq subyektliyinə malik olmalıdır. İkinci, beynəlxalq
iqtisadi münasibətlərin iştirakçıları bu münasibətləri rəsmiləşdirmək üçün, əsasən və
başlıca olaraq, beynəlxalq müqavilədən (kredit sazişlərindən, ticarət
müqavilələrindən, investisiya sazişlərindən və s.) istifadə edirlər; bu müqavilələr
onlar üçün iqtisadi hüquq və vəzifələr müəyyənləşdirir. Beynəlxalq iqtisadi
münasibətin iştirakçıları iqtisadi sahədə beynəlxalq müqavilə bağlamaqda sərbəst və
müstəqildirlər. Bu isə onu ifadə edir ki, onlara beynəlxalq hüquq çərçivəsində iradə
sərbəstliyi verilmişdir. Üçüncü, beynəlxalq hüquq münasibəti iştirakçılarının
pozulmuş hüquqları müdafiə edilir. Belə ki, beynəlxalq iqtisadi münasibət
iştirakçıları arasında yaranan beynəlxalq iqtisadi mübahisələr dinc yolla həll edilir.
Əgər iqtisadi hüquqların pozulması nəticəsində zərər vurularsa, hüquq pozuntusu
törədən tərəf həmin zərərin əvəzini ödəməlidir.
Üçüncü şərtə görə, hüquq sahəsinin özünəməxsus sahəvi prinsipləri olmalıdır
ki, onlara xüsusi prinsiplər deyilir. BİH-in bir neçə belə, yəni xüsusi (sahəvi) prinsipi
vardır; bu prinsiplər barədə bir az sonra danışacağıq.

Dördüncü şərtə görə, hüquq sahəsinin «ümumi hissəsi» olmalıdır; «ümumi
hissə»də ümumi müddəalar formulə edilir ki, həmin müddəalar konkret növ ictimai
münasibətlərə tətbiq olunmaq xüsusiyyətinə malikdir. BİH-də «ümumi hissə»
mövcuddur ki, onun barəsində dərsliyin bu fəslinin növbəti paraqraflarının birində
söhbət açılacaqdır.
Beynəlxalq iqtisadi hüquq göstərilən dörd şərtə cavab verdiyi üçün beynəlxalq
hüququn sisteminə müstəqil hüquq sahəsi kimi daxil olur.
Beynəlxalq hüquq isə, öz sisteminə görə, iki hissədən ibarətdir: ümumi hissə,
xüsusi hissə. Bu cür bölgü beynəlxalq hüquq doktrinasında (elmində) hamılıqla qəbul
olunmuşdur.
Beynəlxalq hüququn ümumi hissəsi özündə ümumi məsələləri, yəni beynəlxalq
hüququn əsas anlayışlarını müəyyənləşdirən normaları birləşdirir. Bir qayda olaraq,
«beynəlxalq hüququn xüsusi hissəsi» anlayışı işlədilmir; bu anlayışın əvəzində və
müqabilində, ona sinonim olan «beynəlxalq hüququn sahələri» terminindən istifadə
edilməsi dəbdədir. Buna görə də beynəlxalq hüququn xüsusi hissəsi dedikdə onun
sahələrinin məcmusu başa düşülür. Bunu nəzərə alsaq, qeyd etmək olar ki,
beynəlxalq hüququn sahələri onun xüsusi hissəsinə daxildir. Belə ki, beynəlxalq
hüququn xüsusi hissəsi bir neçə sahədən (məsələn, beynəlxalq müqavilə hüququndan,
beynəlxalq cinayət hüququndan, xarici əlaqələr hüququndan və s.), o cümlədən
beynəlxalq iqtisadi hüquqdan ibarətdir.
Deyilənlərdən belə nəticə çıxara bilərik ki, BİH beynəlxalq hüququn xüsusi
hissəsinə aiddir.

1.4. Beynəlxalq iqtisadi hüququn sistemi
Beynəlxalq iqtisadi hüququn sistemi dedikdə, dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi
münasibətləri tənzimləyən beynəlxalq hüquq normalarının öz aralarında qarşılıqlı
əlaqə nəzərə alınmaqla, onun institut və yarımsahələr üzrə qruplaşdırılması
(bölüşdürülməsi) başa düşülür.
BİH-in nizamasalma predmetinə daxil olan dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin eyninövlü olması elə normaların ayrılmasına imkan verir ki, həmin
normaları istənilən dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibəti tənzimləməkdən
ötrü tətbiq etmək mümkündür. Belə normaların məcmusuna beynəlxalq iqtisadi

hüququn ümumi hissəsi deyilir. Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsi dedikdə
ümumi məsələləri tənzimləyə bilən, ümumi qaydalar müəyyənləşdirən beynəlxalq
hüquq normalarının məcmusu başa düşülür.
BİH-in ümumi hissəsinə daxil olan normalar onun xüsusi hissəsi üçün ümumi
əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, xüsusi hissə ilə tənzimlənən ayra-ayrı, konkret
münasibətlər (məsələn, beynəlxalq ticarət, maliyyə-kredit, valyuta və digər sahələrdə
yaranan münasibətlər) hüquqi cəhətdən nizamlanan zaman həmin normalardan
istifadə etmək mümkündür. Bu isə, əlbəttə, beynəlxalq iqtisadi qanunvericiliyin
həcmini xeyli dərəcədə azaldır, onun praktiki tətbiqini asanlaşdırır, dövlətlərarası
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi cəhətdən eyni cür tənzimlənməsini təmin
edir, beynəlxalq iqtisadi hüququn ayrı-ayrı struktur bölmələrində hüquq normalarının
təkrarlanmasının qarşısını alır.
Bunlar onu deməyə əsas verir ki, ümumi hissənin beynəlxalq iqtisadi hüquqda
vacib əhəmiyyəti vardır. BİH-in ümumi hissəsinin özü bir neçə hüquq institutundan
ibarətdir. Həmin institutlara aiddir:
ümumi müddəalar institutu;
hüquq subyektliyi institutu;
beynəlxalq iqtisadi hüquqda məsuliyyət institutu;
beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya institutu.
BİH-in nizamasalma predmetinə həm də elə münasibətlər daxildir ki, həmin
münasibətlər özünəxas əlamətlərlə, spesifik cəhətlərlə xarakterizə olunur. Belə
münasibətlər bu səbəbdən də ümumi deyil, xüsusi (konkret) xarakterli münasibətlər
hesab edilir. Buna görə də BİH-in nizamasalma predmetinə dövlətlərarası beynəlxalq
iqtisadi münasibətlərin aşağıdakı növləri daxildir:
beynəlxalq ticarət münasibətləri,
beynəlxalq investisiya münasibətləri,
beynəlxalq maliyyə-kredit münasibətləri,
beynəlxalq valyuta münasibətləri,
beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri,
beynəlxalq əqli mülkiyyət münasibətləri və s.

Bu münasibətlərdən hər biri, ayrıca olaraq, konkret beynəlxalq hüquq
normaları ilə tənzimlənir. Həmin normaların məcmusuna beynəlxalq iqtisadi
hüququn xüsusi hissəsi deyilir.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi hissəsi dedikdə onun nizamasalma
predmetinə daxil olan konkret növ dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətləri
tənzimləyən beynəlxalq hüquq normalarının məcmusu başa düşülür.
BİH-in xüsusi hissəsi onunla tənzimlənən dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin konkret növlərinə uyğun olaraq, bir neçə yarımsahəyə, yarımsahələr
isə, öz növbəsində, hüquq institututlarına bölünür. Həm yarımsahələr, həm də hüquq
institutları BİH-in xüsusi hissəsinin ayrılmaz tərkibləridir.
BİH-in xüsusi hissəsi dedikdə onun yarımsahələri başa düşülür; buna görə də
xüsusi hissə özünün yarımsahələri – beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahələri ilə
təmsil olunur. Odur ki, çox vaxt və əksər hallarda BİH-in xüsusi hissəsi əvəzinə
«yarımsahələr» anlayışından istifadə olunur.
BİH-in hansı yarımsahələrdən ibarət olmasına gəldikdə, qeyd etməliyik ki, bu,
beynəlxalq hüquq, eləcə də beynəlxalq iqtisadi hüquq elmində (doktrinasında)
mübahisə predmeti olan, diskussiya doğuran məsələdir. Belə ki, bu məsələdə
müəlliflərin mövqeləri üst-üstə düşmür.
BİH-in tərkibində aşağıdakı yarımsahələrin olmasını müəyyənləşdirmək
mümkündür:
-beynəlxalq ticarət hüququ;
-beynəlxalq nəqliyyat hüququ;
-beynəlxalq investisiya hüququ;
-beynəlxalq maliyyə-valyuta hüququ;
-beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ və digər yarımsahələr.
Nəzəri ədəbiyyatda belə bir fikir söylənilir ki, hüquq sahəsinin yarımsahəsi
dörd şərtə cavab verməlidir:
-birinci, yarımsahənin özünün ayrıca nizamasalma predmeti olmalıdır;
-ikinci, yarımsahənin hüquqi tənzimetmə metodu olmalıdır;
-üçüncü, yarımsahənin özünəxas hüquqi prinsipləri olmalıdır;

-dördüncü, yarımsahənin ümumi hissəsi olmalıdır.
Fikrimizcə, yuxarıda sadaladığımız beynəlxalq ticarət hüququ, beynəlxalq
nəqliyyat hüququ və digərləri göstərdiyimiz hər dörd şərtə cavab verir. Buna görə də
onlar BİH-in yarımsahəsi kimi tanınırlar.
Beynəlxalq ticarət hüququ dövlətlərarası ticarət münasibətlərini tənzimlə- yən
beynəlxalq hüquq normalarının məcmusuna deyilir. Maliyyə-valyuta sahəsində
dövlətlərarası münasibətləri nizama salan beynəlxalq hüquq normalarının sisteminə
beynəlxalq maliyyə-valyuta hüququ deyilir. Nəqliyyat sahəsində dövlətlərarası
əməkdaşlıq məsələlərini qaydaya salan beynəlxalq hüquq normalarının məcmusu
beynəlxalq nəqliyyat hüququ adlanır.
Beynəlxalq investisiya hüququ dedikdə, əsasən, özündə investisiya sahəsində
dövlətlərarası münasibətləri tənzimləyən beynəlxalq hüquq normalarının məcmusu
başa düşülür. Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ dövlətlərarası beynəlxalq əqli
mülkiyyət münasibətlərini tənzimləyən beynəlxalq hüquq normalarından ibarətdir və
s.

1.5. Beynəlxalq iqtisadi hüququn dövlətdaxili hüquq ilə
qarşılıqlı əlaqəsi
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin səmərəli tənzimlənməsi üçün həlli zəruri
olan məsələlərdən biri də beynəlxalq hüquq normaları ilə dövlətdaxili hüququn
qarşılıqlı vəhdət probleminin təmin edilməsidir. İteqrasiya, qloballaşma prosesin
inteqrasiya və qlobal hüquq sisteminin yaranmasını şərtləndirir. Bu zaman
dövlətdaxili hüquq normalarının beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin beynəlxalq
hüquqi tənzimetmə elementi kimi çıxış etməsi və həmçinin əksinə, beynəlxalq
iqtisadi hüquq normalarının müəyyən hallarda dövlətdaxili münasibətlərə tətbiqi
zərurəti ortaya çıxır.Beynəlxalq iqtisadi hüquq tənzimetmədə dəvlətdaxili (məsələn,
kömrük-tarif, sanitar, fitosanitar, valyuta, texniki təhlükəsizlik və s. qanunvericilik
normalarının

çıxış etməsi beynəlxalq hüquqla milli hüququn qarşılıqlı nisbət

məsələsində onlara müxtəlif hüquq sistemləri aspektində deyil, universal hüquqi
sistemin eyni təyinatlı, lakin müxtəlif sferalı normalardan ibarət yarımsistemlər kimi

baxılmasını zəruri edir.Beynəlxalq hüquq ilə dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı
nisbətində ənənəvi dualist və monist konsepsiya və nəzəriyyələr müasir dövrün
qlobal iqtisadi sisteminin hüquqi tənzimlənməsi üçün qəbul edilə bilməz. Ən azından
müasir inkişaf tendensiyası buna yol vermir.
Müasir iqtisadi inkişaf tendensiyası, əhalinin kütləvi miqrasiyası, işçi
qüvvəsinin, xidmətin, kapitalın sərbəst yerdəyişməsi daha zəif iqtisadi potensiala
malik dövlətlərin maraqlarını gözləmək şərtilə liberal tənzimetməyə əsaslanan
universal hüquq qaydasını formalaşdırmaqdadır. Bir tərəfdən, ayrı-ayrı regionlarda
iqtisadi inteqrasiya qrumlarının, digər tərəfdən isə, universal beynəlxalq təşkilatlarda
dövlətlərin təmsil olunma

səviyyəsinin genişlənməsi qeyd etdiyimiz

fikri

təsdiqləməkdədir.
Müasir obyektiv iqtisadi reallıqlar beynəlxalq iqtisadi hüquqa dövlətlərin ümumi
maraqlarının təzahürü kimi baxmağı zəruri edirsə, dövlətdaxili hüquq isə müvafiq
beynəlxalq (iqtisadi) hüquqa uyğun formalaşdırılmasını və tətbiqini zəruri edir.
Müasir konstitusiyaların beynəlxalq münasibətlərin hamılıqla qəbul edilmiş
prinsiplərindən çıxış etməsi (AR Konstitusiyası, m.10) belə deməyə əsas verir ki,
tədricən beynəlxalq birlik

universal hüquq

(H.

Kelsen) qaydasına

daxil

olmaqdadır.Digər tərəfdən, beynəlxalq müqavilələrin dövlətdaxili qanunveicilik
sisteminin tərkib hissəsi kimi elan edilməsi (AR Konsitutisiyası, m. 148), ayrı-ayrı
qanunvericilik aktlarında ( məsələn, Gömrük Məcəlləsində, Enerqetika haqqinda AR
Qanunda, Dövlət satınalmalarl haqqinda AR Qanunuda və s.) beynəlxalq müqavilə
normalarını prioritetinin tanınması ve bundan istisna kimi dövlət suverenliyinə
müvafiq olaraq konstitusiyon normaların və referendumla qəbul edilən aktların daha
üstün hüquqi qüvvəsi ( AR Konsitutisiyası, m.151) müvafiq normaların bir sistemin
qarşılıqlı asılılıqda və bağliliqda olan elementlərin olmasını sübut edir.
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3.1 Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsiplərinin
sistemi
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin əsasını beynəlxalq
hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsipləri: insan hüquqlarına hörmət edilməsi;
pacta sunt servanda; dövlətlərin suveren bərabərliyi; daxili işlərə qarışmamaq; güc
tətbiq etməmək və güclə hədələməmək; ərazi bütövlüyü; mübahisələrin dinc həlli;
əməkdaşlıq və s. təşkil etməklə ümumbəşəri dəyərlərin qorunması sahəsində
beynəlxalq hüququn digər normalarının yaradılmasına və təkminləşdirilməsinə
xidmət edirlər. Beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ümumməcburi, “jus cogens”
xaraqter kəsb etməklə beynəlxalq hüququn sahə, yarımsahə, institut və normalarının
formalaşmasında sistemyaradıcı meyar qismində çıxış edir.
Beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsiplərinin sisteminə münasibətdə
nisbilik beynəlxalq iqtisadi hüquq üçün də xaraqterikdir. Məsələn, beynəlxalq

iqtisadi hüquqda daha çox spesifiklik kəsb edən ümumi prinsiplərdən əməkdaşlıq
prinsipinin hüquqi təbiəti mübahisəli görünə bilər. Müasir dövürdə dövlətlərin
qarşılıqlı asılılığın tədricən güclənməsi, Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində iqtisadi
bağlılığın genişlənməsi əməkdaşlıq prinsipinə də hüquqi məcburi xüsusiyyət
vermişdir. Məhz beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə milli rejim, daha əlverişli dövlət
rejimi prinsiplərinin təqdim olunması əməkdaşlıq prinsiplərindən meydana gəlir.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn inkişaf prosesini və onun siyasi aspektini nəzərə
alaraq qeyd etmək olar ki, beynəlxalq iqtisadi hüquq üçün spesifik prinsiplərin
ümumqəbulolunmuş sistemi haqqında yekdil fikir yoxdur. Təsadüfü deyil ki, hələ
keçən əsrin 80-cıi illərindən başlayaraq beynəlxalq iqtisadi hüquqa münasibətdə
BMT
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hüququn

prinsip

və
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“məcəllələşdirilməsi” deyil, müvafiq prinsip və normaların ümumi formada
sistemləşdirilməsi və mütərəqqi inkişafı vəzifəsi irəli sürülmüşdür. Beynəlxalq
iqtisadi hüququn sahəvi, xüsusi prinsiplərinin sistemi haqqında yekdil fikir olmasa da
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi üçün sahəvi prinsipləri
subyektlərin dairəsindən, onların hüquq və vəzifələrindən, həmin “başlanğıc
normaların” tətbiq olunma səviyyəsindən, hüquqi tənzimetmədə digər normalaın
yaradılmasındakı rolundan asılı olaraq müəyyən etmək olar. Digər tərəfdən, qeyd
etdiyimiz müddət ərzində Dünya Ticarət Təşkilatının yaradılması nəzərə alınmalıdır.
Dünya Ticarət Təşkilatı beynəlxalq iqtisadi hüququn bərqərar olmasında müəyyən
mənada paralel rol oynayan və onun sahəsi kimi qəbul edilən müasir beynəlxalq
ticarət hüququnun prinsiplərinin sisteminin daha da təkminləşdirilmişdir. Heç
şübhəsiz ki, beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsiplərinin sistemi beynəlxalq ticarət
hüququnun prinsipləri kontekstinə, lakin daha geniş aspektə (məsələn, iqtisadi
yardım və inkişaf hüququ və s. məzmuna) malikdi.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsiplərinin formalaşdırılmasında beynəlxalq
hüquq doktirinası da əhəmiyyətli rola malikdir. Beynəlxalq hüquqçünaslar tərəfindən
müəyyən vaxtlarda irəli sürülən və müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi
tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplər kimi:

- qarşılıqlıq; milli rejim; daha əlverişli rejim; prefensiyanın təqdim olunması,
minimal standartlar (Q. Svartsenberqer, V.M. Koredski və s.);
- təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi; iqtisadi ayrı-seçkiliyə yol
verməmək; milli reji; daha əlverişli rejim; qarşılıqlıq (E.T. Usenko, B.M. Aşavski və
s.);
- dövlətlər arasında beynəlxalq iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşılğın inkişafı;
xarici iqtisadi əlaqələrin formasının sərbəst müəyyən olunması; təbii resuslar və
iqtisadi fəaliyyət üzərində ayrılmaz dövlət suverunliyi; daha əlverişli rejim; milli
rejim (M.M. Boquslavski);
- ayrı-seçkiliyə yol verməmək; daha əlverişli rejim; milli rejim; qarşılıqlı
mənfəət; preferensiya (Q. M. Velyaminov);
- iqtisadi problemlərin həllində hamılıqla iştirak; təbii ehtiyatlar və iqtisadi
fəaliyyət üzərində ayrılmaz dövlət suverenliyi; inkişaf etməkdə olan dövlətlər üçün
preferensiya rejimi; beynəlxalq sosial ədalət; dənizə çıxış olmayan dövlətlərə sərbəst
çıxış hüququnun verilməsi (Q. K. Dimitriyeva; K. A. Bekyaşev);
- iqtisadi əməkdaşlıq; iqtisadi fəaliyyət və təbii ehtiyatlar üzərində dövlət
suverenliyi; daha əlverişli rejim; qarşılıqlıq, milli rejimin təqdim olunması; ayrıseçkiliyə yol verməmək; preferensiya (V. M. Şumilov) və s. sistemlər qeyd edilə
bilər.
Beynəlxalq hüququn ümumtanınmış, iperativ xarakterli prinsipləridən fərqli
olaraq, beynəlxalq iqtisadi hüququn sahəvi prinsiplərinin müəyyən qismi konvenison
xüsusiyyətə malikdir və onların hüquqi qüvvəsi hər dəfə beynəlxalq sazişdə əks
etdirilməklə ifadə olunur.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri qarşılıqlı funksional əlaqədə olaraq
digər – (sülh və əməkdaşlıq, humanizm, demokratiya) “ideya prinsipləri” (İ. İ.
Lukaşuk) ilə birlikdə beynəlxalq iqtisadi hüquq qaydasının formalaşmasını təmin
edir. Beynəlxalq hüquqda bu və ya digər sahənin prinsiplərinin mövcudluğumüvafiq sahənin mövcudluğunu şərtləndirən zəruri meyarlardan biri kimi
qiymətləndirilir (R. L. Bobrov; E. T. Usenko). Qeyd etdiyimiz kimi beynəlxalq

iqtisadi hüququn prinsiplərinin inkişaf səviyyəsi bütövlükdə beynəlxalq iqtisadi
hüququn sahə (yarımsahə) və institutlarının məcmusunu formalaşdırır.
Beynəlxalq iqtisadi hüquq prinsipləri müvafiq sahənin münasibətləri üçün əsas
davranış qaydaları olmaqla digər normaların sistemini müəyyən edir. Belə bir təyinat
onların iqtisadi inkişafı təmin etmək məqsədindən meydana gəlir.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn konvension prinsiplərində təbii ehtiyatlar və
iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət suverenliyi; ayrı-seçkiliyə yol verməmək; iqtisadi
əməkdaşlıq; preferensiya; tranzitin azadlığı; beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik və s.
kimi adət hüquq xarakterli prinsiplərdən fərqləndirmək lazımdır.
3.2. Təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət
suverenliyi prinsipi
Beynəlxalq hüququn digər prinsipi kimi təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət
üzərində dövlət suverenliyi beynəlxalq hüququn dövlətlərin suveren bərabərlik
prinsipinə ekivivalentlik təşkil edir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasında
prinsipin beynəlxalq hüquqi qaydada bərqərar olması əsasən inkişafda olan
dövlətlərdə xarici konsessiyaların ləğvi və xarici kapitalın milliləşdirlıməsi dövrünü
təsdsüf edir. XX əsrin 70-80-ci illərində qəbul edilmiş beynəlxalq kommersiya
arbitraj qərarlarında bir tərəfdən, xarici kapitalı milliləşdirmək hüququ tanınırdısa,
digər tərəfdən müvafiq kompensasiyanın verilməsi nəzərdə tutulurdu. Beynəlxalq
arbitraj praktikası ilə yanaşı təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi beynəlxalq
hüququn həm universal (məsələn, BMT Nizamnaməsində), həm də regional
sazişlərində təsbit olunur. 1974-cü il Xartiyasında qeyd olunr ki, hər bir dövlət
özünün təbii ehtiyatlar üzərində tam suverenliyə malik olmaqla iqtisadi fəaliyyəti,
həmçinin əmlakdan istifadə və istismar hüququnu sərbəst həyata keçirməlidir.
Müqavilələrə münasibətdə hüquqi varislik haqqında 1978-ci il; Dövlət əmlakı, dövlət
arxivləri və dövlət borclarına münasibətdə hüquqi varislik haqqında 1983-cü il Vyana
Konvensiyasında qeyd edilir ki, konvensiyanın qaydaları təbii ehtiyatlar üzərində
suverenliyin bölünməzliyi prinsipinə şamil edilmir (m.13 və m.16). Dəniz hüququ

üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyasında sahilyanı dövlətin iqtisadi zonada və qitə
şelfində canlı və mineral resuslara suveren hüquqları qeyd edilir. Təbii ehtiyatlar və
iqtisadi fəaliyyət üzərində suverenlik prinsipi beynəlxalq iqtisadi hüququn adət
mənşəli norması olması Enerji Xartiyasına Müqavilədə də ifadə edilib. Həmin
müqavilədə nəzərdə tutulur ki, razılığa gələn Tərəflər dövlət suverenliyinə və suveren
hüquqlara münasibətdə bir daha təsdiqləyirlər ki, suverenliyin və suveren hüquqların
həyata keçirilməsi beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olmalıdır (m.18 (1)). Heç
şübhəsiz ki, burada müvafiq prinsipin beynəlxalq hüququn normalarına uyğunluğu,
ilk növbədə, beynəlxalq hüququn dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipinə
uyğunluğu nəzərdə tutulur. Qeyd olunan prinsipin özündə
- dövlətin sərbəst sahiblik, sərəncam, istifadə və müstəqil iqtisadi fəaliyyət;
- müvafiq sferada iqtisadi fəaliyyət nəzarət;
- təbii ehtiyatların istifadəsi rejiminin sərbəst müəyyən edilməsi;
- beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlət maraqları
naminə milliliəşdirmək;
- təbii resusların istehlalçılarının təşkilatında birləşmək;
- təbii ehtiyatların və suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar işğal
olunmuş ərazilərdə özünün təbii resusları üzərində nəzarətin bərpa edilməsi zamanı
dəymiş zərərin ödənilməsi və s. hüquqları nəzərdə tutur.

3.3. İqtisadi əməkdaşlıq prinsipi

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində xüsusi çəkisi olan
prinsiplərdən biri də iqtisadi əməkdaşlıq prinsipidir. Qeyd etdiyimiz kimi prinsipin
hüquqi təbiəti müəyyən mənada mübahisəli də görünə bilər. Belə ki, onun daha çox
ideya xaraqterli olması və məzmunca digər prinsiplərdə açılması (İ.İ. Lukaşuk) qeyd
edilir. Lakin BMT Nizamnaməsində ifadə edilən əməkdaşlıq prinsipi bu universal
beynəlxalq təşkilatın və dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərinin prinsipial əsasını təşkil
edir. BMT Nizamnaməsinin 55-56-cı maddələri iqtisadi, sosial və mədəni

problemlərin həlli məqsədilə dövlətlərin əməkdaşlıq etmək öhdəliyini ifadə edir.
BMT

Nizamnaməsilə

yanaşı,

“Beynəlxalq

hüququn

prinsipləri

haqqında”

Bəyannamədə (1970), 1974-cü il Xartiyasında, Yeni beynəlxalq iqtisadi qaydaya aid
beynəlxalq ümumi hüququn prinsiplərinin mütərəqqi inkişafı haqqında Seul
Bəyannaməsində (1986) və s. sənədlərdə ifadə edilən Prinsipin məzmunu növbəti
qaydada açıqlana bilər
- BMT Nizamnaməsində ifadə edilən prinsiplərə və məqsədə müvafiq olaraq
istənilən iqtisadi əməkdaşlıq formasında iştirak hüququn;
- universal və regional iqtisadi rəşkilatlarda dövlətlərin iştirak hüququnu;
- beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə tərəfdaşları sərbəst müəyyən etmək
hüququnu;
- inkişafda olan və keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərin maraqlarını müdafiə etməklə
beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması istiqamətində dövlətlərin qarşılıqlı güzəşt və
yardım hüququnu və s. nəzərdə tutur.

3.4. İqrisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi

Ayrı-seçkiliyə yol verməmək (nondisrimination) prinsipi beynəlxalq iqtisadi
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normasına çevrilərək dövlətlərin suveren bərabərliyinə əsaslanmaqla müxtəlif
iqtisadi-siyasi sistemlərə malik olan dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərini milli
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pozitivləşdirilməsi zərurətinin olmamasına baxmayaraq, son dövrlərdə bir çox
beynəlxalq aktlarda və dövlətlərin müqavilə praktikasında daha geniş ifadə
olunmaqdadır. Qeyd olunan prinsip BMT Nizamnaməsində, GATT-da, 1974-cü il
Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri Xartiyasında, 1994-cü il Enerji Xartiyasına
Müqavilədə və d. Beynəlxalq sazişlərdə əks etdirilib. GATT-da qeyd olunur ki,
razılığa gələn Tərəflər beynəlxalq ticarətdə ayrı-seçkiliyin istisna olunması ilə,

ticarətdə tariflərin azaldılması və d. maniələrin aradan qaldırılması istiqamətində
qarşılıqlı gəlirlər.
Enerji Xartiyasına Müqavilədə qeyri-ayrıseçkilik prinsipi üçün meyar, minimal
standart “daha əlverişlilik” prinsipi müəyyən edilir. Kapital qoyuluşunun təşviqi və
müdafiəsi bölməsində qeyd edilir ki, hər bir razılığa gələn Tərəf bu Müqaviləyə
müvafiq digər Tərəflərin investorları üçün istisnaolmadan stabil, bərabərhüquqlu,
əlverişli və aşkarliq şəraiti ilə ədalətli və bərabər rejim yaradır. Xarici investisiyalara
münasubətdə heç bir halda ayrı-seçkiliyə yol verməklə idarə, istifadə, sahiblik edilə
və sərancam verilə bilməz (m.10 (1)).
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin spesifik xaraqterinə uyğun olaraq müvafiq
prinsipdən hüquqauyğun istisnalar da müəyyən edilə bilər. Prinsipdən hüquqa uyğun
istisnalar kimi inkişafda olan dövlətlərə prefensiyanın verilməsi (məsələn, Loma
konvensiyaları), daxili bazarın qorunması və s. ilə bağlı tədbirlər zamanı nəzərdə
tutula bilər. İnkişafda olan ölkələrə münasibətdə imtiyazlı rejimin müəyyən edilməsi,
imtiyaz olara inkişaf etməkdə olan ölkələrdən ixrac olunan məhsullardan idxal
kömrük rüsumunun tutulmaması və ya rüsumun azaldılması, eyni iqtisadi birlikdə
olan ölkələrə xüsusi imtiyazların verilməsi; daxili bazarın qorunması məqsədilə
müxtəlif məhdudlaşdırıcı qaydaların (antidempinq, kompensasion, proteksionik,
xüsusi və s. kömrük rüsumlarının) tətbiq olunması qeyd edilə bilər. Sonuncu
tədbirlərin həyata keçirilməsinə bütün dövlətlərə, onların fiziki, hüquqi şəxslərinə,
əmtəələrinə bərabər münasibət göstərilməlidir. Müvafiq qayda milli bazarın
müdafiəsi prinsipindən meydana gəlir. Nəhayət, beynəlxalq hüquq normalarını
pozmuş delikvent dövlətə qarşı cavab tədbirləri də beynəlxalq hüquqa uyğun
tədbirlər kimi diskiriminasiya hesab edilməyəcək.

3.5. Tranzitin azadlığı prinsipi

Tranzit problemi beynəlxalq ticarətin özü qədər tarixi aspekt kəsb etsə də, onun
azadlığı daha sonrakı dövrlərə təsadüf edir. Tranzitin azadlığı orta əsirlərin

sonlarından (17-ci əsrdən) başlayaraq beynəlxalq ticarət əlaqələrinin sətbəst realizə
üçün əhəmiyyətli məsələ kimi qəbul edilir. Tranzitin azadlığı dövlətin ərazi
suverenliyindən beynəlxalq (ticarət) iqtisadi əməkdaşlıq naminə istisna kimi
meydana gəlmişdir. Başqa sözlə, xarici yurisdiksiyada tranzit alanın müstəsna
hüququdur. Hərgah müvafiq müstəsnaliq da beynəlxalq hüquqda bir mənalı
qarşılanmayıb və təsadüfü deyil ki, hüquqşünaslar arasında onun hüquqi təbiəti
barədə yekdil fikir də yoxdur. H. Hırodsi qeyd edirdi ki, millətlər birliyi naminə digər
dövlətin ərazisindən tranzit keçidlə bağlı ümumi hüquq qaydası mövcuddur. Daha
sonrakı dövrdə digər müəllif, Lauterpaxt bir qədər də irəli gedərək belə bir mövqedən
çıxış edirdi ki, tranzitin azadlığına hüquq hər hansı bir müqavilədən asılı olmayaraq
mövcuddur və tranzit dövləti istənilən halda tranzitə razılıq verməlidir.
Əvvəla onu qeyd edək ki, “istənilən halda tranzitə razılıq” müəyyən hallarda,
xüsusən də, beynəlxalq hüquq normaları pozulduğu zaman müvafiq hüquq qeydşərtsiz məhdudlaşdırıla və ləğv edilə bilər. Delikvent dövlətə qarşı belə tədbirlər
BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsindən (özünü müdafiə hüququndan) meydana
gəlir. Digər tərəfdən, tranzitin azadlığı hüquqi təbiət baxımından beynəlxalq hüququn
ümumtanınmış prinsiplərindən biri olan dövlətlərin əməkdaşlıq prinsipindən
meydana gəlir. İqtisadi əməkdaşlıq hüququ nə qədər məcburi hüquqi qüvvə kəsb
edirsə, tranzitin azadlığı bir o qədər ümumtanınmış normadır. Nəhayət, tranzitin
azadlığı prinsipinin adət-hüquq mənşəli normaya çevrilməsi Dünya Ticarət Təşkilatı
çərçivəsində GAAT-a uyğun olaraq (m.V) bütün və ya əksər çoxluq onu tanıdıqdan
sonra mümkün ola bilər. Bir sözlə, tranzitin azadlığı qloballaşma tendensiyasından
asılı olaraq hüquqi əhəmiyyət kəsb edəcək. Nə qədər ki, beynəlxalq iqtisadi
inteqrasiya prosesində dövlətlərin maraqları balanslaşdırılmayıb, o halda tranzitin
keçidi üçün qarşılıqlı razılıq qaçılmazdır.
Tranzitin hüququ bir qayda olaraq maraqlı dövlətlər arasında qarşılıqlıq prinsipi
əsasında beynəlxalq sazişlərlə tənzimlənir. Tranzit dövləti tranzit hüququna icazəni
özünün qanunvericiliyi əsassında verir və əgər tranzit verməkdən imtina edətsə, belə
bir qərarı əsaslandırmağa borclu deyil. Müasir beynəlxalq hüquq tranzitin azadlığı

haqqında şərtsiz norma nəzərdə tutmur. Lakin öncə də qeyd etdiyimiz müəlliflərin
fikrinin əsası kimi müəyyən sferalarda, xüsusən də açıq dənizə şıxışı olmayan
qitədaxili dövlətlərə sahilyanı qonşu dövlətin ərazisindən sərbəst çıxış hüququnun
tanınması tranzitin azadlığı prinsipinin adət mənşəli təbiətə malik olduğunu
təsdiqləyir. İlk öncə 1958-ci il Açıq dəniz haqqında Konvensiyasında (m.3), bir qədər
sonra isə 1965-ci il Qitədaxili dövlətlərin tranzit ticarəti haqqında Konvensiya ilə,
həmçinin 1982-ci il BMT-nin Dəniz hüququ üzrə Konvensiyası ilə müvafiq adət
norması məcəlləşdirilmişdir.
Tranzitin qayda və şərtləri maraqlı dövlətlərin arasında bağlanan ikitərıfli və
çoxtərəfli sazişlərlə tənzimlənir. Həmin sazişlərdə tranzit xətti, şəxslərin və yüklərin,
nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi ifadə edilir. Tranzit xidmətləri istisna olmaqla
tranzit keçidi kömtük, vergi, rüsum və yığımlarından azaddır. Tranziti təşviq etmək
məqsədilə rüsumsuz zonalar yaratmaqla yanaşı tranzit dövləti özünün milli və
transmilli maraqları (xüsusəndə, iqtisadi, ekoloji, enerji təhlükəsizliyi) tələb etdikdə
tranziti məhdudlaşdırmaq və dayandırmaq səlahiyyətinə malikdir. Lakin bu tədbirlər
ayrı-seçkiliyə əsaslanmamalıdır.
Tranzitin azadlığı dəniz limanlarına sərbəst çıxış hüququnu, onlardan istifadə
bərabər rejimi, sahilyani dövlətin daxili və ərazi sularından sərbəst keçid hüququnu,
eləcə də, açıq dənizin azadlıqlarına dair hüquqları (gəmiçiliyi, balıq ovunu, sualtı
kabel və boru kəmərlərinin çəkilişini, açıq dəniz üzərindən uçuşların azadlığına)
nəzərdə tutur.
Tranzitin universal qaydada beynəlxalq hüququn tənzimlənməsi I Dünya
müharibəsindən sonra Versal Müqaviləsinə (1919) təsadüf etsə də problemin saha
ətraflı və spesifik həlli üçün
- Tranzit azadlığı haqqında 1921-ci il Barselona Konvensiyası;
- Elektirik enerjisinin tranzit ötürülməsi üzrə Konvensiya (1923);
- Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş –GATT (1947);
- Avropa İqtisadi Birliyinin təsisi edilməsi haqqında 1957-ci il Müqaviləsi;
- Qitədaxili dövlətlərin tranzit ticarəti haqqında 1965-ci il Müqaviləsi;

- Enerji Xartiyasına Müqavilə (1994);
- Tranzit üzrə Avropa İttifaqının Direktivləri;
- Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası;
- Enerji Xartiyasına Müqavilənin tranzit üzrə Protokol lahiyəsi;
- Avropa – Qafqaz – Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat
haqqında əsas çoxtərəfli Bakı Sazişi (1998);
- MDB iştirakçı-dövlətlərinin elektirik enerjisi və gücünü tranziti haqqında Saziş
(2000) və s. qeyd edilə bilər.
Tranzitin azadlığı prinsipi Barselona Konvensiyasından sonra daha geniş
formada Tariflər və Ticarət haqqında baş Sazişin (1947) V maddəsində, UNCTAD-ın
Prinsiplərində, Qitədaxili dövlətlərin tranzir ticarəti haqqında Müqavilədə və s. ifadə
edilib. Daha sonra isə spesifik beynəlxalq saziş kimi Enerji Xartiyasına Müqavilənin
7-ci maddəsi bu problemə həsr edilib (464).

4.6. Preferensiya prinsipi

Beynəlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlətlərin iqtisadi inkişaf tarazlığına
nail olmaq üçün inkişafda olan ölkələrə münasibətdə təqdim edilib. Preferensiya
prinsipi UNCTAD-ın 1964-cü il “Prinsiplərində”, GATT-1994-də, 1974-cü il YBİQ
ilə bağlı “sənədlər üçlüyündə”, Ticarət preferensiyalarının qlobal sistemi haqqında
1988-ci il Belqrad Müqaviləsində və d. sənədlərdə əks olunub. Dövlətlərin qeyribərabər iqtisadi tarazlığını aradan qaldırmaq üçün qeyd olunan prinsipin tətbiq
olunma zərurətini UNCTAD-in Katibliyi növbəti qaydada əsaslandırılıb. Ənənəvi
prinsip olan daha əlverişlik prinsipi subyektlərə rejimlərin bərabərliyini təmin etmək
üçün təqdim olunur, lakin belə bir fakt da diqqətdən yayınmamalıdır ki, iqtisadi
cəhətdən qeyri-bərabər rejimin təqdim olunması əslində formal bərabərliyin təqdim
olunmasıdır ki, bu da, öz növbəsində yenə də faktiki olaraq qetri-bərabərlik
deməkdir. Bunu nəzərə alaraq beynəlxalq iqtisadi hüquqda xarici kapitala zərurət

duyan inkişafda olan ölkələr üçün prefeneiyalar ifadə edilib. Preferensiya prinsipinin
inkişafı yeni beynəlxaql iqtisadi qayda (YBİQ) institutunu meydana gətirmişdir.
Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın konsepsiyası sənayecə inkişaf etmiş
ölkələrin inkişafda olan ölkələrə münasibətdə əsaslı dəyişikliklər, o cümlədən,
inkişafda olan ölkələrin iqtisadi inkişafını surətləndirən və dünya iqtisadi sistemində
onların da maraqlarının nəzərə alınması üzrə təkliflər paketi olaraq XX əsrin 60-70-ci
illərində meydana gəlib.
1974-cü ilin əvvəllərində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında etiraf olunur
ki, fəaliyyətdə olan beynəlxalq iqtisadi qayda inkişafın tələblərinə cavab vermir,
əksinə dünya miqyasında qarşılıqlı asılılıq şəraitində dövlətlərin inkişafının qarşısını
alır. Bunu nəzərə alaraq Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın yaradılması haqqında
fəaliyyət Proqramı və eyni adlı Bəyannamə qəbul edilir. Yenə də həmin ildə BMT
Baş Məclisi özünün növbəti sessiyasında YBİQ-nın təsis olunması yolunda irəliyə
doğru daha bir addım atır və Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri haqqında
Xartiyanı qəbul edir. Xartiya hər bir dövlətin milli sərvətləri və təbii resusları
üzərində müstəqil sərancam vermək, xarici investisiyanın dövlətdaxili qanunvericilik
ilə tənzimlənməsi və xarici mülkiyyətin milliləşdirilməsi hüquqlarını bəyan edir.
Xartiyada eyni zamanda milliləşdirmə zamanı kompensasiyanın ödənilməsi,
mübahisələrin həlli qaydası da nəzərdə tutulurdu.
1974-cü il BMT-nin YBİQ-nın yaradılması haqqında Bəyannaməsində növbəti
prinsiplər ifadə edilir:
a) dövlətlərin suveren bərabərliyi; xalqların öz müqəddaratını təyin etməsi; güc
tətbiq edilməsinin yolverilməzliyi; ərazi bütövlüyü; dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmamaq;
b) dünya iqtisadi problemlərinin bütün ölkələrin maraqları çərçivəsində həll
olunmasında dövlətlərin hərtərəfli və səmərəli iştirakı;
c) hər bir dövlətin təbii sərvətləri və özünün iqtisadi fəaliyyəti üzərində tam
suverenliyinin tanınması;

d) milli iqtisadiyyatın maraqları nəzərə alınmaqla transmilli korporasiyaların
fəaliyyətinin tənzimlənməsi və onun üzərində nəzarət;
e) inkişafda olan dövlətlərə ixrac edilən məhsulların qiymətləri ilə inkişafda olan
dövlətlərdən idxal edilən məhsulların (xammal, hazır məmulatlar, yarımfabrikatlar və
s.) qiymətləri arasında ədalətli və bərabərhüquqlu münasibətlərin yaradılması.
Sonradan həmin tələblər daha da dəqiqləşdirilir və
- beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə dövlətlərin suveren bərabərliyi;
- dövlətlərin təbii sərvətləri üzərində ayrılmaz suveren hüquqlarının tanınması;
- beynəlxalq iqtisadi problemlərin həllində demokratik əsaslarla iştirak;
- bazarın bölüşdürülməsinin məhdudlaşdırılması;
- inkişafda olan dövlətlərə müasir texnologiyanın verilməsi, onların xeyrinə
ticarətdə güzəştlərin və mədaxil bölgüsünün yeni mexanizminin tətbiq
olunması;
- xarici borclar probleminin həlli;
- inkişafda olan dövlətlər arasında qarşılıqlı əməkdaşığın genişləndirilməsi və
s.
məsələlər irəli sürülür.
1964-cü il UNCTAD-ın I sessiyasında hazırlıq çərçivəsində “77-lər qrupu” təsis
edilir ki, bunun əsas vəzifəsi beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin yenidən qurulması
proqramını hazırlamaqdan ibarət idi. Bu təşkilat inkişafda olan dövlətləri özündə
birləşdirir və onlar beynəlxalq iqtisadi problemlər üzrə müxtəlif beynəlxalq
forumlarda və BMT-nin sessiya və konfranslarında bir mövqedən çıxış etməyə
başlayırlar.
YBİQ uğrunda mübarizə BMT çərçivəsində xüsusi təsis olunmuş konfransda
UNCTAD-da aparılırdı. UNCATD-ın fəaliyyətinin nəticəsi kimi Beynəlxalq ticarət
və beynəlxalq siyasətin prinsipləri (1964), Ümumi preferensiya sisteminin
yaradılması haqqında qərar (1970), Xammal üzrə inteqrasiya proqramı çərçivəsində
ümumi fondun təsis edilməsi haqqında qərar (1980) və daha az inkişaf etmiş ölkələrə
yardım proqramını qeyd etmək olar.

Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrinə texniki kömək və sənayeləşmə
prosesinə yardım etmək məqsədilə 1966-cı ildə UNIDO- Sənaye inkişafı üzrə BMT
Təşkilatı təsis olunur.
UNIDO-nın fəaliyyəti nəticəsində Lima Bəyannaməsi və sənayenin tərəqqisi və
əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət proqramı qəbul olunur. Əsas məqsəd və qarşıda duran
məsələ dünya sənaye istehsalında inkişafda olan dövlətlərin payını artırmaq təşkil
edirdi.

Bunun

üçün

UNIDO-nun

fəaliyyəti

sənaye

planlaşdırılması,

yeni

müəssisələrin tikilməsi, kənd təsərrüfatına texniki yardım, kadırların hazırlanması və
digər layihələri həyata keçirməyə yönəldilmişdi. Əsas maliyyə mənbələri isə BMTnin Daimi texniki yardım proqramı və inkişaf üçün BMT büdcəsindən müntəzəm
olaraq ayrılan məbləğlər və həmçinin BMT-nin sənaye inkişafı fonduna könüllü
ödəmələr təşkil edirdi.
YBİQ-yə görə
- inkişaf etmiş sənaye ölkələrinə şamil edilmədən inkişafda olan dövlətlər
arasında qarşılıqlı preferensiyaların tətbiqi;
- bir tərəfli qaydada sənayecə inkişaf etmiş dövlətlər tərəfindən inkişafda olan
dövlətlərə preferensiyaların verilməsi;
- inkişafda olan dövlətlərə təqdim edilən preferensiyanın müəyyən müddətlə
məhdudlaşdırılması;
- inkişafda olan dövlətlərə verilən güzəştlərin tədricən həmin dövlətlər
tərəfindən ləğvi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi öhdəliyi və s. nəzərdə
tutulur.

3.7. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik prinsipi

Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik qlobal iqtisadi sistemdə bir-biri ilə sıx əlaqədə
olan ayrı-ayrı dövlətlərin iqtisadi, ticarət, təsərrüfat, sosial təminat sisteminin xarici
və daxili təhdidlərdən fasiləsiz, davamlı və proqnozlaşdırıla bilən müdafiə
qabiliyyətinə malik olamasıdır. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin prinsipi ayrı-ayrı

milli iqtisadi sistemlərin qarşılıqlı iqtisadi inkişaf təminatını formalaşdıran
beynəlxalq hüquq normalarını öüzndə təsbit edir. AR-in Milli təhlükəsizlik haqqında
2004-cü il Qanununun 24-cü maddəsində qeyd edilir ki, AR öz milli təhlükəsizliyini
sərancamında olan bütün siyasi, iqtisadi, hərbi, hüquqi və digər vasitə və metodlarla
birtərəfli qaydada və yaxud beynəlxalq müqaviləlrə müvafiq olaraq təmin edir.
Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizli yeni çağırışların (problemlərin) fonunda daha
çox aktuallıq kəsb edib. Xüsusən də, enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi fəaliyyətin
transmilli ekoloji problemləri, nüvə və d. enerji resuslarından istifadənin neqativ
halları, aclıq və yoxsulluğun nəticələri, miqrasiya, qida məsulları ilə dünya əhali
artımında tərs mütənasiblik, dünya gəlirlərinin dünya əhalisinin sayına nisbətdə
qeyri-bərabər bölgüsü və d. məsələlər beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyə yeni bir
məzmun vermişdir.
Dünyanın böyük əksəriyyətini təşkil edən ayrı-ayrı kasıb dövlətlərdə əhalinin
yaşayış həddi təmin edilmədikcə etnik separatizm, terrorizm, narkobiznes, silah
ticarəti, korrupsiya, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq və s. problemlər daha da
genişlənəcək.
Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik problemi II Dünya müharibəsindən sonra daha
çox aktuallıq kəsb etməklə, BMT təhlükəsizlik sisteminin, o cümlədən, Bretton-Vuds
valyuta-maliyyə sisteminin təsis edilməsini, GATT-ın qəbulunu həll etmiş oldu. XX
əsrin 70-ci illərində baş verən enerji böhranı ilə beynəlxalq iqtisadi təhdidlərin
dərinləşməsi beynəlxalq ictimaiyyəti daha kəsərli addımlar atmağa sövq edir.
Bretton-Vuds sisteminin təsis edilməsi dövlətlərin formal suveren bərabərliyinə
faktiki iqtisadi məzmun vermək istiqamətində tədbirlər, o cümlədən YBİQ-nın,
Dünya Ticarət Təşkilatının yaradılması, qlobal iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi
istiqamətində əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirilməlidir.
BMT Nizamnaməsi (1945), BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq dövlətlər
arasında əməkdaşlıq və dostluq münasibətlərinə dair beynəlxalq hüququn prinsipləri
haqqında

1970-ci

il

Bəyannaməsi,

Avropa

Təhlükəsizlik

və

Əməkdaşlıq

Müşavirəsinin (1975) Yekun Aktı, Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydaya aid beynəlxalq

ümumi hüququn prinsiplərinin mütərəqqi inkişafı haqqında 1986-cı il Seul
Bəyannaməsi və s. aktlarda beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik ya birbaşa, ya da
dolayəsə ilə ifadə edilir.
Çoxtərəfli iqtisadi fəaliyyətdə qarşıdurmadan əməkdaşlığa doğru istiqamət BMT
Baş Məclisinin 1990-cı il Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik haqqında Qətnaməsində
də təsdiqlənmişdir. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin digər (stabillik, etibarlılıq,
proqnozlaşdırma) prinsipləri ilə yanaşı iqtisadi problemlərin həllində əməkdaşlıq
prinsipinə də xüsusi yer verilir.
Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik:
- iqtisadi sistemin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini;
- əlverişli və stabil beynəlxalq iqtisadi mühitin yaradılmasını;
- bütün xalqların bərabərhüquqluğu şəraitində hümanitar-iqtisadi inteqrasiyanı;
- beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin dinc həllini;
- beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə gücün yalnız beynəlxalq hüquqa uyğun
tətbiqini;
- beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə məcburiyyət mexanizmlərindən qarşılıqlı
etimada üstünlüyün verilməsini və s. nəzərdə tutur.
Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik prinsipinə konkret bir beynəlxalq hüquqi akt
mövqeyindən qiymət vermək düzgün olmazdı. Bütövlükdə müasir beynəlxalq
iqtisadi hüquq müvafiq problemin həllinə yönəlib. Qeyd edilən problemlərin həlli
yalnız kasıb milli iqtisadi sistemlərin maraqlarını da təmin edən qlobal iqtisadi
əməkdaşlığın beynəlxalq hüquqi sasında mümkündür.

3.8. Qarşılıqlı mənfəət prinsipi

Qarşılıqlı mənfəət prinsipi beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin balanslaşdırılması,
beynəlxalq sosial ədalətin gözlənilməsi baxımında xüsusi hüquqi katiqoriya kimi
diqqəti cəlb edir. İnteqrasiya prosesinin surətləndiyi, qloballaşma dövrünün
mürəkkəb iqtisadi münasibətlərdə ədalətli mənfəət bölgüsü beynəlxalq iqtisadi

mübahisələrdə balanslaşdırılmış ümumi beynəlxalq hüquqi rejim olmadan mümkün
deyil. Qarşılıqlı mənfəət prinsipi dövlətlərin iqtisadi, sosial potensialına və açıq
rəqabətinin təminatına yönəlir. Qarşılıqlı mənfəət beynəlxalq hüququn əməkdaşlıq
prinsipindən irəli gəlir və beynəlxalq iqtisadi hüququn nisbətən daha yeni,
formalaşmaqda olan prinsipərdən biri kimi qəbul edilməlidir. Qarşılıqlı mənfəət
prinsipi beynəlxalq hüquqi aktlardan 1974-cü il Xartiyasında, Avropa Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (1975) Yekun Aktında əks olunmuşdur. Yekun aktında
qeyd olunur ki, iştirakçı dövlətlər iqtisadi fəaliyyət sahəsində əməkdaşlığı bərabərlik
və qarşılıqlı razılıq əsasında ikiktərəfli və çoxtərəfli sazişləri gözləməklə bütövlükdə
ədalətli mənfəət nisbətində inkişafı təmin edəcəklər.
Qarşılıqlı mənfəət prinsipi beynəlxalq hüquqda digər konvension prinsipləqarşılıq prinsipi ilə sıx əlaqədə təzahür edir. Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə
qarşılığın tələb olunması əsasən hüquqlara, üstünlüklərə, güzəştlərə, mənfəətə və s.
sferalara aid edilir. Qarşılıqlıq bir qayda olaraq, keyfiyyət və kəmiyyət üzrə
bərabərliyi, simmetrikliyi, ekvivalentliyi, eynicinsliliyi və s. əhatə edir. Beynəlxalq
hüquqda qarşılıqlığın əsasında dövlətlərin siyasi qarşılıqlı iradəsi dayanır. İradənin
razılaşdırılması prosesi maraqların balanslaşdırılmasında ifadə olunur.
Qarışılıqlıq prinsipinə əsasən xarici fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları qəbul
edən dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərinin istifadə etdiyi hüqulardan artıq ola bilməz.
Həmçinin xarici şəxs qəbul edən dövlətin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan,
lakin şəxsi qanuna əsasən malikolduğu hüquları tələb edə bilməz.
Beynəlxalq hüquq sferasındakı beynəlxalq münasibətlərin bir qismi qarşılıqlığı
istisna etdiyi halda, digər qismi beynəlxalq müqavilələr, o cümlədən, Azərbaycan
Respublikasının Türkiyə Respublikası ilə, 1994-cü il Pakistan İslam Respublikası ilə
1995-ci il İnvestisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında, həmçinin AR-in
Hüquqi yardım haqqında müqavilələri, konsulluq konvensiyaları bilavasitə qarşılıqlıq
əsasında bağlanmışdır. Qeyd olunan kateqoriya müqavilələrdə qarşılıqlıq ya birbaşa
göstərilir, ya da müqavilənin məzmununda ifadə olunur. Dövlətlərarası münsibətlərin
bir çox sahələrində, məsələn, daha əlverişlik prinsipi, həmçinin birtərəfli qaydada

şərtsiz olaraq verilən milli rejim prinsipini nəzərdə tutan üçüncü qism müqavilələr
qarşılıqlıqla əlaqədar heç bir göstərişi nəzərdə tutmur.
Beynəlxalq iqtisadi hüquqda qarşılıqlığın növləri kimi: “maddi”, “formal” və
“əks qarşılıq” (retorsiya) fərqləndirilir. Birinci iki termin tam şərti xaraqter daşıyır.
“Maddi” qarşılıqlıq benefisiya verən dövlətin, benefisiya qəbul edən dövlətin fiziki
və hüquqi şəxslərinə həmin benefisiya qəbul edən dövlətdə özünün fiziki və hüquqi
şəxslərinin istifadə etdiyi hüquq vəsəlahiyyətlər həcmində rejimin verilməsidir.
Formal qarşılıqlığa görə isə xarici fiziki və hüquqi şəxslərə yerli qanuna müvafiq
olaraq səlahiyyətlər təqdim edilməklə onlar status baxımından yerli şəxslərlə
bərabərləşdirilirlər. “Formal” qarşılıqlıq da “maddi” qarşılıqlığa nisbətdə şərti
xaraqter daşımaqla daha işlək mexanizmə malikdir. Belə ki, müxtəlif ölkələrin birbirindən fərqlənən qanunvericiliyi eyni həcmdə “maddi” qarşılıqlığın tətbiqini bir
çox sahələrdə mümkünsüz etdiyi halda “formal” qarşılıqlıq isə yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, bir tərəfdən, xarici şəxslərə hətta onların şəxsi qanunuda nəzərdə
tutulmayan, lakin yerli hüquqla müvafiq dövlətin şəxslərinin istifadə etdiyi
səlahiyyətlər verir, digər tərəfdən isə, xarici şəxslər şəxsi qanununa əsaslanıb yerli
hüquqla nəzərdə tutulmayan səlahiyyətlər tələb edə bilməzlər.
“Maddi”və “formal” qarşılıqlıqdan fərqli olaraq əks qarşılıqlıq (latınca retorsioəvəz)bir dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərinə münasibətdə digər dövlətin qeyridostluq, ədalətsiz diskiriminasiya xaraqterli tədbirlərinə qarşı gördüyü əks tədbirdir.
Əks qarşılıqlığın tətbiq edilməsinin mümkünlüyü AR qanunvericiliyində, o
cümlədən Konstitusiyada (m. 69, (II)) nəzərdə tutulur. Əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il
Qanunuda qeyd edilir ki, xarici dövlət onun ərazisində AR vətəndaşlarının hüquq və
azadlıqlarının həyata keçirilməsinə məhdudiyyət qoyduqda AR qanunu ilə AR
ərazisində eyni məhdudiyyətlər həmin dövlətin vətəndaşları üçün müəyyən edilə bilər
(m.4).

3. 9. Daha (ən) əlverişli millət (dövlət) prinsipi

Dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərdə daha əlverişli millət (dövlət) (most
favored nation clause) prinsipinin xüsusi praktik əhəmiyyət kəsb etməsini nəzərə
alaraq BMT Beynəlxalq hüquq Komissiyası tərəfindən 1978-ci ildə daha əlverişli
dövlət klausulaları (caluse) haqqında maddələr Layihəsini hazırlamışdır. Maddələr
layihəsinin 5-ci maddəsində qeyd olunur ki, daha əlverişli rejim istinadedici
xaraqterli olmaqla, beynəlxalq müqavilə qaydasına müvafiq olaraq, bir (benefisiya
verən) dövlət tərəfindən, digər (benefesiya qəbul edən) dövlətlər, həmin dövlətlə
müəyyən əlaqədə olan şəxslərə və əşyalara hər hansı üçüncü dövlətə və onunla eyni
əlaqədə olan şəxslərə və əşyalara təqdim edilən rejimdən az əlverişli olmayan rejimin
verilməsidir. Başqa sözlə, bir dövlət tərəfindən başqa bir dövlətin hüquqi, fiziki
şəxslərinin, onların əmtəə və xidmətlərinin hər hansı bir üçüncü dövlətə verilmiş
əlverişlilik statusuna gətirilməsidir.
Beynəlxalq hüquq Komissiyasının hazırladığı maddələr layihəsinə görə daha
əlverişli dövlət prinsipi haqqında klausula müqavilə qaydası olmaqla razılaşdırılmış
sahədə bir dövlətin digər dövlətə münasibətdə daha əlverişli rejimin verilməsi ilə
bağlı götürdüyü öhdəlikdir. Daha əlverişlik prinsipi təqdim edilən müvafiq
klausulaya uyğun olaraq müəyyən bir rejimlə təmin edilir. Klausula müəyyən
predmetə malik olaraq müqavilənin əhatə dairəsini müəyyən edir. Klausulanın
obyekti kimi benefisiya verən dövlətlə benefisiya qəbul edən dövlət arasındakı hüquq
münqsibəti çıxış edir. Müvafiq hüquq münasibəti əşyalar, hüquqlar, üstünlük və
imtiyazlar, şəxslərlə və s. üzrə yaranmaqla klausulanın predmetini formalaşdırır.
Başqa sözlə desək daha, əlverişlilik prinsipinin rejimi benefisiar üzrə yaranır. Bu
mənada klausula prinsipin konkretləşdirilmiş formasıdır. Buna görə də, dövlətlərin
qarşılıqlı müqavilə mexanizmləri fərqli ola bilər. Lakin hər bir halda daha əlverişlilik
prinsipi üçün xaraqterik olan və üçüncü (benefesiya qəbul etmiş) dövlətə verilən
əlverişlilik əhəmiyyəti kəsb edir. Bu zaman müxtəlif klausular olsa da, beynəlxalq
iqtisadi hüquq üçün bir daha əlverişlilik prinsipi çıxış edir.

Benefisiya qəbul edən dövlətin daha əlverişlilik prinsipindən istifadə hüququ
yalnız həmin dövlətin benefisiya verən dövlətlə müqaviləsi olduqda yaranır. Müvafiq
prinsip əsasında əldə edilmiş rejim benefisiya verən dövlətin üçüncü dövlətə və ya
onunla əlaqədə olan şəxslərə və əşyalara verilən rejimlə müəyyən edilir. Daha
əlverişlilik prinsipi konkret sferada faktiki olaraq benefisiya verən dövlət tərəfindən
istənilən üçüncü dövlətə klausuladan asılı olmayaraq birbaşa verilmiş əlverişli
rejimdən az əlverişli olmayan, bərabər və ya oxşar rejimin verilməsini nəzərdə tutur.
Əgər gələcəkdə hər hansı başqa bir üçüncü dövlət mövcud olan daha əlverişli
rejimdən də əlverişli rejim əldə edərsə, bu halda daha əlverişlilik prinsipi klausula
üçün meyar həmin dövlətə təqdim edilmiş əlverişlilik əsas götürüləcək.
Benefisiya verən dövlətlə benefisiya qəbul edən dövlətin daha əlverişlilik
prinsipi ilə bağlı müəyyən klausulaya malik olan müqaviləsi benefisiar üçün
istinadedici müqavilə, benefisiya verən dövlətin üçüncü dövlətlə müqaviləsi isə
birbaşa, konkret və müəyyən rejim nəzərdə tutan daha əlverişli rejim məzmunu
istinad edilən müqavilə ilə müəyyən edilir. Öz növbəsində benefisiya verən dövlətlə
çüncü dövlət arasında bağlanmış müqavilə benefisiya verənlə benefisiar arasında heç
bir öhdəlik yaratmır.
Benefisiar dövlətin daha əlverişli rejim klausulasından istifadə etməsi üçün ən
azı iki şərtin
- daha əlverişli rejim klausulasının qüvvədə olması;
- klausulanın fəaliyyət sferasında hər hansı əlverişli rejimin benefisiya verən
dövlət tərəfindən üçüncü dövlətə şamil edilməsi zəruridir.
Birinci şərt klausulanın etibarlılığı və qüvvədə olmasını şərtləndirirsə, ikinci
şərt, şərtsiz (əvəzsiz) klausula mexanizminin hərəkətə gətirilməsi üçün zəruridir.
Şərtli klausulanın tətbiqi üçün isə yeni hüquqi faktın qarşılıqlıq rejiminin olması
lazımdır (m.20). Daha əlverişlilik prinsipi haqqında klausulanın qüvvəsi benefisiya
verən dövlətlin çüncü dövlətlə konkret rejimi nəzərdə tutan müqaviləsinin
dayandırılması və kəsilməsi ilə başa çatır (m.21).

Belə halı istisna etmək məqsədilə bir qayda olaraq daha əlverişlilik prinsipi milli
rejim prinsipi ilə birlikdə verilir. AR və Türkiyə Respublikası arasında
investisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında (1994) Sazişin 2.2
maddəsində qeyd edilir ki, Tərəflərdən hər biri həyata keçirilmiş investisiyalara
özünün və ya hər hansı üçüncü ölkənin investorlarının investisiyalarına yaradılan
rejimlərdən daha əlverişlisini təqdim edirlər. Belə bir qayda çoxtərəfli sazişlərdən
GATT, GATS və digər müqavilələr üçün xaraqterikdir.
Benefisar dövlətin şəxslərinə və əşyalarına üstünlüklərin (əlverişliyin) şamil
edilməsi üçün
- əşya və şəxslərin nomenklaturasının; və
- benefisar dövlətin əşya və şəxslərin aidiyyat əlaqəsinin, üçüncü dövlətin əşya
və şəxslərin aidiyyat əlaqəsinin (rezidentlər – rezidentlər, milli fiziki şəxslər – milli
fiziki şəxslər, milli hüquqi şəxslər – milli hüquqi şəxslər və s.) eyniliyi zəruridir.
Lakin bu eyniliyi mütləq mənada başa düşmək lazım deyil. Çünki aidiyyat,
mənsubiyyət məsələsi müxtəlif dövlətlərdə fərqli meyarlarla müəyyən edilir.
Daha əlverişli rejim birtərəfli və qarşılıqlıq prinsipinə uyğun olaraq müqavilə
əsasında ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada verilərkən klausula tipləri də birtərəfli,
ikitərəfli və çoxtərəfli ola bilər. Birtərəfli klausula əsasən qarşılıqlıq prinsipinin
tətbiqi mümkün olmayan sahələrdə (misal üçün, bir dövlət dəniz sahilində, digəri isə
qitənin daxilində yerləşdiyi halda) tətbiq edilir. İkitərəfli klausulaya misal olaraq
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Hökuməti arasında Sərbəst ticarət
haqqında 1996-cı il tarixli Sazişi qeyd edilə bilər. Sazişdə milli rejim prinsipi ilə
birlikdə ifadə edilən daha əlverişlilik prinsipinə görə
- bu Sazişin təsir dairəsinə düşən malları, bilavasitə və ya dolayı yolla daxildə
istehsal olunan, yaxud üçüncü ölkədən gətirilən analoji mallara tətbiq edilən daxili
vergi və rüsumlardan yüksək vergi və rüsumlara cəlb etməmək;
- bu Sazişin təsir dairəsinə düşən malların idxal və ixracına münasibətdə, analoji
halda eyni qəbilədən olan daxili istehsal mallarına və ya üçüncü olkədən gələn

mallara qarşı tətbiq edilməyən, hər hansı bir xüsusi məhdudlaşma və ya tələb tətbiq
etməmək;
- razılaşan digər Tərəfdən gələn malların anbara vurulmasına, yüklənməsinə,
saxlanmasına, daşınmasına, həmçinin onlar üçün ödənclərə və ödənc köçürmələrinə
analoji halda öz mallarına və ya üçüncü olkədən gətirilən mallara tətbiq
olunanlardan fərqli qaydalar tətbiq etməmək öhdəliyi nəzərdə tutulub.
İkitərəfli klausula tipinə investisiya müqavilələrində də geniş yer verilir. AR ilə
AFR arasında 1995-ci ildə baəlanmış İnvestisiyaların qarşılıqlı müdafiəsi və təşviqi
haqqında Müqavilədə qeyd edilir ki, Tərəflər qarşılıqlı olaraq investisiyalarına,
üçüncü dövlətin müəssisə və vətəndaşlarına, həmçinin investorlarına təqdim etdiyi
rejimdən az əlverişli olmayan rejim müəyyən edilər (m.3).
Çoxtərəfli klausulaya misal kimi GATT-1994, azad ticarət zonalarının müəyyən
edilməsi haqqında müqavilələr və s. qeyd edilə bilər. Tariflər və Ticarət haqqında
Baş Sazişin 1-ci maddəsində qeyd edilir ki, iştirakçı dövlətlər gömrük rüsumlarında
daha əlverişli rejim müəyyən etməlidir.
Daha əlverişli rejim klausulası şərtli və şərtsiz ola bilər. Şərtli klausula bir qayda
olaraq ikitərfli müqavilələrlə qarşılıqlıq prinsipinə əsaslanır. Şərtsiz klausula əvəzsiz klausula olmaqla benfisiya verən dövlətin hər hansı üçüncü dövlətə əvəzli
olaraq verdiyi rejimdən fərqli olaraq benefisiya qəbul edən dövlətə əvəzsiz (şərtsiz)
daha

əlverişli rejim təqdim etməsidir.

Şərtsiz

klausula

əsasən şoxtərəfli

müqavilələrdə verilir. GATT-ın 1-ci maddəsinin 1-ci bəndində deyilir ki, .. kömrük
rüsumlarının tutulmasında... istənilən əmtəələrə münasibətdə razılığa gələn Tərəflərin
verdiyi imtiyaz və üstünlüklər razılığa gələn digər Tərəflərin eyni cinsli əmtəələrinə
gecikmədən və şərtsiz tətbiq edilir.
Maddələr layihəsində daha əlverişli rejimdən inkişafda olan dövlətlərə
münasibətdə müəyyən istisnalar da müəyyən edilib. Digər istisnalar sərhədyani
ticarətə, kömrük ittifaqlarına, sərbəst ticarət zonalarına və s. münasibətdə tətbiq
edilir. AR ilə Çexiya Respublikası arasında Ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında

1996-cı il Sazişinin 2-ci maddəsində daha əlverişlilik prinsipinin tətbiqini istisna
edən hallar kimi:
a) sərhədyani ticarətin və ya digər dövlətlərlə regional ticarətin sadələşdirilməsi
məqsədilə qonşu dövlətlərə yaradılmış və yaradılacaq üstünlük və güzəştlər;
b) razılaşan Tərəflərin kömrük ittifaqlarında və ya sərbəst ticarət zonalarında
iştirakı ilə əlaqədar olan üstünlük və güzəştlər qeyd edilir.
Qeyd olunan istisnalarla yanaşı, coğrafi mövqeyinə görə dənizə çıxışı olmayan
dövlətlərə beynəlxalq hüquqa (Qitədaxili dövlətlərin tranzit ticarəti haqqında 1965-ci
il Konvensiyasının VII prinsipi, Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyasının
127 və 128-ci maddələrinə) uyğun olaraq xüsusi hüquq və üstünlüklərin (rüsumsuz
zonaları) verilməsi də daha əlverişlilik prinsipinin fəaliyyət sferasından istisna kimi
ifadə edilib.
Beynəlxalq sazişlərin analızı daha əlverişlilik prinsipinin çox geniş sferada
tətbiq olunması nəticəsini verir. Xüsusən də: kömrük tarifləri, idxal və ixracla bağlı
ödəmələrin və ticarətin beynəlxalq tənzimlənməsi, eləcə də, xarici ticarətlə bağlı
bütün yığımlara və onlarla əlaqədar sənədlərə, nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən
xarici nəqliyyat rejimi; tranzit əməliyyatları, xarici hüquqi və fiziki şəxslərin rejimi;
diplomatik, konsulluq və digər nümayəndəliklərin təsis olunması, onların imtiyaz və
imunitetləri; əqli mülkiyyət (sənaye mülkiyyət hüququ, bədii və ədəbi hüquqlar);
məhkəmə hakimiyyəti, bütün instansiya məhkəmə və inzibati tribunallara çıxış, xarici
məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası, məhkəmə xərclərinin təmini və s. qeyd
edilə bilər.

3.10. Milli rejim prinsipi

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasında tətbiq edilən prinsiplərdən biri də
milli rejim prinsipidir. Milli rejim prinsipi benefisiya verən dövlətin benefisar dövlətə
və ya onunla müəyyən əlaqədə olan şəxs və əşyalara, dövlətdaxili qanunvericiliyə

müvafiq olaraq benefisiya verən dövlətin özünün və ya onunla müəyyən əlaqədə olan
şəxs və əşyaların istifadə etdiyi rejimin təqdim edilməsini nəzərdə tutur.
Ənənəvi olaraq milli rejim prinsipi

dövlətdaxili qanunvericilik qaydası ilə

meydana çıxsa da, sonradan beynəlxalq müqavilələrin də predmetinə çevrilmişdir.
AR konstitusiyasının 69-cu maddəsində deyilir ki, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər
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qanunla

və

ya
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Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilə ilə başqa hal nəzərdə
tutulmayıbsa,

Azərbaycan

Respublikasının

vətəndaşları

ilə

bərabər

bütün

hüquqlardan istifadə edə bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər.
Müvafiq müddəa “qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa” formulası ilə
müşayiət olunduğundan milli və xarici şəxslərin statusunda fərqləndirmə edir. Qeyd
edilən rejimdən istisna AR-in qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş və milli
təhlükəsizliyin, ətraf mühitin, əhalinin müdafiəsinin təmin olunması mülahizələrinə
görə nəzərdə tutula bilər.
Xarici investisiyaların müdafiəsi haqqında AR Qanununa (m.5) görə xarici
investorların fəaliyyətinin hüquqi rejimi qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna
olmaqla milli şəxslərin sahibkarliq fəaliyyətinin hüquqi rejimindən az əlverişli ola
bilməz. Bir qayda olaraq, əmək və sahibkarlıq fəaliyyəti AR vətəndaşlığı ilə
məhdudlaşdırılan sferalarda xaricilərə milli rejim prinsipinin təqdim olunması (yəni
xarici şəxslərin yerli şəxslərlə tam bərabərləşdirilməsi öncə qeyd etdiyimiz milli
təhlükəsizlik və s. mülahizələrə görə) mümkün olmadığından müvafiq olaraq
qanunvericiliyimizdə istifadə edilən milli rejim prinsipi milli rejimin minimal
standartına uyğun təfsir olunmalıdır. Milli rejimin minimal standartına görə
sahibkarlıq fəaliyyətinin yerli şəxslərin də malik olduğu minimum standartı müəyyən
edilir və xaricinin sahibkarliq fəaliyyətinin şərtləri həmin standartlardan aşağı olmur.
Milli rejim prinsipinin xaricilərə qeyri-şərtsiz təqdim olunduğu sfera bilavasitə
prosessual hüquqlara aiddir. AR MPM-nin 439.2 maddəsində qeyd edilir ki, xarici
şəxslər AR vətəndaşları, hüquqi şəxsləri ilə bərabər prosassual hüquqlardan istifadə
edir və prosessual vəzifələr daşıyırlar.

İnvestisiyaların müdafiəsi baxımından milli rejim prinsiplərini nəzərdə tutan
prosessual hüquqlar üzrə regional beynəlxalq sazişlərdən Təsərrüfat fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı mübahisələrin həlli qaydaları haqqında 1993-cü il MDB
iştirakçıdövlətlərin Sazişində razılığa gələn Tərəflər əmlak hüquqlarının və qanuni
maraqların hüquqi və məhkəmə müdafiəsinə təminat verir. AR mülki prosassual
qanunvericiliyi AR Konstitusiyasından fərqli olaraq xarici fiziki və hüquqi şəxslərin
investisiya fəaliyyəti sferasında milli rejim prinsipini müvafiq şəxslərin mənsub
olduğu dövlətin xaricilər üçün milli rejim nəzərdə tutub-tutmamasından (qarşılıqlıq
prinsipindən) asılı olmayaraq təqdim edir. Bu da milli rejim prinsipinin mülki
prosassual sahədə qanunvericiliyin ümumi prinsipinə çevrilməsinə dəlalət edir.
Milli rejim prinsipinin mahiyyətini tam anlamaq üçün onun daha əlverişlilik
prinsipi ilə oxşar və fərqli xüsusiyyətləri müəyyən edilməlidir.
Oxşar xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, milli rejim də daha əlverişlilik prinsipi
kimi beynəlxalq müqavilə əsasında verilə bilər və hər iki prinsipdən doğan rejim
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsinə xidmət edir.
Belə bir nəticə yaranır ki, milli rejim prinsipi daha əlverişlilik prinsipindən fərqli
olaraq konkret məzmuna malik eyni zamanda hüququn müəyyən sferasında ümumi
qaydaya

(adətə)

çevrilmişdir.

Daha

əlverişlilik

prinsipindən

fərqli

olaraq

bərabərləşdirmə meyarı daha müəyyən xaraqter kəsb edir. Daha əlverişli rejim
klausulasına müvafiq olaraq xarici şəxslər bir qayda olaraq öz aralarında hüquq və
üstünlüklərdən istifadədə bərabərləşdirdiyi halda, milli rejim prinsipinə əsaslanan
müqavilədə isə iştirakçıların hüquq və üstünlükləri milli şəxslərlə bərabərləşdirilir.
Müəyyən hallarda isə, daha əlverişlilik prinsipinin istinad etdiyi rejimin özü milli
rejim kimi təzahür edə bilər.
Milli rejim klausulası daha əlverişlilik prinsipinə nisbətən daha çox işləkdir.
Əgər daha əlverişlilik prinsipi bir qayda olaraq beynəlxalq müqavilə qaydasında
təqdim olunarsa, milli rejim həm beynəlxalq, həm də dövlətdaxili hüquqi qaydada
təqdim olunur. Bu mənada milli rejim klausulası daha əlverişlilik prinsipindən daha
çevik olmaqla yanaşı, həm də qeyd etdiyimiz kimi müəyyən məzmuna

malikdir.Təsadüfü deyil ki, beynəlxalq ticarətdə əsas prinsip kimi çıxış edən
diskiriminasiyaya yol verməməyi reallaşdırmaq üçün, daha əlverişlilik prinsipinin
zirvəsi kimi milli rejim tətbiq edilir.
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4.1. Beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri anlayışı

Əgər hər hansı subyekt beynəlxalq iqtisadi hüquqla tənzimlənən dövlətlərarası
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə iştirak edərsə və bunun üçün lazım olan hüquq və
vəzifələrə malik olarsa, o, beynəlxalq iqtisadi hüququn subyekti sayılır. Buna görə də
dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müəyyən hüquq və vəzifələrə malik
olan iştirakçıları beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri sırasına aid edilir.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri dedikdə beynəlxalq dövlətlərarası
iqtisadi münasibətlərin elə mümkün iştirakçıları başa düşülür ki, bundan ötrü onlar
beynəlxalq iqtisadi hüquq və vəzifələrə malik ola bilirlər.
Hər hansı qurumun (dövlətin, beynəlxalq təşkilatın və s.) beynəlxalq iqtisadi
hüququn subyekti kimi tanınması həmin qurumun nə hüquqi status və təbiətindən, nə
də onun malik olduğu beynəlxalq iqtisadi hüquq və vəzifələrin həjmindən asılıdır.
Əsas və başlıca şərt ondan ibarətdir ki, belə qurum beynəlxalq iqtisadi hüquqla
bilavasitə tənzimlənən münasibətlərdə iştirak etmək qabiliyyətinə və imkanına malik
olmalıdır.

«Beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri» anlayışı «dövlətlərarası beynəlxalq
iqtisadi hüquq münasibətlərinin subyektləri» anlayışından fərqlənir. Belə ki, bir az
əvvəldə deyildiyi kimi, beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri dedikdə elə qurumlar
başa düşülür ki, onların dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə iştirak
etmək qabiliyyəti vardır.
Dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi hüquq münasibətlərinin subyektlərinə
gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, onlar həmin münasibətlərin realiştirakçısıdırlar;
beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri belə münasibətlərin real deyil, mümkün
(potensial) iştirakçılarıdır. Onların arasında mövcud olan münasibət fəlsəfi planda
«imkan» və «gerçəklik» kimi kateqoriyalar (anlayışlar) arasındakı əlaqə kimidir.
Əgər

«beynəlxalq

iqtisadi

hüququn

subyektləri»

imkandırsa,

«beynəlxalq

dövlətlərarası iqtisadi hüquq münasibətlərinin subyektləri» gerçəklikdir, reallıqdır.
Bu baxımdan, müəlliflərdən R.O.Xalfina çox düzgün olaraq qeyd edir ki, «hüquq
münasibətinin iştirakçısı» anlayışı artıq «hüququn subyekti» anlayışıdır. Bu və ya
digər qurumun beynəlxalq iqtisadi hüququn subyekti kimi tanınması üçün onun
beynəlxalq hüquq subyektliyinə malik olması tələb edilir.
Hüquq subyektliyi (o cümlədən beynəlxalq hüquq subyektliyi) şəxslərin
özündən ayrılmaz olub, onların ictimai-hüquqi xüsusiyyətidir.
Beynəlxalq hüquq subyektliyi dedikdə subyektlərin beynəlxalq hüquq
normaları ilə tənzimlənən münasibətlərdə, yəni dövlətlərarası beynəlxalq hüquq
münasibətlərində iştirak etmək qabiliyyəti (imkanı) başa düşülür. Başqa sözlə,
beynəlxalq hüquq subyektliyi beynəlxalq hüququn subyekti olmaq imkanı,
beynəlxalq hüquq və vəzifələr daşımaq, onları həyata keçirmək qabiliyyəti deməkdir.
Beynəlxalq hüquq subyektliyi ümumiləşdirilmiş anlayışdır. Bu o deməkdir ki,
onun strukturu ayrı-ayrı elementlərdən ibarətdir. Belə ki, beynəlxalq hüququn
subyektliyi özündə üç əsas struktur elementi birləşdirir. Həmin elementlərə aiddir:
-beynəlxalq hüquq qabiliyyəti;
-beynəlxalq fəaliyyət qabiliyyəti;
-beynəlxalq delikt qabiliyyəti.

Beynəlxalq hüquq qabiliyyəti dedikdə beynəlxalq hüquq subyektinin
beynəlxalq hüquqlara malik olmaq və beynəlxalq vəzifələr daşımaq qabiliyyəti başa
düşülür; əgər beynəlxalq hüquq subyekti beynəlxalq hüquq və vəzifələr daşımaq
imkanına (burada söhbət hüquqi imkandan gedir) malik olarsa, bu o deməkdir ki,
həmin subyekt beynəlxalq hüquq qabiliyyətlidir. Təsadüfi deyil ki, «beynəlxalq
hüquq subyekti» anlayışı üçün xarakterik olan əsas əlamətlərdən biri onun beynəlxalq
hüquq və vəzifələr daşıyıcısı olmaq imkanıdır.
Beynəlxlaq fəaliyyət qabiliyyəti dedikdə beynəlxalq hüquq subyektinin öz
müstəqil beynəlxalq hərəkətləri ilə beynəlxalq hüquqlar əldə etmək və həyata
keçirmək, özü üçün beynəlxalq vəzifələr yaratmaq və icra etmək qabiliyyəti başa
düşülür.
Beynəlxalq hüquq qabiliyyəti özündə iki elementi birləşdirir ki, həmin
elementlər bunlardan ibarətdir:
-beynəlxalq hüquqlara malik olmaq qabiliyyəti;
-beynəlxalq vəzifələr daşımaq qabiliyyəti.
Beynəlxalq fəaliyyət qabiliyyətinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki,o,
beynəlxalq hüquq qabiliyyətindən fərqli olaraq, özündə dörd elementibirləşdirir:
-öz müstəqil xarakterli beynəlxalq hərəkətləri ilə beynəlxalq hüquqlar əldə
etmək qabiliyyəti;
-əldə etdiyi beynəlxalq hüquqları həyata keçirmək qabiliyyəti;
-öz müstəqil xarakterli beynəlxalq hərəkətləri ilə özü üçün beynəlxalq vəzifələr
yaratmaq qabiliyyəti;
-özü üçün yaratdığı beynəlxalq vəzifələri icra etmək qabiliyyəti.
Beynəlxalq hüquq subyektləri beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz
beynəlxalq fəaliyyət qabiliyyətini realizə edirlər, yəni beynəlxalq hüquqlar
əldəsubyektliyinin dairəsini dəqiq olaraq müəyyənləşdirə bilərik. Beynəlxalq hüquq
subyektliyinin dairəsini müəyyənləşdirmək isə vacib məsələdir.
Bildiyimiz kimi, beynəlxalq hüququn başlıca funksiyası dövlətlərarası
beynəlxalq münasibətləri tənzimləməkdən ibarətdir; dövlətlərarası beynəlxalq

münasibətlər dedikdə suveren dövlətlər arasında yaranan əlaqələr başa düşülür. Belə
münasibətlər həm də, eyni zamanda, dövlətlərin təsis etdikləri hökumətlərarası
(dövlətlərarası) beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə əmələ gələ bilər. Bu kimi
təşkilatlar arasında yaranan əlaqələrin də nə üçün dövlətlərarası münasibətlər
olmasının səbəbini biz, bundan əvvəlki fəsildə izah etmişik. Buna görə də həmin
məsələyə yenidən qayıtmağa lazım bilmirik. Bir daha təkrar edərək göstəririk ki,
hökumətlərarası (dövlətlərarası) beynəlxalq təşkilatların üzvləri yalnız dövlətlərdən
ibarətdir; təbii ki, belə təşkilatlar arasında münasibətlər də dövlətlərarası
münasibətlər hesab edilir.
Dövlətlərarası beynəlxalq münasibətlərdə isə subyekt qismində ancaq dövlətlər
və hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatlar iştirak edə bilərlər. Buna görə də
beynəlxalq hüququn subyektləri onlardan ibarətdir; çünki yalnız dövlətlərin və
hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq hüquq subyektliyi vardır.
Bunlardan əlavə, öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan millətlər (məsələn,
Fələstin Azadlıq Təşkilatı), habelə dövlətəbənzər qurumlar da (məsələn, Vatikan)
beynəlxalq hüququn subyekti hesab olunur. Beynəlxalq hüquq elmində, ənənəvi
olaraq, beynəlxalq hüququn subyekti kimi dövlət və hökumətlərarası beynəlxalq
təşkilatlar tanınır. Buna uyğun olaraq, həmin subyektlər də beynəlxalq iqtisadi
hüququn subyekti hesab edilir. Odur ki, beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri
dövlət

və

beynəlxalq

hökumətlərarası təşkilatlardan ibarətdir.

Qeyri-dövlət

təsisatlarına (fiziki şəxslərə, təsərrüfat subyektlərinə, hüquqi şəxslərə, transmilli
korporasiyalara, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarına və s.) gəldikdə, qeyd
etməliyik ki, onlar beynəlxalq hüququn nizamasalma predmetinə daxil olan
dövlətlərarası beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı ola bilməzlər. Beynəlxalq hüquq
subyektliyinə malik olmadıqlarına görə, onların belə münasibətlərdə subyekt rolunda
iştirak etmələri qeyri- mümkündür. Bu səbəbdən də onlar beynəlxalq hüququn, o
cümlədən BİH-in subyekti kimi tanına bilməzlər; həm də ona görə ki, müvafiq
dövlətinhakimiyyəti və yurisdiksiyası altında olduqları üçün qeyri-dövlət təsisatları
müstəqil statusa (hüquqi vəziyyətə) malik deyillər.

4.2 Dövlətin beynəlxalq iqtisadi hüquq subyektliyinin
xüsusiyyəti

Hər bir dövlət ümumi, xüsusi və fərdi beynəlxalq hüquqi statusa malik olmaqla
özünün beynəlxalq subyektliyini realizə edir. Ümumi beynəlxalq hüquqi status
beynəlxalq hüququn bütün dövlətlərə verdiyi hüquq və vəzifələrin məcmuudur.
Xüsusi beynəlxalq hüquqi status isə beynəlxalq hüququn xüsusi normaları ilə bu və
ya digər dövlətə və ya dövlətlərə verilir. Dövlətin iqtisadi hüquq və vəzifələri onun
yurisdiksiyasında ifadə olunan suverenliyindən doğur. Fəaliyyət sferasına görə
dövlətin ərazi və ərazidənkənar (məsələn, xaricdə olan dövlət orqanlarına, dövlət
əmlakına, dövlətinözünün fiziki və hüquqi şəxslərin münasibətdə) yurisdiksiyası
fərqləndirilir. Beynəlxalq iqtisadi hüquqda ərazidənkənar yurisdiksiya milli şəxslərin
fəaliyyətinə nəzarətdə ifadə edilir. Ümumi qayda ondan ibarətdir ki, dövlət xüsusi
şəxslərin ( sahibkarların) iqtisadi fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşımır. Lakin, bəzi
hallarda transmilli korporasiyaların hüquqazidd fəaliyyəti mənsubiyyət (qeydiyyat)
dövlətinin ərazisilə bağlı olur və həmin dövlətdə istehsalı və ixracı qadağan olunan
əmtəələr digər dövlətə keçirilir ki, bu da mənsubiyyət dövləti üçün də məsuliyyət
yaradır. Digər halda tanınmayan ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən
şirkətlər mənsubiyyət dövləti tərəfindən həmin fəaliyyətdən çəkindirməlidirlər.
Hakimiyyətin həcminə görə - tam və məhdud (məsələn, xaricdə yerləşən
vətəndaşlara münasibətdə), həmçinin hakimiyyətin xarakterinə görə - qanunvericilik,
icra və məhkəmə yurisdiksiyası fərqləndirilir. Bir dövlətin hakimiyyəti digər dövlətin
hakimiyyəti ilə məhdudlaşır. Bu məhdudlaşmanı isə dövlət immuniteti prinsipi
əsaslandırır.
Qeyd etdiyimiz kimi, dövlətin suveren bərabərliyinə baxmayaraq, onların
beynəlxalq iqtisadi hüquq subyektliyinin həcmi müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyi

şərtləndirən faktor kimi iqtisadi münasibətlərdəki fərqli inkişaf tendensiyaları çıxış
edir.
İqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə dövlətlərin fərqləndirilməsi beynəlxalq iqtisadi
hüquq çərçivəsində YBİQ-yə uyğun olaraq leqallaşdırılsa da, əksinə, bazar
iqtisadiyyatına uyğun inkişaf modeli isə formalaşma prosesindədir.
Dövlətlərin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə fərqləndirilməsi formal (suveren)
bərabərlikdən geri çəkilmə ilə, preferensiya sistemilə təmin edilir. İnkişafda olan
dövlətlər üçün preferensiya institutunun təsisi BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransı
(UNCTAD) çərçivəsində 1964-cü il «Prinsiplərilə» preferensiyaların ümumi sistemin
qəbuluna təsadüf edir.Daha sonra, 1966-cı ildə Tariflər və ticarət üzrə baş Sazişdə
(GATT – 1947), Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri Xartiyasında (1974), Yeni
beynəlxalq iqtisadi qayda haqqında Bəyannamə və Proqramda (1974), Ticarət
preferensiyalarının qlobal sistemi haqqında Belqrad Müqaviləsində (1988) Dünya
Ticarət Təşkilatı sazişlərində və s. möhkəmləndirilmişdir. Preferensiyaların daha
ciddi sistemi Loma konvensiyalarında təsbit edilir.
İnkişafda olan dövlətlərə preferensiya nəzərdə tutan ilk Loma (Toqo)
Konvensiyası Avropa Birliyi və Afrikanı, Karib dənizi, Sakit Okean hövzəsindən 46
dövlətlə 1975-ci ildə bağlanmışdır. IV Loma Konvensiyası (1989) bağlanarkən
dövlətlərin

sayı
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olmuşdur.

Loma

Konvensiyalarının

sabitləşdirmə

mexanizmlərinin əsasında kənd təsərrüfatı məhsullarına tətbiq olunan (Stabeks) və
qeyd olunan ölkələrə maliyyə dəstəyi və mineral-xammal potensialının rəqabət
qabiliyyətinin təmininə yönələn (Sismin) proqramları dayanır.
1971-1978-ci illərdə əksər qabaqcıl ölkələrdə preferensiaların sxemləri elan
olunur və xüsusi milli preferensia sistemi olan hər bir dövlət inkişafda olan dövlətlərə
preferensiya sistemindən təzyiq göstərmə aləti kimi istifadə etməyə başlayırlar.
İnkişafda olan dövlətlərin qeyri-müəyyən statusu, həmçinin keçid iqtisadiyyatlı
dövlətlərə

münasibətdə

birtərəflilik,

həmin

dövlətlərə

qarşı

əksər

halda

diskriminasion siyasət üçün əsas verir. Dünya Ticarət Təşkilatının bütün sazişlərində
inkişafda olan dövlətlər üçün davamlı uyğunlaşma, preferensiya mərhələlri hüququ

nəzərdə tutulub. Xüsusən də, Kənd təsərrüfat üzrə Saziş, Sanitar və fitosanitar
tədbirlərin tətbiqi üzrə Saziş, Ticarətdə texniki maneələr üzrə Saziş, İnvestisiya
tədbirlərinin ticarət aspektləri üzrə Saziş – TRIMS (m.41), «Antidemping Məcəlləsi»
(m.15), Gömrük qiymətləndirilməsi üzrə Məcəllə (m. 20) və s. qeyd edilə bilər.
Yeni sənayeləşmiş dövlətlərin

meyarları BMT metodikası üzrə - əhalinin

adambaşına düşən milli gəlirdə payına, emal sənayesinin xüsusi çəkisinin orta illik
(20%-dən çox artım səviyyəsinə, sənaye məhsullarının ixracatda çəkisinə və xaricdə
birbaşa investisiyaların həcminə görə fərqləndirilir.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə dövlətlərin təsnifləndirilməsinin bir istiqaməti
də onların iqtisadiyyatının bazar prinsiplərinə uyğunluğu üzrə aparılır.Həmin prinsipə
uyğun olaraq
- sənayecə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı dövlətlər;
- totalitar və ya avtoritar dövlət rejimli inzibati idarəçilik iqtisadiyyatında
olan dövlətlər;
- keçid iqtisadiyyatlı postsovet dövlətləri fərqləndirilə bilər.Bu ölkələr
iqtisadiyatını dünya ticarət sisteminə, bazar sisteminə yönəltmək, iteqrasiya etmək
üzrə keçid mərhələsindədirlər.
Dövlətlərin iqtisadiyyatının bazar prinsiplərinə uyğunluq dərəcəsinə görə
təsnifatının universallaşmasına baxmayaraq bu şərti xarakter daşıyır və beynəlxalq
hüquqi əsasa malik deyil. Keçid iqtisadiyyatında olan ölkə və iqtisadi münasibətlərin
tənzimlənməsi əsasən siyasi motivlərdən asılı edilir. Bəzən bu və ya digər beynəlxalq
təşkilata üzvlük zamanı keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərin inkişafında olan dövlətlərlə
eyniləşdirilməsi də diqqəti cəlb edir. Sonunculardan fərqli olaraq keçid iqtisadiyyatlı
dövlətlər üçün
- bazar keçidinin sosial istiqaməti;
- mövcud ümummilli təhsil sistemi;
- ümumdaxili məhsulda emal sənayesinin həcminin daha yüksək payı;
- ixracda sənaye məhsullarının həcminin üstünlük təşkil etməsi;
- adambaşına düşən ümumdaxili məhsulun fərqli orta illik artım səviyyəsi;

- kapital ixracı və s. xarakterikdir.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə dövlətələrin iştirakı yalnız beynəlxalq
hüquqi tənzimetməni yönəltmək deyil, həm də bu sahədə dövlətdaxili iqtisadi
idarəçilik mexanizmlərin hüquqi tənzimlənməsini situmullşdırmaq təşkil edir. Dövlət
bir qayda olaraq təbii ehtiyatları zəif olan və ya iqtisadi inkişaf baxımından gəri
qalmış ərazilərin də iqtisadi inkişaf situmullşdırmaq üçün müxtəlif iqtisadi idarəçilik
mexanizmləri, o cümlədən, “azad iqtisadi zonalar” təsis edir.
Azad iqtisadi zonalar dövlətin milli iqtisadi məkanı olmaqla müəyyən coğrafi,
eləcə də, inzibati ərazi bölgüsündə fiziki və hüquqi şəxslər, həmçinin onların əşyaları
üçün onun digər ərazilərdən fərqli, xüsusi, imtiyazlar hüquqi rejimin verildiyi ərazi
başa düşülür. Başqa sözlə, azad iqtisadi zonalar xüsusi tənzimetmə mexanizmlərdən
istifadə etməklə ümummilli inkişaf proqramlarının rezlizə etmək üçün içtimai
məhsulun bölgüsünü təyin edən, milli təsarüfat kompleksinin tərkib hissəsi kimi çıxış
edən və təsis olunma qaydasından asılı olmayaraq dövlətin tam suverenliyində olan
ərazisidir. Bu ərazidə müəyyən imtiyazlar çərçivəsində əmtəələr gömrük və vergi
qoymadan azad edilir. Həmin ərazidə fəaliyyət göstərən şəxslər üçün xüsusi buraxılış
rejimi yaradılır. Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında məqsəd yəni iş yerlərinin
açılması, infrasturkrun qurulması, bir sözlə, liberal gömrük-vergi tənzimlənməsi
nəzərdə tutulmaqla müəyyən bir ərazidə kapitalın, xidmətin məskunlaşması
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azad iqtisadi zonaların anlayışı, xüsusiyyətləri beynəlxalq hüquqi aktlardan
Dünya Gömrük Təşkilatının (1995) sələfi Kömrük Əməkdaşlıq Şurasının (1950)
hazırladığı

beynəlxalq

sazişlərdə,

o

cümlədən,

Kömrük

prosedurlarının

sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973-cü il Kioto Konvensiyasında və
d. Sazişlərdə təsbit edilib.
Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973-cü
il Kioto Konvensiyasına görə azad iqtisadi zonalar üçün aşağıdakı əlamətlər
fərqləndirilir:
- bu zonalar inteqrasiya prosesinə xidmət edir;

- dövlətin digər ərazisində mövcud olan gömrük və vergi məhdudiyyətləri
onlara
şamil edilmir;
- bu ərazilər dövlətin “gömrük yurisdiksiyasından kənar” prinsipi əsasında
fəaliyyət
göstərsələr də, ümumilikdə, dövlətin xarici iqtisadi fəaliyətini hüquqi tənzimlənməsi
sferasında olurlar.
Azad iqtisadi zonaların bu gün dünya təsərrüfatında 30-dan çox növü – ixracistehsal və ya gömrük zonası, əmtəəanbar və ya texnopolis, porto-franko və ya “vergi
oazisləri”, elmi texnoparklar, işgüzar mərkəzlər, offşor zonalar və s. növləri
fərqləndirilir. Elmi texnoloji zonalar elmi mərkəzlərlə və universitetlərlə birlikdə
yaradılan müasir texnologiyaya əsaslanan istehsal sahələrinin özündə birləşdirir.
Elmi parklar ilk dəfə Kembricdə hələ 400 il əvvəl təşkil olunur.
Zonalar sərhədlərinin formalaşdırılması üsuluna və onların fəaliyyət rejiminə
görə iki tipə
- anklavlara;
- inteqrasion zonalara bölünürlər.
İnteqrasion zonalardan fərqli olaraq anklavlar ixrac yönümlü zonalar kimi
fəaliyyət göstərirlər.
Azad iqtisadi zonaların daha geniş yayılmış növlərindən biri də offşor
zonalardır.
İngliscədən “offshore” temini hərfi tərcüməsi “sahildənkənar” mənasını verir, Offşor
üçün əsas xüsusiyyət kimi
- sadələşdirilmiş qeydiyyat forması;
- imtiyazli vergi, gömrük tarifləri və valyuta tənzimlənməsi;
- bank və kommersiya
anonimliyinin

fəaliyyətinin trast hüquqi ilə

idarəçiliyi və

təmin edilməsi; səhmlərin, adətən təqdim edənlər üçün buraxılması; sahibkarın adının
açıqlanmasının xüsusi hallarla şərtləndirilməsi və bu zaman da müəyyən hüquqi
təminatların təqdim olunması;
- nizamnamə kapitalının aşağı səviyyəsi, hüquqi rejimin ən azı 15-20 illik
stabilliyi;
bir çox ölkələrdə hesablama və vergi bəyannamələrinin tələb olunması; xarici auditin
bir çox offşorlarda fəaliyyət göstərməməsi və s. qeyd edilə bilər

4.3. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Dövlətlərin iqtisadi fəaliyyətinin tənzimlənməsində eləcə də qəbul edilmiş
beynəlaxalq hüquq normalarının gözlənilməsində dövlətlərlə yanaşı beynəlxalq
təşkilatların kollektiv fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq iqtisadi
təşkilatlar iştirakçılarının razılaşdırılmış məqsədinə, səlahiyyət və orqanlarına,
həmçinin xüsusi siyasi-təşkilati normalara (nizamnamə və prosedura, üzvliyə,
qərarların qəbul edilmə qaydasına və s.) malik olan çoxtərəfli institusional
mehxanizmilər kimi çıxış edirlər.
Beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq iqtisadi qurumların hüquqyaratma
səlahiyyəti,

mübahisələrin

həlli

ilə

əlaqədar

mexanizmilərin

yaradılması,

kvaziməhkəmə yurisdiksiyası müvafiq münasibətlərin daha çevik idarə olunmasına
xidmət edir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların hüquqyaratma və hüquq tətbiqetmə
səlahiyyətləri inteqrasiya sistemlərində daha geniş aspektdə təzahür etməkdədir.
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların fəaliyyəti, səlahiyyəti 1986-cı il Dövlətlərlə
beynəlxalq təşkilatlar və ya beynəlxalq təşkilatların öz aralarımda bağlanan
beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyasının və digər
beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar hüquqi
təbiət baxımından digər beynəlxalq təşkilatlardan elə bir ciddi fərqlərə malik

olmurlar. Beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq hüquq subyekliyi onların daxili
qaydaları ilə tənzimlənir.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişaf dinamikası göstərir ki, beynəlxalq
iqtisadi təşkilatların fəaliyyəti daha da genişlənəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu zaman
beynəlxalq hüquq üçün xaraqterik olan kordinasion tənzimetmə subordinasion və ya
dövlətüstü tənzimetmə meyilli ilə qarşılanacaq. Xüsusən də, Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatı
çərçivəsində kvaziməhkəmə mexanizmləri qeyd edilən fikri təsdiqləməkdədir.
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların hüquqyaratma prosesi onların qəbul etdiyi qərar
və qətnamələrdə ifadə olunaraq beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi
tənzimlənməsində mənbə qismində çıxış edir. Əksər hallarda həmin normalar siyasi
bəyannamə xaraqteri kəsb etsə də, sonradan onların beynəlxalq iqtisadi hüququ adət
mənşəli normalarına çevrilməsi istisna edilmir. BMT Nizamnaməsinin 10-cu
maddəsinə görə (əgər nizamnamə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa) təşkilatların
qərarları tövsiyə (qeyriməcburi) xaraqterlidir. Lakin belə bir fakt diqqətdən
yayılmamalıdır ki, müvafiq normalar müəyyən hüquqi nəticələr yarada bilərlər. Onlar
hüquqyaratmada, təfsir və tətbiq prosesində iştirak etməklə beynəlxalq iqtisadi
hüquqda xüsusi normativ təsirə malikdir. Tövsiyə xaraqterli normaların məcburi
hüquqi qüvvə kəsb etməsi bir neçə istiqamətdə gedə bilər:
- həmin normaların beynəlxalq müqavilələrdə ifadə etdirilməsi;
- uzunmüddətli tətbiq nəticəsində beynəlxalq adət hüquq normalarına
çevrilməsi;
- dövlətdaxili hüquqa implimentasiya edilməklə məcburi hüquqi qüvvə kəsb edə
bilərlər.
1962-ci ildə BMT Baş Məclisinin 1803 (XVII) Qətnaməsilə qəbul edilən Təbii
ehtiyatları üzərində ayrılmaz suverenlik haqqında Bəyannamədə təsbit edilən təbii
ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi sonradan yenə də BMT Baş Məclisinin 1874-cü
il qətnaməsilə təsdiqlənən dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri xartiyasında,
Müqavilələrə münasibətdə dövlətlərin hüquqi varisliyi haqqında 1978-ci il Vyana

konvensiyasında və digər beynəlxalq sazişlərdə ifadə edilmişdir. Eləcə də, 1964-cü
ildə BMT Baş Məclisi tərəfindən təsis edilən BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə
Konfransının “Prinsiplərində” əks olunmuş preferensiya prinsipi 1966-cı ildə GATTda (1947) və 1989-cu ildə qüvvəyə minən “Ticarət preferensiyalarının qlobal sistemi
haqqında” 1988-ci il Belqrad Müqaviləsində əks etdirilməklə beynəlxalq iqtisadi
hüquqda inkişafda olan dövlətlər üçün YBIQ institutunun bərqərar olunmasını təmin
etmişdir.
Beləliklə, beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin
sistem elementi kimi beynəlxalq iqtisadi hüquqi tənzimetmə istiqamətində
sistemləşdirilmənin və məcəllələşdirmənin həyata keçirilməsinin əsas beynəlxalq
əməkdaşlıq forması kimi çıxış edirlər. Bu mənada, təsis edilməsi mümkün olmayan
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının əvəzinə 1964-cü ildə yaradılmış BMT-nin
Beynəlxalq Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı (UNCTAD) 60-dan çox beynəlxalq
sazişin, qətnamənin hazırlanmasında iştirak edib. 1995-ci ildən isə BMT Baş
Məclisinin qətnaməsinə əsasən Baş Məclisin daimi orqanı statusunu əldə edib. Bu
prosesdə digər beynəlxalq təşkilatlar da fəal iştirak edir. Xammal, təbii ehtiyatlar
bazarının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsində beynəlxalq təşkilatlardan Neft ixrac
edən ölkələrin Təşkilatı (OPEC-1961), Mis ixrac edən ölkələrin hökumətlərarası
Şurası (1968), Kauçuk istehsalçısı olan ölkələrin Assosiyasiyası (1970), Volfram
üzrə Assosiyasiya (1975) və s. tənzimləyici subyekt qismində çıxış edirlər.
Beynəlxalq iqtisadi hüquq yaradıcılığı prosesində BMT sturukturlarından Baş
Məclisələ bərabər İqtisadi və Sosial Şura (ECOSOC), beynəlxalq mübahisələrin
həllində BMT Beynəlxalq Məhkəməsi, beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təmin
edilməsində BMT Təhlükəsizlik Şurası və s. beynəlxalq təşkilatlar (267, 270, 312 və
s.) çıxış edir.

4.4. Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və transmilli
korporasiyalar

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində iştirak edən
subyektlərdən biri də müxtəlif dövlətlərə mənsub olan xüsusi şəxslərin beynəlxalq
sferada qeyri-kommersiya xaraqterli fəaliyyətini yönəldən və dövlətdaxili hüquqla
hüquqi şəxs statusuna malik olan qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Konvension nöqteyinəzərdən yalnız dövlətlər və hökumətlərarası təşkilatlar hüquqyaratma prosesinin
subyekti kimi qəbul edilirlər. Lakin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin institusion
tənzimlənməsini yalnız beynəlxalq müqavilə əsaslı təşkilatlarla və ənənəvi
beynəlxalq hüquq subyektliyi ilə məhdudlaşdırmaq düzgün olmazdı. Məlum reallıq
ondan ibarətdir ki, müvafiq sferada dövlətlərlə və hökumətlərarası təşkilatlarla
yanaşı, həm də dolayısı ilə beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatları, transmilli
korporasiyalar, beynəlxalq assosasiyalar, institutlar, müxtəlif birliklər və s. çıxış
edirlər. Həmin qurumlardan xüsusi şəxslərin, bəzi hallarda dövlətlərin də maraqlarını
ifadə edən qeyri-hökumət təşkilatlarının, hazırladığı tənzimetmə modelləri, davranış
qaydaları və s. normaları beynəlxalq hüquqyaratma prosesinə əhəmiyyətli formada
təsir edir.
Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları öz fəaliyyətində birbaşa mənfəət əldə
etmədikləri üçün transmilli korporasiyalardan fərqli olaraq beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin operatorları kimi çıxış etmirlər, baxmayaraq ki, hökumətlərarası
təşkilatların beynəlxalq iqtisadi hüquq normalarının yaradılması prosesində iştirak
edirlər. Onların müvafiq səlahiyyəti beynəlxalq hüquqi əsasa malikdir. Belə ki, BMT
Nizamnaməsinin 71-ci maddəsində qeyd edilir ki, İqtisadi və Sosial Şura qeyrihökumət təşkilatları ilə

onların

maraq daiərsində

olan məsələlərlə

bağlı

məsləhətləşmələr aparmaq səlahiyyətindədir.
Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqyaratma prosesində iştirakı bir
qayda olaraq məsləhətləşmə mexanizmi vasitəsilə təmin edilir. Bəzi hallarda isə
hökumətlərarası təşkilatlar onlara mənsub qərarın hazırlanması və həyata keçirilməsi
funksiyasını müvafiq qurumlara həvalə edirlər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının ali
orqanlarının tərkibinin yaranışını qeyri-hökumət təşkilatlarından formalaşdırılması da
onların hüquyaratma prosesindəki xüsisu funksiyaya malik olmasına dəlalət edir.

Tənzimetmə prosesində beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu o qədər
yüksəkdir ki, bu təsisatların müvafiq fikir və mövqeyini nəzərə almadan dövlətlər
onlara mənsub olan kompaniyalara xaricdə kapital qoyuluşu ilə bağlı zəmanət və
məsləhətlər vermirlər. Digər tərəfdən isə, qəbul edilmiş dövlətdaxili və beynəlxalq
hüquqi aktlar beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsindən geri
qalmış olur. Bu da onunla bağlıdır ki, əgər dövlət hüququn formalığını, legitimliyini
təmin edirsə, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları isə onun səmərəli olmasını və
işləkliyini təmin edir.
Qeyri-hökumət təşkilatları, korporativ, korporasiyalararası normaları, sahəvi
qarşılıqlı münasibətlərin spesifiq normalarını, davranış qaydalarını, könüllü
məcəllələri formalaşdırmaqla hüquqyaratma prosesinə qoşulurlar. Buna misal olaraq,
Neft Vasitəçilərinin Beynəlxalq Assosasiyası (AIPN) dövlətlərin irimiqyaslı
investisiyaları cəlb etməsi məqsədinə uyğun olaraq birgə fəaliyyəti daha əlverişli
kontraqt modellərinin hazırlanmasında və bütövlükdə enerji kompaniyaları ilə
birlikdə beynəlxalq lex petroliumun formalaşmasınd aəhəmiyyətli rol oynayır.
Davranış qaydalarının yaranma prosesi lex mercatoriumun formalaşmasına təsadüf
etsə də bu sahədə ilk sistemləşdirmə təşəbbüləri XX əsrin 20-30-cu illərinə təsadüf
edir. Qeyd olunan normalar işgüzar dövrüyyənin etik tələbləri kimi çıxış etsə də,
sonradan onların daha çox işləkliyi (praktika), presedent xarakter kəsb etməklə
“yumuşaq hüquqa” (soft law) və bəzən də, “möhkəm hüquqa” (hart law) və ya adət
normasına çevrilməsinə səbəb olur.
Beynəlxalq Ticarət Palatasının (1920) Reklam təcrübəsinin beynəlxalq
məcəlləsinə ön sözdə qeyd olunur ki, ilknövbədə, özünü nizamlama vasitəsi kimi
qəbul edilsə də, beynəlxalq məcəllə eyni zamanda məhkəmə təcrübəsində müvafiq
qanunların kontektsində sorğu materialı kimi istifadə təyinatına malikdir.
Bəzən

beynəlxalq

qeyri-hökumət

təşkilatlarının

qaydalarının dövlətlərarası (hökumətlərara)-sı səviyyədə

hazırladığı

davranış

hazırlanan davranış

qaydalarından fərqli olması haqqında fikirlər də səslənir, lakin qeyd etmək lazımdır
ki, hər iki halda, xüsusəndə, hökumətlərarası çərçivədə hazırlanan davranış qaydaları

(1976-ci il İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Çoxmilli müəssisələr üçün
rəhbər Prinsipləri, 1977-ci il Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Çoxmilli müəssisələrlə
və sosial siyasətlə əlaqədar Prinsipləri, BMT çərçivəsində hazırlanan transmilli
korporasiyaların davranış məcəlləsinin Layihəsi və s.) ya bilavasitə, ya da dolayısı ilə
beynəlxalq

qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqyaratma fəaliyyətinin nəticəsidir.

Bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları (məsələn, Aviadaşıyıcıların Beynəlxalq
Assosiasiyası) birbaşa hüquqyaratma funksiyası ilə yanaşı, həm də müvafiq qaydalar,
standartlara birbaşa nəzarət funksiyasına malikdir.
Xüsusi şəxslərin, transmilli korporasiyaların təklif etdikləri transmilli modelləri
beynəlxalq iqtisadi münasibətləri hüquqi tənzimetmə sisteminin elementi kimi çıxış
etməklə son nəticədə həm beynəlxalq, həm də dövlətdaxili hüquqla pozitivləşdirilir.
Bu halda qanunvericiliyin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri müvafiq
tənzimetmə mexanizmlərinin vəhdətinin təmin etməkdir. Belə bir vəhdətin təmin
olunması hüquqi tənzimetməli səmərəliliyini şərtləndirir.

4.5. Beynəlxalq iqtisadi hüquqda əmək bazarı və əhalinin
məşğulluq problemi
Beynəlxalq iqtisadi hüquqda universal mexanizmlərə üstünlük verilərkən
beynəlxalq iqtisadi hüquqa dövlətlərarası hüquq kimi deyil fərdlərin, insanların
qarşılıqlı ünsiyyət və inkişaf hüququ kimi diqqət artırılmalıdır. Bu aspektdə dövlətin
sosial

təyinat,

ləyaqətli

həyat

səviyyəsini

təmin

etmək

funksiyasını

genişləndirilməlidir. BMT qurumları tərəfindən bu dahədə müəyyən proqram və
layihələr (məsələn, BMT Baş Məclisinin 1986-cı il İnkişaf hüququ haqqında
Bəyannaməsi) qəbul edilsə də (preferensiya rejimini istisna etsək), bunların realizə
mexanizmləri, demək olar ki, yoxdur. Beynəlxalq hüquqda dövlətlərin iqtisadi hüquq
və vəzifələrini müəyyən etmək cəhədləri olsa da, ümumən bu problemə ehtiyatlı
yanaşma tərzi diqqəti cəlb edir.

Beynəlxalq iqtisadi hüquqda insan hüquqları, o cümlədən, əmək bazarını sosial
aspektdə tənzimlənməsi istəyi əsasən II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə aid
olsa da, problemin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi istiqamətində tədbirləri daha
öncə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qəbul etdiyi normalarda təsadüf edilir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təsis etdiyi dövrdən sonra ayrı-ayrı inkişaf etmiş
dövlətlərdə “sosial dempinq” probleminin tənzim etmək üçün tarif aktları qəbul
edilmişdir. Buna misal olaraq, ABŞ-ın 1922 və 1930-cu illərdə qəbul edilmiş tarıf
qanunvericiliyi daha aşağı əmək haqqı ilə qiymətləndirilən (ödənilən) əmtəələrin
idxal zamanı yerli əmtəələri haqsız rəqabətə məruz qoymamaq üçün müvafiq antidempinq kömrük rüsumlarını nəzərdə tuturdu. Sosial dempinq probleminin dünya
iqtisadiyyatına mənfi təsiri 1922-ci il Millətlər Liqasının Cenevrə konfransının da
müzakirə obyekti olmuşdur. Problemin ətrafli beynəlxalq hüquq tənzimlənməsinə
cəht Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının Havana Xartiyasına (Nizamnaməsinə) təsadüf
edir. Xartiyanın II fəslində qeyd edilir ki, tam məşğulluğun təminatı beynəlxalq
ticarətin genişləndirilməsi vasitəsidir. Xartiyada Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
normalarına da geniş istinad edilirdi. Beynəlxalq ticarətin tənzinlənməsinə mənfi təsir
kimi qeyri-ədalətli əmək normalarının ləğvi nəzərdə tutulurdu.
Ümumiyyətlə, beynəlxalq ticarət və insan hüquqlarının qarşılıqlı beynəlxalq
hüquqi tənzimlənməsində iki istiqamət diqqəti cəlb edir. Bir istiqamət beynəlxalq
ticarət hüququ üçün xaraqterikdirsə, digər beynəlxalq əmək hüuqu üçün
xaraqterikdir. Bu sahədə beynəlxalq ticarət hüququndakı tədbirlərin qəbulu baş
tutmayan Havana Xartiyasından sonrakı dövrə də təsadüf edir. Xüsusən də,
beynəlxalq ticarət danışıqlarının Uruqvay raundundan (1986-1994) sonra bu problem
daha da aktuallaşmışdır. 1996-cı ildə “Yeddilər qrupunun” Lion görüşündə, Dünya
Ticarəti Təşkilatı haqqında Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Nazirlərin Sinqapur
Bəyannaməsində beynəlxalq əmək normaları müzakirə obyekti olmuşdur. Bir
tərəfdən hamılıqla tanınan beynəlxalq əmək normalarının gözlənilməsi nəzərdə
tutulurdusa, digər tərəfdən proteksionist məqsədlər üçün əmək normalarından

istifadədən imtina edilirdi. Lakin yenə də həmin sənəddə inkişafda olan dövlətlər
üçün bu qayadan istisnalar mövcuddur.
Əmək normaları və məşğulluq ilə bağlı məsələlər müəyyən istisnalarla Tarıflər
və Ticarət üzrə Baş Sazişdə (GATT-1994 m. XII, b.3d) də təsbit edilib. Qeyd edilir
ki, “tam və əlverişli məşğulluğu təmin etmək məqsədilə” razılığa gələn tərəflər
beynəlxalq ticarətdə say məhdudiyyətləri tətbiq edə bilərlər. Eyni zamanda GAAT-ın
XX maddəsində nəzərdə tutulur ki, razılığa gələn tərəflər həbsdə olan şəxslərin əməyi
ilə istehsal olunan əmtəələrin idxalını məhdudlaşdırmaq səlahiyyətlərinə malikdirlər.
Lakin Dünya Ticarət Təşkilatının sazişlər sistemi başqa formada, birbaşa olaraq
əmək bazarını tənzim etmir.
Sosial dempinq kimi qiymətləndirilən bu məsələ daha çox inkişaf etmiş
dövlətləri narahat etməkdədir. Ona görə də, bu məslə mütəmadi olaraq inkişaf etmiş
dövlətlər tərəfindən Dünya Ticarət Təşkilatının müxtəlif sammitlərində, o cümlədən,
Doha (Qətər, 2001), Kankun (Meksika. 2003) raudlarında müzakirə obyekti olmuş,
lakin inkişafda olan (xüsusən də, uşaq və qadın əməyindən istifadə edən) dövlətlərin
razılığı olmadığı üçün nəticəsiz qalmışdır. Son müzakirələrdə əsas diqqət Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının normalarına istinad etməyə yönəlibsə də, müəyyən qrup dövlətlər
insan hüquqları kontekstini əsas götürərək beynəlxalq ticarətə həmin hüquqların
realizə vasitəsi kimi baxırlar. Bu halda GATT-ın qeyd etdiyimiz XX maddəsinə
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bir sıra (məsələn, məcburi əməklə ( 29 və 105), əmək
haqının ödənilməsində bərabərhüquqluluq(n 100), məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik
(n 111), əmək fəaliyyəti üçün minimum yaş həddi (n 138) və s. ilə bağlı)
konvensiyaları implementasiya edilməlidir.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasında BMT-nin əhalinin məşğulluq və
gəlirlərinin tənzimlənməsi sahəsindəki ümumi standartları da mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Xüsusən də, İnsan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi (1948), İqtisadi, sosial və
mədənihüquqlar haqqında beynəlxalq Pakt (1966), Sosial tərəqqi və inkişaf
Bəyannaməsi (1969) və s. sosial-iqtisadi standartlar tədricən beynəlxalq iqtisadi
hüquqda nəzərə alınmalıdır. Ümumi Bəyannamədə ifadə edilən bir sıra hüquqlar, o

cümlədən, ədalətli əmək şəraiti, ləyaqətli həyat səviyyəsi və s. bu yönümlü
müddəalar sonradan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyalarının qəbulunu
təmin etmişdir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 1970-ci il (№131) Minumum əmək haqqının
müəyyən edilməsi haqqında Konvensiyada qeyd edilir ki, minumum əmək haqqı
qanuni qüvvəyə malikdir və heç bir halda azaldıla bilməz. Konvensiyada minumum
əmək haqqının həddini müəyyən edən meyarlar, o cümlədən, əməkçilərin və onların
ailələrinin təlabatı; yaşayış səbətinin qiyməti; əmək haqqının ümumi həddi və sosial
yardım; iqtisadi inkişaf; məhsulldarlıq və məşğulluğun təmin edilməsi tələbləri ifadə
edilib. Buna baxmayaraq bəzi dövlətlərdə (həmçinin AR-də) müvafiq meyarlar
qanunvericilikdə təsbit edilməmişdir.
Beynəlxalq ticarətdə sosial təminat məsələsi Şimali Azad Ticarət Zonasının təsis
müqaviləsində də öz əksini tapmışdır.
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5.1 İqtisadi inteqrasiya və onun beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi mərhələləri

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın yüksək forması
olaraq, eyni zamanda qloballaşmanın şərti kimi çıxış edir. Qloballaşma prosesində
dövlətlərin iqtisad-sosial inkişaf səviyyəsinə əhəmiyyətli təsir edən faktorlardan biri
də

dövlətləarası

inteqrasiya

mexanizmlərinin

təsis

edilməsidir.

Dünya

iqtisadiyyatında gedən əhəmiyyətli proseslərdən biri kimi inteqrasiya milli
iqtisadiyyatların qarşılıqlı əlaqəsini möhkəmləndirir və beynəlxalq təsərrüfat
həyatının

genişləndirilməsini,

beynəlxalq

ticarətin liberallaşdırılmış

qaydada

reqlamentləşdirilməsini təmin edir. Bu obyektiv iqtisadi proses beynəlxalq əmək
bölgüsü zərurətindən meydana gəlməklə bütün maddi və qeyri-maddi sahələri, o

cümlədən ticarət, xidmət, kapital, işçi qüvvəsini də əhatə etməklə suveren dövlətlərin
iqtisadi məkanını təsərrüfat subyektlərinin, şəxslrin fəaliyyəti üçün genişləndirmək
məqsədi daşıyır.
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın praktik realizəsi onun nəzəri əsaslarının
hazırlanmasından keçib. İnteqrasiya prosesinə müxtəlif yanaşma tərzi mövcuddur.
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya, bir halda iqtisadi aspektdən qiymətləndirilirsə (P.
Şuman, J. Monne, B. Benua, J. Reuff və b.), başqa bir halda, milli imic məsələsi kimi
(L. Keohane, P. Robson və b.) qiymətləndirilir. Digər bir halda isə, bu fenomenə
iqtisadi təcridolunmadan yayınma halı kimi qiymət verilir. Maraqlı konvensiyalardan
biri də inteqrasiya prosesinə sosial stabillik, məşğulluğun yüksəldilməsi meyarı kimi
baxılması ilə bağlıdır.
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya müəyyən şərtlər daxilində mövcud olur. Həmin
şərtlərdən iştirakçı dövlətlərin
- coğrafi, milli (adət-ənənənin, hüquqi-siyasi mədəniyyətin və s. faktorların)
yaxınlığı:
- iqtisadi inkişaf səviyyəsinin nisbi uyğunluğu;
- xalqların siyasi iradəsi və s. qeyd edilə bilər.
İnteqrasiya sözünün (latıncadan – integer) hərfi mənası bütövləşmə, ayrı-ayrı
fragmentlərdən birləşmə mənasını ifadə edir. İqtisadi baxımdan müxtəlif istehsal
faktorlarının sərbəet hərəkətini təmin edəcək ayrı-ayrı dövlətlərin milli iqtisadi
məkanının birləşməsidirsə, hüquqi baxımdan vahid beynəlxalq hüquqi məkanın
formalaşdırılmasıdır. Iqtisadi inteqrasiya iqtisadi baxımdan vahid əmtəə, xidmət, işçi
qüvvəsi bazarının formalaşmasında, üzv-dövlətlərin qarşılıqlı razılığı əsasında
müəyyən edilmiş vahid xarici iqtisadi siyasətdə təzahür edirsə, beynəlxalq hüquqi
baxımdan

üzv-dövlətlərin

qanunvericiliyinin

unifikasiyasında,

müəyyən

səlahiyyətlərin dövlətüstü qruma verilməsində təzahür edir. Terminoloji baxımdan
ABŞ-ın Marşal planı haqqında (1948) Qanununa (Avropanın inteqrasiyası (m.102))
təsadüf etsə də, inteqrasiya daha erkən vaxtlarda təsis edilmiş və hüquqi
tənzimetmənin subordinasion qaydaya əsaslandığı beynəlxalq təşkilatlarla təzahür

etmişdir. Iqtisadi inteqrasiya, bir tərəfdən za saylı xalqların milli xüsusiyyətlərinə,
onların assimilyasiyasına təhlükə yaradırsa, digər tərəfdən, sərhədsiz təsərrüfat
münasibətləri formalaşdığından istehlakçıların yüksək standartlara uyğun əmtəə,
xidmət əldə etməklə əlaqəli seçim hüququ genişlənir, şəxslərin sərbəst hərəkət rejimi
təmin edilir.
Iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf səviyyəsi iqtisadi əməkdaşlığın formasından
asılıdır. Inteqrasiya prosesi özünü daha çox regional səviyyədə göstərməkdədir. Buna
misal olaraq, Avropa İttifaqını, Şimali Amerika Azad Ticarət Assosiasiyasını (North
American Free Trade Area – NAFTA), Asiyada Cənubi-Şərqi Asiya dövlətlərinin
Assosiasiyasını (Association of South East Asian Nations – ASEAN) göstərmək olar.
Hesab edirik ki, dünya iqtisadi sisteminin bərqərar olması qeyd etdiyimiz üç
inteqrasiya qurumunun birləşməsi nəticəsində baş verəcək (A. Pap). Bu istiqamətdə
müəyyən addımlar da atılmaqdadır. Buna misal olaraq TRESEKA proqramı, müxtəlif
enerji-nəqliyyat dəhlizinin yaradılması qeyd edilə bilər.

5.2 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mərhələləri

Iqtisadi inteqrasiya özündə müəyyən mərhələləri təsbit edir. Beynəlxalq iqtisadi
inteqrasiya hüququ sözün tam mənasında inteqrasiyanın beş mərhələsini fərqləndirir.
Inteqrasiyanın müəyyən müqavilə-institusional mexanizminə əsaslanan növbəti
mərhələləri qeyd edilməlidir:
- Azad ticarət zonası. Bu halda iştirakçılar gömrük tarifləri istisna olmaqla
ticarətdə olan məhdudiyyətləri tam və ya qismənaradan qaldırırlar. Kənd
təsərrüfatında liberallaşdırma digər sahələrə nisbətdə ləng getsə də, bu sferanın da
beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi üzrə tədbirlər genişləndirilir. Bu zaman iqtisadi
inteqrasiya imkan verir ki, iştirakçılar qarçılıqlı qaydada hər hansı bir tarif
diskriminasiyası olmadan ticarət əqdlərini həyata keçirsinlər. Lakin iştirakçı olmayan
üçüncü dövlətlərə münasibətdə hər bir dövlətin müstəqil ticarət siyasəti qalmaqda

davam edir. Müvafiq mərhələ Avropa Azad Ticarət Zonası (1994), ASEAN ölkələri
(1992) və s. üçün xaraqterik olmuşdur.
- Gömrük ittifaqı. Bu halda daxili gömrük rüsumları ləğv edilir. Bütün daxili
tariflər vahid xarici tariflə əvəz edilir. Ittifaqa daxil olmayan dövlətlərdən gətirilən
əmtəələrə eyni tarif qiymətləri qoyulur. Gömrük ittifaqına Avropa İttifaqı ilə
Türkiyənin (1963) Assosiasiyasını, Ərəb ümumi bazarı (1961) və s. misal göstərilə
bilər.
- Ümumi bazar. Bütün tarif və qeyri-tarif maneələrinin ləğvinə əsaslanaraq
vahid iqtisadi məkanla şərtlənir, kapitalın, işçi qüvvəsinin, əmtəələrin, xidmətlərin
sərbəst hərəkət rejimi təmin edilir. Ümumi bazar iqtisadi inteqrasiya İran körfəzi ərəb
dövlətlərinin əməkdaşlıq Şurası (1981), And ümumi Bazaı (1990), Cənub konusunun
ümumi Bazarı (MERCOSUR – 1991), Karib Birliyi (CARICOM – 1973) və s.
ölkələri tərəfindən təsis edilmişdir.
- İqtisadi ittifaq. Üçüncü dövlətlərə münasibətdə vahid iqtisadi siyasət həyata
keçirilir. Beynəlxalq təşkilatlarda və ya beynəlxalq formlarda iqtisadi və sosial
məsələlərə dair vahid mövqe və strategiya göstərilir. İqtisadi ittifaq Avropa İttifaqı
(1993), 1989-cu ildə təsis edilmiş Ərəb Məqribinin İttifaqı (Əlcazair, Liviya,
Mavritaniya, Məraküş, Tunis), 1994-cü ildə təsis edilən Qərbi Afrika İqtisadi və
Vaiyuta İttifaqı (Benin, Burkino-Faso, Mali, Niger, Senegal, Toqo) və s. üçün
xaraqterikdir.
- Vahid iqtisadi-siyasi məkan. İqtisadi ittifaq üçün xaraqterik olan bütün iqtisadi
faktorların sərbəst hərəkət relimi ilə yanaşı dövlətüstü təşkilatı mexanizmlərin
yaradılması başa çatır və vahid valyuta dövriyəyə buraxılır. Belə bir bütöv iqtisadi,
siyasi, hüquqi inkişaf səviyyəsi, yalnız Avropa İttifaqına məxsusdur. Burada vahid
pul kredit sistemi, sosial siyasət, iqtisadi inkişaf strategiyası, vergiqoyma sistemi
mövcuddur. Müvafiq hüquq qaydasına görə dövlətüstü orqanın qərarları Ittifaqın
bütün üzv-dövlətləri üçün məcburidir.

5.3. Avropa İqtisadi Birliyinin formalaşması

Avropa İttifaqının inteqrasiya prosesi ən təkmil inteqrasiya prosesi olaraq
Avropa İttifaqının konfedrativ və hətta bəzi sahələrdə federativ dövlət formasına
yaxınlaşdırmışdır. Burada təsərrüfat fəaliyyətinin nizamlanması üçün vahid hüquqi
mexanizm

mövcuddur.

Həmçinin

bu

məkanda

üzv-dövlətlər

üçün

vahid

konstitusiaya, qanunvericilik sistemi qəbul edilməkdədir. Avropa İttifaqı müəyyən
tarixi mərhələlərlə formalaşıb. İkinci dünya müharibəsindən sonra Avropa
inteqrasiyasına

federalist

və

konfederativ

yanaşma

formalaşmışdı.

Birinci

yanaşmanın tərəfdarları Birləşmiş Avropa İttifaqının yaradılmasını irəli sürdülər.
Onların ideyalarına əsasən bütün ictimai həyat inteqrasiya olunmalı, hətta vahid
vətəndaşlığın təsisi təklif edilirdi. İkinci yanaşma isə bir qədər məhdud inteqrasiyanı
nəzərdə tuturdu. Bu halda inteqrasiyaya üzv-dövlətlərin suverenliyini saxlamaqla
dövlətlərarası əməkdaşlığa əsaslanmalı idi. Bu yanaşmanın tərəfdarlarının fikrinə
əsasən, hər bir üzv dövlət öz hökumətini, hakimiyyət orqanlarını və silahlı
qüvvələrini saxlamaqla, iqtisadi və siyasi atributları ilə birləşmni həyata keçirilməli
idi.
Avropa inteqrasiyası prosesinin əsası Fransa, Belçika, AFR, Niderland,
Lüksemburq və İtaliyanın iştirakı ilə imzalanmış Avropa Kömrük və Polad Birliyinin
yaradılması haqqında Paris Müqaviləsinə (1951) təsədüf edir.
Avropa Kömrük və Polad Birliyinin üzvü olan dövlətlər 1957-ci ildə Romada
daha iki müqavilə imzalayırlar. Avropa İttifaqı Birliyi haqqında Müqavilə və Atom
Enerjisi üzrə Avropa Birliyi Müqaviləsi Avropa İttifaqının əsasını qoyur. Avropa
Birliyi haqqında Müqavilə olduqca geniş bir sənəddir. Bu Müqavilə preambuladan, 6
hissədən və 248 maddədən, eyni zamanda 4 Əlavədən ibarətdir.
Avropa İttifaqı Birliyinin başlıca məqsədini ümumi bazarın formalaşdırılmasına
nail olmaq təşkil edirdi. Bunun üçün oncədən keçilməli olan məcburi mərhələlər
müəyyən edilmişdi. Müqavilənin 8-ci maddəsində qeyd edilir ki, ümumi bazar

tədricən, 12 il ərzində formalaşdırılmalıdır. Bu dövr öz növbəsində hər biri 4 ildən
ibarət 3 mərhələyə bölünürdü. Hər bir mərhələ üçün həyata keçirilməli olan müəyyən
tədbirlər toplusu nəzərdə tutulurdu. Müqavilədə qeyd edilirdi ki, əgər birinci mərhələ
üçün qarşıya qoyulan məqsədə çatmağa dair yekdil fikir yoxdursa, bu zaman birinci
mərhələnin müddəti avtomatik olaraq daha bir il uzadılmalıdır. Eyni proses digər
mərhələlərə də şamil edilirdi.
Ümumilikdə isə Avropa İqtisadi Birliyinin formalaşması bir neçə mərhələdən
keçmişdir:
- Azad ticarət zonasının yaradılması – üçüncü dövlətlərə münasibətdə gömrük
və ticarət siyasətində müstəqilliyi saxlamaqla, üzv-dövlətlər arasında, ticarətdə olan
gömrük ödəmələri, kvota və digər məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması (19571968);
- Gömrük İttifaqının yaradılması – vahid gömrük tarifinin qəbulu ilə müstəqil
ticarət və gömrük siyasətindən vahid gömrük tarifinə keçirilməsi, üçüncü dövlətlərə
münasibətdə vahid ticarət siyasətinin müəyyən edilməsi (1968-1986);
- Vahid daxili bazarın yaradılması – işçi qüvvəsinin kapitalın və xidmətlərin
azad dövriyyəsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi (1986-1993);
- İqtisadi ittifaqın təsis edilməsi – kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, həmçinin daha çox
müdafiə

zərurəti

duyan

sahələr

üzrə

vahid

qanunvericilik

mexanizminin

formalaşdırılması və müvafiq dövlətüstü nəzarət sisteminin bərqərar edilməsi (19932002);
- Valyuta ittifaqının yaradılması – Avropa İttifaqının vahid valyuta və maliyə
sisteminin bərqərar edilməsi, milli pul vahidlərinin 2002-ci ildən avro ilə əvəz
edilməsi ilə hüquqi baxımdan analoqu olmayan regional qrum formalaşdırılır.
Beləliklə, Avropa İqtisadi Birliyinin layihəsi özündə həm federalis (gömrük,
iqtisadi və valyuta ittifaqı), həm də konfederalis elementlərinin ünsürlərini (ağır
ticarət zonasını, vahid daxili bazarı) əks etdirirdi.
Roma Müqaviləsinin ilk 6 üzvünün məqsədi – ticarətdə maneələrin qaldırılması,
daha sıx əməkdaşlığa aparan prosesin təşkil olunması və üzv dövlətlərin iqtisadi

siyasətlərinin

mütərrəqi

yaxınlaşması

üçün

müvafiq

hüquqi

qaydaların

genişləndirilmsi olmuşdur.

5.4. Avropa İqtisadi Birliyi haqqında Müqavilə

Avropa İqtisadi Birliyi haqqında Müqavilə ilk növbədə, ümumi bazarla bağlı
məsələləri tənzimləyirdi. Avropa İqtisadi Birliyinin başlıca istiqamətləri aşağıdakılar
olmuşdur:
- ümumi bazarın fəaliyyət göstərməsi üçün üzv-dövlətlərin qanunvericiklərinin
yaxınlaşdırılması;
- üzv-dövlətlər arasında malların ixrac və idxal edilməsində gömrük yığımlarının
aradan götürülməsi;
- ümumi gömrük tarifinin və üçüncü dövlətlərə münasibətdə ümumi ticarət
siyasətinin həyata keçirilməsi;
- üzv-dövlətlər arasında malların, xidmətlərin və kapitalın azad dövriyyəsinə
maneə törədən halların aradan qaldırılması;
- kənd təsərrüfatı sahəsində ümumi siyasətin yeridilməsi;
- subsidiya və proteksionizm üzrə qanunvericiliyin formalaşdırılması;
- nəqliyyat sahəsində ümumi siyasətin formalaşdırılması;
- ümumi bazarda rəqabət qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması;
-

üzv-dövlətlərdə

iqtisadi siyasətin razılaşdırılması tədiyyə

balansında

bərabərsizliyin aradan qaldırılması;
- Avropa İnvestisiya Bankının təsis edilməsi.
Avropa İttifaqı üçün bu gün də mürəkkəb məsələ kimi diqqəti cəlb edən yeni
üzvlük msələsi o dövürdə də problemli olmuşdur. Avropa İqtisadi Birliyinin 237-ci
maddəsinə əsasən yeni üzvün qəbul edilməsi üçün Birliyin bütün üzvlərinin razılığı
olmalıdır. Bu məsələdə daha çox fəallıq edən Fransa olmuşdur. Fransa üç dəfə (1958,

1963 və 1967) Böyük Britaniyanın “Ümumi bazara” daxil olmasının əleyhinə səs
vermişdir.
Avropa İqtisadi Birliyinə alternativ olaraq 1960-cı ildə Avropa Azad Ticarət
Assosiasiya yaradılır. Bu birliyə Avstriya, Böyük britaniya, Danimarka, Norveç,
Portuqaliya, İsveç, İsveçrə daxil olur. Təşkilat çərçivəsində inteqrasiya azad ticarət
zonasının qurulması ilə məhdudlaşdırırdı. Lakin Avropa İqtisadi Birliyi uğurla
inkişaf etdiyi üçün Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasının üzvləri tədricən Avropa
İqtisadi Birliyinə keçməyə başlayırlar. 1965-ci ildə Brussel Müqaviləsilə Avropa
İqtisadi Birliyində üç Birliyin vahid orqanı təsis edilir və 1968-ci ildə Gömrük
İttifaqının yaradılması prosesi başa çatır.
1971-ci ildə Lüksemburq Müqaviləsinə görə əsas məsələlər üzrə qərarların
ümumi razılıq əsasında qəbul edilməsi haqqında razılığa gəlinir. 1986-cı ildə Vahid
Avropa Aktının qəbul edilməsi 1993-cü il kimi ümumi bazarın yaradılması və siyasi
sturukturların formalaşdırılması məqsədi müəyyən edilir. Vahid Avropa Aktı Avropa
inteqrasiyasında yeni bir mərhələlərin başlanğıcını qoyur. Avropa Ittifaqının movcud
Birlik əsasında yaradılması və Avropa Birliyi çərçivəsində iqtisadi, valyuta, sosialsiyasi, sosial-iqtisadi, ərtaf mühitin qorunması və xarici siyasət sahəsində Avropa
əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulurdu.
1990-cı ildə Şengen Sazişin bağlanması ilə 1993-cü ildən şəxslərin, yüklərin,
kapitalın sərbəst hərəkəti təmin edilir.
Yeniləşmiş inteqrasiyanı isə Maastrixt Müqaviləsi təmin edir. Bu müqavilənin
rəsmi adı - Avropa İttifaqı haqqında Müqavilələrdir, lakin imzalandığı məkanı nəzərə
alaraq bu müqaviləni Maastrix Sazişi kimi adlandırırlar. Avropa İttifaqı haqqında
Müqavilələ, Vahid Avropa Aktının davamı hesab edilə bilərdi. 1992-ci ildə
Maastrixdə (Niderland) Avropa İttifaqı haqqında Sazişin imzalanması Avropa
Birliyinə yeni rəsmi ad Avropa İttifaqı verməklə yanaşı Vahid Avropa Aktında qeyd
olunan məqsədlər qanunvericilik qaydasında daha da möhkəmlənirilir. Olduqca geniş
məsələləri əks etdirən bir sənəd olaraq hüquqi nöqteyi-nəzərdən, üzv-dövlətlər
arasında mövcud olan davranış qaydalarını tənzimləyir. Müqavilə 7 bölmədən

ibarətdir. Maastrixt Sazişində 17 Protokol və 33 Bəyannamə və bir Razılaşma
daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, Maastrixt Sazişi, beynəlxalq hüquqi baxımdan
kifayət qədər mürəkkəb sənəddir. Onun bəzi müddəalarının təfsiri zamanı Paris və
Roma təsis aktlarına istinad edilir.
Maastrixt Sazişində Avropa İttifaqının əsas funksiyaları birbaşa göstərilməsə
də, İttifaqın başlıca məqsədlərinin araşdırılması zamanı onun funksiyaları haqqında
təəssürat yaratmaq mümkündür. Müvafiq funksiyalara:
- İttifaqın daxilində, iqtisadi və sosial tərəqqinin davamlı inkişafını təmin
etmək;
- ümumi xarici siyasət və ümumi təhlükəsizlik siyasətini həyata keçirmək;
- Ittifaqda vahid vətəndaşlığı təmin etmək, üzv-dövlətlərin vətəndaşlarının
maraq və
hüquqlarının müdafiəsini gücləndirmək;
- daxili işlər və ədalət mühakiməsi sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və
s.
aiddir.
1957-ci ildə Roma müqaviləsində valyuta münasibətləri sahəsində əməkdaşlıq
haqqında məhdud qeyd-şərt olmuşdur. Iqtisadi və valyuta sahəsinin yaradılması
haqqında ilk dəfə ideya yalnız 60-cı illərin sonu üçün irəli sürülmüşdür.
1997-ci il Amesterdam Müqaviləsi ilə Ümumi Xarici Siyasət və Təhlükəsizliyin
həyata keçirilmə mexanizmi genişləndirilir. Şengen Sazişi isə əsaslı şəkildə bir sıra
məsələləri yeni səviyyəyə qaldırır. Məsələn, üçüncü dövlətdən gələn şəxslərin statusu
dəqiqləşir, onlar üçün uzunmüddətli və qısamüddətli vizalar müəyyən edilir. İttifaqın
tərkibində hərəkət etmək və yaşamaq şərtləri müəyyənləşdirilir.
Avropa inteqrasiya prosesinin inkişafında növbəti mərhələ 2001-ci il Nitsa
müqaviləsinə təsadüf edir. Bu aktda göstərilən bəzi müddəalar yeni üzvlüklə bağlı
Avropa İttifaqı orqanları arasında münasibətləri daha da təkminləşdirir.

5.5. Avropa İttifaqının strukturu

Avropa İttifaqının strukturuna Şura, Komissiya, Parlament, Məhkəmə Auditorlar
Palatası, İqtisadi və Sosial Komitə və Avropa Mərkəzi Bankı və s. orqanlar daxildir.
Auditorlar Palatası Avropa Birliyi və onun bütün institutları və orqanlarının gəlir
və xərcləri ilə bağlı məruzələri yoxlayır, maliyyə məsələlərinin idarə olunmasına
nəzarət edir, hər maliyyə ili bitdikdən sonra öz işi barədə məruzə tərtib edir. İttifaqın
büdcəsinin idarə edilməsində Avropa Parlamentində nəzarət etməyə kömək edir.
İqtisadi və Sosial Komitə Avropa İttifaqının məsləhətçi orqanıdır. Roma
Sazişinə əsasən təsis edilmişdir. Onun başlıca funksiyasını Avropa İttifaqının iqtisadi
və sosial siyasət üzrə Şura və Komissiya üçün tövsiyə və təkliflər vermək təşkil edir.
Avropa İttifaqının strukturuna Avropa Mərkəzi Bankı, Avropa İnvestisiya
Bankı, müxtəlif xüsusiləşmiş agentlik və orqanlar daxildir.
Avropa İttifaqının siyasətini həyata keçirmək üçün normativ sənədlər, eyni
zamanda yazılmamış normalar – İttifaqın institutları ilə üzv-dövlətlər arasında
formalaşmış adətlər və ümumi hüquq prinsipləri çıxış edir. İttifaqın üzvü olmaq
istəyən dövlətlər qeyd-şərtsiz bu hüququ tam həcimdə qəbul etməlidir.
5.6 Avropa İttifaqının hüququ

İttifaqın hüququnu onların hüququ təbiətindən asılı olaraq üç qrupa bölmək olar:
- ilkin müqavilə hüququ təsis aktlarından və onlara edilən əlavələrdən,
bəyannamələr, sazişlər, protokollar, eyni zamanda Avropa İttifaqına daxil olmaq
baradə müqavilələrdən ibarətdir;
- ikinci hüquq Avropa İttifaqının müxtəlif orqanları tərəfindən qəbul edilən
reqlamentlər, direktiv və tövsiyələrdən formalaşır;
- üçüncü hüquqa Avropa İttifaqı ilə üçüncü dövlətlər arasında bağlanan
beynəlxalq müqavilələr, konvensiyalar qeyd edilməlidir.
Üçüncü hüquqa Avropa İttifaqının Şimali Afrika (Əlcəzair, Mərakeş, Tunis və
s.) Yaxın Şərq (Suriya, İordaniya və s) və digər ərəb ölkələri ilə, həmçinin postsovet
dövlətlərilə energetika sferasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında sazişlər, o

cümlədən, AR ilə Aİ arasında 2006-cı il enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında
anlaşma Memorandumu adi edilə bilər. Avropa İttifaqının üçüncü dövlətlərlə
əməkdaşlığında enerji resuslarına və həmçinin tranzit statusuna malik olan ölkələrlə
bağlanmış müqavilələrə xüsusi əhəmiyyət verilir. Avropa İttifaqının inkişafda olan
dövlətlərlə bağlanmış Loma Konvensiyalarının sistemi də spesifik bir kateqoriya
təşkil edir.
Avropa İttifaqının hüququnda başlıca rol Avropa Birliyinin təsisi və fəaliyyət
göstərməməsinə dair dövlətlərarası müqavilələrə mənsubdur. Bu müqavilələrdə
Avropa İttifaqının əsas məqsədi, səlahiyyətləri, institutların formalaşması qaydası və
fəaliyyət istiqamətləri öz əksini tapmışdır. Bu kateqoriya Komissiya və Şuranın təsis
edilməsi haqqında 1965-ci il Müqaviləsi, Avropa Parlamentinə seçkilər haqqında
1976-cı il Aktı, Vahid iqtisadi məkan haqqında 1994-cü il Razılaşması, Avropa
İttifaqına yeni üzvlərin qəbul edilməsi haqqında müqavilələr və s. daxildir.
Avropa İttifaqının ikinci hüququna - Avropa İttifaqının səlahiyyətləri
çərçivəsində onun institutları tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar daxildir.
Avropa İttifaqı haqqında onun institutları tərəfindən qəbul edilən hüquqi
sənədlərin 5 müxtəlif növü fərqləndirilir:
Avropa İttifaqının üçüncü dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla beynəlxalq
sazişləri İttifaqın hüququnun əsas prinsiplərindən birini təşkil edir və həm mərkəzi
institutlar, həm də üzv-dövlətlər üçün məcburi xaraqter daşıyır. Əsas müqavilələr və
ikinci qanunvericilik aktları ilə yanaşı beynəlxalq razılaşmalar da milli qanunvericilik
aktları üzərində üstünlüyə malikdir və həmin razılaşmalarla başqa hal nəzərdə
tutulmursa, birbaşa olaraq tətbiq edilirlər.
Avropa İttifaqında qanunvericilik təşəbbüsü Komissiyaya məxsusdur. Qərar
layihələrini məhz bu qurum hazırlayır.
Müxtəlif kateqoriyalı qanunvericilik və normativ aktlar üçün müxtəlif qəbuletmə
qaydaları müəyyən edilmişdir. Amsterdam Müqaviləsi ilə dörd əsas prosedur qayda
Komissiya, Şura və Parlamentin qarşılıqlı əlaqəsi ilə təmin edilir.

Parlamentin razılığı proseduru Avropa İttifaqına yeni üzv-dövlətlərin qəbuluna,
Avropa Mərkəzi Bankının məqsəd və səlahiyyətlərinin müəyyən edildiyi zaman və s.
hallarda Şura tərəfindən yekdilliklə qəbul edilmiş və yaxud veto qoyulmuş aktın
qəbul edilməsi üçün zəruridir.
Bəzi məsələlərə baxılarkən Şuranın yekdilliklə qəbul etdiyi qərarın Parlament
tərəfindən təsdiq olunması tələb olunmur. Belə hallardan biri kənd təsərrüfatı
məhsullarına qiymətin qoyulması ilə bağlı yalnız məsləhət verməklə məhdudlaşır ki,
bunu da Şura hesaba almaya bilər.
Bir çox məsələlər üzrə Şura qərarları səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bu zaman Şura
və Parlamentin birgə qərar qəbuletmə prosedurundan istifadə olunur. Buna misal
olaraq, işçi qüvvəsinin, xidmətlərin sərbəst yerdəyişməsi, məşğulluq, istehlakçıların
hüquqlarının müdafiəsi, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ətraf mühitin müdafiəsi və s.
qeyd edilə bilər.
Bəzi hallarda məsələn, iqtisadi və valyuta ittifaqının fəaliyyət göstərməsi ilə
bağlı məsələlərə dair Parlamentlə Şuranın əməkdaşlığı prosedurundan istifadə edilir.
Avropa İttifaqının iqtisadi inteqrasiyasının gələcək inkişafını şərtləndirən hüquqi
vasitələrdən biri də Avropa İttifaqının Konstitutsiyasıdır.
Konstitutsiya layihəsi 4 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə Avropa İttifaqının
əsas məqsəd və dəyərləri, qərar qəbuletmə prosedurları və orqanların səlahiyyətləri
müəyyən edilir. Ikinci hissə əsas hüquqları, üçüncü hissə Avropa İttifaqının siyasi
fəaliyyətini əks etdirir. Nəhayət dördüncü hissə yekun müddəalaran – konstitusiyanın
qəbulu və ona dəyişikliklər edilməsindən ibarətdir.
Konstitusiya layihəsində İttifaqın səlahiyyətləri üç qrupa bölünür:
- Ittifaqın müstəsna səlahiyyətləri;
- İttifaqla üzv-dövlətlər arasında bölünən səlahiyyətlər;
- dayaq səlahiyyətləri.

5.7 Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi
əməkdaşlıq

Avropa İttifaqının iqtisadi inteqrasiyasında üçüncü dövlətlərlə əməkdaşlığa
xüsusi önəm verilir. Üçüncü dövlətlərlə davamlı iqtisadi əməkdaşlıq onun xüsusi
proqramları əsasında həyata keçirilir.
Postsovet ölkələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş proqramlar qəbul edilmişdir.
Bunlardan TACIS, TRASECA və INOGATE qeyd edilməlidir. Avropa İttifaqı
TACİS proqramı çərçivəsində müvafiq texniki və ekspert köməyi vasitəsilə
Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatları dəstəkləmişdir. Azərbaycanla bağlı üç əsas
istiqamət: infrasturuktur, özəl sektor və insan resuslarının inkişafına üstünlük verilir.
1998-ci ildə Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan Prezdentlərinin təşəbbüsü və
Avropa İttifaqının TACİS, TRASECA proqramının dəstəyi ilə “Tarixi İpək Yolunun
bərpası” adlı beynəlxalq konfransda Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə
beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxtərəfli Bakı Sazişi və həmin Sazişə əlvələr
barədə 2002-ci il (Daşkənd) Protokolu qəbul edilmişdir.
Müvafiq szişdə beynəlxalq nəqliyyatın ənənəvi növləri ilə yanaşı transmilli boru
kəmərlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi özünün ifadəsini tapmışdır.
INOGATE (Avropa dövlətlərarası neft və qaz ixracı Proqramı) çərçivəsində
Avropa İttifaqının postsovet dövlətlərinə maliyyə dəstəyi həyata keçirilən regional
təşəbbüs kimi təsis edilib. 1999-cu ildə Azərbaycan da daxil olmaqla 15 dövlətin
iştirakı ilə imzalanan Dövlətlərarası neft və qazın ixracı üzrə Çərçivə Sazişi
INOGATE-nin hüquqi bazasını təşkil edir.
Proqram üzrə 10 layihənin beşi bilavasitə

Azərbaycanla əlaqədardır.

INOGATEyeni müstəqil dövlətlər və Azərbaycana münasibətdə transsərhəd
layihələrinin həyata keçirilməsi üçün yeni prespektivlər yaradır. Enerji resuslarının
Rusiya Federasiyasından yan keçməklə Avropaya tranzitini nəzərdə tutr ki, bu da
regionun energetika təhlükəsizliyinin alternativ mexanizmilərinin yaradılmasını
təmin etməlidir.
Azərbaycan Respublikası 1996-cı ildən Avrop İttifaqı ilə Əməkdaşlıq və
Tərəfdaşlıq haqqında Saziş imzalamışdır. Saziş hərbi sahə istisna olmaqla bütün

sahələrdə əmədaşlığı və tərəfdaşlığı nəzərdə tuturdu. Tərəflər bir-birinə münasibətdə
ticarət kvotalarını aradan qaldırır və Dünya Ticarət Təşkilatının daha əlverişli rejim
və milli rejim prinsiplərini tətbiq edəcəyi öhdəliyi qəbul edirlər. Avrop İttifaqı
inkişafda olan ölkələr üçün nəzərdə tutulan Preferensiyanın ümumi sistemindən
Azərbaycanın bəhrələnməsini təmin edir.
Avrop İttifaqı ilə AR güzəştli ticarət, açıq bazar, miqrasiya, investisiyaların
təşviqi, yeni maliyyə mənbələri Dünya Ticarət Təşkilatına üzvülük sahəsində
əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. AR ilə Avropa İttifaqı arasında qarşılıqlı strateji
əməkdaşlığın yeni mərhələsi Yaxın qonşuluq siyasəti üzrə Proqramın qəbuluna və
2006-cı il Enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma Memorandumuna
təsədüf edir.

5.8. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (Orqanisation for Economic
Cooperation and Development – OECD) inkişaf etmiş ölkələrin ticarət-iqtisadi klubu
kimi 1961-ci ildə təsis edilib. 1948-ci ildə təsis edilmiş Avrop İttifaqı Əməkdaşlıq
Təşkilatının varisi hesab edilir. Avropa ölkələri ilə yanaşı Avstriya, Cənubu Koreya,
Türkiyə, Yeni Zellandiya, ABŞ, Kanada kimi dövlətlər də Təşkilatın üzvüdürlər.
OECD çərçivəsində bir neçə avtonom təşkilati sturuktur fəaliyyət göstərir. Bunlardan
Beynəlxalq Energetika Agentliyi; Nüvə Energi Agüntliyi; OECD-in inkişaf Mərkəzi
və s. qeyd edilə bilər.
OECD-nin əsas məqsədini davamlı iqtisadi-sosial inkişafı təmin etmək; ümumi
iqtisadi ticarət siyasətinin uyğunlaşdırılmasında səmərəli metodların hazırlanması;
üzv-ölkələrdə maliyyə stabilliyini saxlamqla iqtisadi inkişafı, məşğulluğu təmin
etmək; ayrı-seçkiliyə yol vermədən inkişafda olan ölkələrə yardım göstərmək;
əmtəələrin, xidmətin, işçi qüvvəsinin sərbəsr hərəkətini və s. təmin etmək təşkil edir.
Təşkilat müxtəlif proqramların, o cümlədən, ətraf mühit, vergiqoyma,
sahibkarlıq, informasiya-kommunikasiya, iqtisadi statistika və s. məsələlərin həllinə

xüsusi diqqət yetirir. OECD çərçivəsində 20-dən artıq ixtisaslaşmış – iqtisadi inkişaf
və siyasət; vergi siyasəti; maliyyə bazarları; enerji siyasəti; ətraf mühitin mühafizəsi;
beynəlxalq investisiyalar və TMK üzrə və s. komitələr fəaliyyət göstərir. 1990-cı
ildən Şərqi Avropanın keçid iqtisadiyyatlı dövlətələri ilə əməkdaşlığı koordinasiya
etmək üçün Mərkəz yaradılıb. Təşkilatın beynəlxalq praktikada geniş təşviq edilən
fəaliyyət sferasından biri də xarici investisiya qoyuluşunun beynəlxalq hüququ
tənzimlənməsidir.
OECD-də xüsusi təsir qüvvəsinə malik qurumlardan biri də 1975-ci ildə təsis
edilən “Yeddilik qrupu”dur. Qrupun əsas fəaliyyət istiqamətini beynəlxalq iqtisadi
sferanın ən aktual məsələləri, o cümlədən qlobal maliyyə-valyuta, energetika
təhlükəsizliyi üzrə problemlər təşkil edir.

5.4. Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası
Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (North-American Free Trade AreaNAFTA) 1994-cü il yanvarin 1-də qüvvəyə minmiş Kanada, ABŞ, Mexsika arasında
1992-ci ildə bağlanan müqavilə əsasında təsis edilib. Bundan öncə isə 1988-ci ildə
ABŞ və Kanada arasında bağlanmış Azad ticarət haqqında Müqavilə qarşılqlı
ticarətdə bütün məhdudiyyətlərin istisnasına yönəlirdi. Hər iki dövlət əmtəə və
xidmətlərin ticarətində məhdudiyyətlərin ləğv edilməsi öhdəliyi qəbul etmişlər.
1992-ci ildən isə Meksika ABŞ-Kanada ittifaqına qoşulmuşdur. NAFTA-nın
yaradılması haqqında müqavilədə bazara sərbəst çıxış, investisiya qoyuluşu,
xidmətlərlə ticarət, əqli mülkiyyət hüququ üzrə əməkdaşlıq və s. məsələlər təsbit
edilib.
NAFTA-nın təsisinə dünya bazarında Avropa İttifaqının, Yaponiyanın və yeni
sənaye ölkələrinin çəkisinin artması əhəmiyyətli təsir etmişdir. Digər tərəfdən, Qərbi
Avropada gedən inteqrasiya prosesi NAFTA-nın

yaradılmasından mühüm rol

oynamışdır. Avropa Birliyinin uğurla inteqrasiyası ABŞ-ı xarici iqtisadi siyasətdə
inteqrasiya meyilli addımlar atmaqla məcbur edir. NAFTA-nı yaradan zaman təsisçi
dövlətlər inteqrasiya prosesinin Avropa Ittifaqının iqtisadi inteqrasiya prosesinə

uyğunlaşdırmağı nəzərdə tuturdular. Xüsusən də, əmtəələrin, kapitalın, işçi
qüvvəsinin ümumi bazarının yaradılması prioritet məsələ kimi müəyyən edilirdi.
Müəyyən inkişaf müddətinin keçməsinə baxmayaraq üzvlər arasında müəyyən
problemlər qalmaqdadır. Belə ki, Kanada öz inkişafı ilə ABŞ-a çatdığı halda Meksika
xarici borcları ilə inkişafda olan ölkələr qrupuna daxildir və əsas iqtisadi inkişaf
məsələlərinə görə bu iki dövlətdən geri qalır. NAFTA-nın təsisi beynəlxalq iqtisadi
inteqrasiya üçün yenilik sayılır. Belə ki, ilk dəfə olaraq inkişafda olan ölkələrdən biri
iki yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkə ilə öz razılığı əsasında iqtisadi inteqrasiyanı
qəbul etmişdir. Lakin bəzi mütəxəssislər NAFTA-nın Meksikaya neqativ təsiri
olduğunu qeyd edirlər. Hələ ilk vaxtlarda ABŞ-da iş yerlərinin çoxaldığı halda
Meksikada işsizlik problemi genişlənmiş, 1995-ci ildə maliyyə böhranı isə iqtisadi
artımın surətini aşağı salmışdı. Lakin regionun tarixi köklərinin eyniliyi dövlətlərin
iqtisadi birliyi üçün əsas kimi çıxış etməkdədir.
NAFTA-da mərkəzi institut Azad ticarət haqqında Komissiyadır. Komissiyada
üzv dövlətlərin ticarət nazirləri iştirak edir. Komissiya bağlanmış müqavilənin
müddəalarına riayət edilməməsinə və onun gələcək inkişafına nəzarət edir,
müqavilənin şərhi zamanı yaranan mübahisənin həll edilməsində iştirak edir.
Mübahisələrin həll edilməsi NAFTA-nın inzibati səlahiyyətli Katiblik
bölməsinin üzərinə qoyulub. 1996-cı ildən 14 ekspertdən ibarət qrup və bir arbitraj
təsis edilmişdir. NAFTA özünün iqtisadi strategiyasında:
Təşkilat

çərçivəsində

xidmətlərlə

ticarətin

təkmilləşdirilməsi

əlverişli

investisiya qaydalarının müəyyən edilməsi, əqli mülkiyyət hüququnun qorunması,
mübahisələrin həlli üzrə mexanizminin yaradılamsı kimi məsələlər də nəzərdə
tutulur.
NAFTA-da bəzi strateji sahələr üzrə istisnalarda nəzərdə tutulmuşdur.
Meksikanın neft sənayesində xaricilərin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulması hüququ,
Kanadanın bəzi sektorları xüsusən də, informasiya və bəzi mədəni sahələri mühafizə
etməsi, ABŞ-ın daxili qiymətlərinin, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının
rəqabətdən kanar inkişaf sisteminin saxlanılması hüququ qeyd edilməlidir.

Bu Təşkilatın ABŞ və Kanada arasında olan iqtisadi münasibətlərinə təsiri bir o
qədər də böyük deyil. Belə ki, öncədən də bu dövlətlər arasında ticarət
məhdudiyyətləri elə də

fərqli olmamışdır.

Lakin bu Təşkilat Meksikada

iqtisadiyyatının inkişafına öz tövhəsini göstərmişdir. Müqavilənin təyinatına görə
Meksikada iqtisadi islahatların keçirilməsi, ABŞ və Kanada investisiya sferasında
stabil şərtlərin yaradılması təmin edilməli, Meksikada isə kapitalın idxalının,
məşğulluğun artacağına ümid bəslənilir. Həmçinin ABŞ-ın proteksionizm siyasətinin
zəifləməsi nəzərdə tutulub.
Kanada üçün NAFTA ixracatın sərbəst formada genişləndirilməsi, ticarətin
liberallaşdırılması və yeni investorların cəlb edilməsi deməkdir. NAFTA-nın regional
inteqrasiya

prosesindəki

mövqeyi

digər

dövlətlərin,

o

cümlədən

Çilinin,

MERKOSURölkələrinin ona artan diqqəti ilə müşayiət edilir.

5.5. Cənub-şərqi Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyası
Müasir dövrdə surətlə inkişaf edən regionallardan biri də Asiya Sakit okean
regionudur. Bu inkişaf özünün regional və subregional təşkilatların iqtisadi
əməkdaşlığında göstərir. Burada Ərəb Dövlətləri Liqası, Asiya Sakit Okean İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Cənubi İqtisadi Zona, Hind-Çin İqtisadi Zonası, Cənub Sakt
okean Forumu, Sakit Okeanın cənubi hissəsi Komissiyaları kimi təşkilalar təsis
edilmişdir. Asiyanın şərq hissəsində və Sakit Okean hissəsində yaradılmış və dünya
iqtisadi sisteminin bərqərar etməli ən mühüm təşkilatlardan biri də Cənub-şərqi Asiya
Dövlətlərinin Assosiasiyasıdır (Assosiation of South East Asian Nations – ASEAN).
Gələcəkdə bu regional dövlətləri ASEAN daxilində azad ticarət zonası
yaratmağı nəzərdə tuturlar. Qeyd etmək lazımdır ki, ASEAN daxilində dövlətlər
arasında iqtisadi və ticarət sahəsində qarşılıqlı olaraq dövlətlərin iştirak həddi
müəyyən edilir. Bu təşkilat 1967-ci il Bankok Bəyannaməsi əsasında yaradılıb.
Indoneziya, Maziya, Tailand, Filippin, Bruney, Vyetnam, Laos, Sinqapur və
Kamboca təşkilatın üzvləridir. 1992-ci il Sinqapur Bəyannaməsi ilə regionda iqtisadi
və siyasi əməkdaşlıq və inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi irəli sürülüb.

ASEAN-nın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə
- iqtisadi, elmi-texniki, sosial, mədəni sahələrdə əməkdaşlığa yardım etmək;
- azaz ticarət zonası yaratmaq;
- maliyyə, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, turizm, energetika, ətraf mühit,
telekommunikasiya və s. sahələrdə əməkdaşlığı təmin etmək;
- beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlıq;
- Cənub Şərqi Asiya ölkələrində sülh və stabilliyin təmin edilməsi daxildir.
Assosiasiyada əməkdaşlıq statusu almış ölkələrə ABŞ, Yaponiya, Avstraliya,
Yeni
Zellandiya, Kanada, Cənubi Korea, Hindistan, Çin, Rusiya, həmçinin Avropa
İttifaqının üzv-dövlətləri daxildir. Frmal olaraq ASEAN onun məqsəd və prinsiplərini
dəstəkləyən bütün cənub-şərqi Asiya ölkələri üçün açıqdır. ASEAN ölkələri kapital
sahiblərini cəlb etmək üçün ASEAN İnvestisiya Zonası (ASEAN İnvestment Area)
yaratmaq qərarına gəliblər. Bu plan 2010-cu ilə qədər üzv-dövlətlər arasında bütün
maneələrin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur.

5.6. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (Ekonomic Cooperati-on Orqanisation-ECO)
İnkişaf üzrə regional əməkdaşlıq Təşkilatin varisi kimi 1985-ci ildə təsis edilib. SSRİ
dağıldıqdan sonra postsovet dövlətlərinin üzvlüyü ilə (1992) yenidən təşkilatlanmaya
məruz qalmışdır. Üzvlərdən AR, Əfqanıstan, Iran, Qazaxstan, Qırğızıstan, Pakistan,
Tacikstan, Türkmənistan, Türkiyə, Özbəkistan arasında energetika, sənaye, kənd
təsərrüfatı, nəqliyyat və komunikasiya, ətraf mühitin mühafizəsi, mədəniyyət və
qeyri-qanuni narkotik dövriyyəyə qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq genişlənməkdədir.
Xüsusən də, İraq müharibəsindən sonra Təşkilatın iki iqtisadi siyasi patensiallı
dövlətləri olan Türkiyə və İran arasında əməkdaşlıq daha da genişlənməkdədir. Qeyd
edilən qurum çərçivəsində AR əsasən Türkiyə, Qazaxstan ilə beynəlxalq enerji
nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşmasında fəal əməkdaşlıq edir.

1993-cü il İstanbul Bəyannaməsini nəqliyyat və telekommunikasiaya sisteminin
yaradılmasında mühüm rol oynamışdır. Bakı-Ceyhan, Bakı-Ərzurum neft-qaz boru
kəmərlərinin tikintisi, Bakı-Qars dəmir yolunun inşası üzrə layihələr Asiya-Sakit
okean və Avropa regionlararası iqtisadi inteqrasiyanın təsis edilməsinə xidmət edir.
Təşkilatın layihələrinin dəstəklənməsində Islam İnkişaf Bankı, ECOSOC, üzvdövlətlərin maliyyə strukturları, Avropa İttifaqının maliyyə qrumları iştirak edirlər.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyət sferasından biri də investisiyaların
qarşılıqlı müdafiəsi ilə bağlıdır. 1999-cu ildə Təşkilat çərçivəsində region ərazisində
xarici investisiyanın müdafiəsi adlı layihə hazırlanmışdır. Layihədə kapitalın sərbəst
beynəlxalq hərəkəti, investisiyalar üzrə məlumat mübadiləsi xarici investorların
sərmayələrinin müdafiəsi, maliyyə səhimlərinin satışı və s. kimi məsələlər öz
ifadəsini tapıb.
Üzv-dövlətər beynəlxalq ticarət münasibətlərinin genişləndirmək məqsədilə
Preferensiayalı taxif mexanizmləri haqqında Pratakol da qəbul etmişlər.

5.7. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq (Black Sea Economıc Cooperaion-BSEC) ARin üzv olduğu və 1998-ci ildə təsis edilmiş növbəti regional qurumdur. Faktiki olaraq
1992-ci ildən fəaliyyət göstərən BSEC energetika, mineral resusların hasilatı və
nəqli, kənd təsərrüftı, nəqliyyat və kommunikasiaya, ətraf mühitin mühafizəsi,
turizm, investisiya, maliyyə və s. sferalarda əməkdaşlığı nəzərdə tutur.
BSEC Transavropa nəqliyyat strukrturunun formalaşdırılmasında fəal iştirak
edir. Bəzi üzv dövlətlər (AR, Albaniya, Ermənistan, Bolqarıstan, Yunanıstan,
Gürcüstan, Moldova, RF, Rumıniya, Türkiyə, Ukraina) arasında milli maraqların
uyğunlaşması da diqqəti cəlb edir. Layihələrin daha çevik realizəsi üçün Qara Dəniz
Ticarət və İnkişaf Bankı (1994) təsis edilib.
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6.1 Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin tənzim
edilənməsinin danışıqlar mərhələsi
Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həlli hüququ beynəlxalq hüququn beynəlxalq
mübahisələrin dinc həlli prinsipindən daha geniş məzmuna malikdir. Bu halda
beynəlxalq mübahisələrin dinc həllinin vasitəsi kimi beynəlxalq arbtraj və eləcə də,
beynəlxalq hüquq normalarını pozmuş dövlətə qarşı beynəlxalq məhkəmə və
beynəlxalq təşkilatların qərarlarının icra edilmədiyi halda beynəlxalq hüquqa uyğun
məcburiyyət tədbirlərinin də tətbiqini tənzim edən prinsip və normalar çıxış edir.
Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həlli vasitəsi kimi, ilk növbədə, danışıqlar,
xeyirxah xidmətlər və vasitəçilik, beynəlxalq təhqiqat və barış prosedurları, arbitraj
və məhkəmə baxışı, eləcə də, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində kvazi arbitraj,
məhkəmə vasitələri nəzərdə tutulur.

Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin dinc vasitələrlə tənzim edilməsinin ilkin
mərhələsini birbaşa danışıqlar təşkil edir. BMT Nizamnaməsinin 33-cü maddəsinin
1-ci hissəsində və beynəlxalq mübahisələrin dinc vasitələrlə həlli üzrə digər
çoxtərəfli beynəlxalq-hüquqi aktlarda danışıqlar beynəlxalq mübahisələrin dinc həlli
vasitələrinin ilkin qaydası kimi əks olunub. Bu zaman tərəflər yaranmış beynəlxalq
mübahisəni birbaşa əlaqə yaratmaq və ümumi razılıq əsasında həll etməyə çalışır.
Danışıqlar prosesinin mübahisələrin dinc həllinin digər vasitələrindən əsas üstünlüyü
ondan ibarətdir ki, vasitəçi olmadan, birbaşa danışıqlar prosesində tərəflər bir-birinin
mövqeyi və qarşılıqlı iddiaları ilə daha yaxından tanış olmaq imkanına malik olalaq
mübahisəli məsələlərin həllində ümumqəbul edilən nəticə üçün razılığa gəlirlər.
Danışıqlar prosesinin qəbul oluna bilən nəticə ilə yekunlaşması üçün proses
iştirakçıları beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, o cümlədən, dövlətlərin suveren
bərabərliyi, dinc yanaşı yaşamaq, güc tətbiq etməmək və güc tətbiq etməklə
hədələməmək prinsipinə əsaslanmalıdır.

Danışıqlar
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iqtisadi mübahisələrin tərəfləri arasında qarşılıqlı qəbul edilə biləcək nəticənin əldə
edilməsinin əsas şərti kimi beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsipləri ilə yanaşı
mübahisə tərəfi olan dövlətlərin mübahisənin həllinə münasibətdə xeyirxah iradəsi,
tərəflərin beynəlxalq mübahisənin nizama salınması yollarının axtarılmasında
vicdanlı fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Danışıqların təşəbbüskarı kimi
konkret dövlətlə yanaşı, dövlətlər qrupu, üçüncü dövlət, eləcə də, beynəlxalq
təşkilatlar çıxış edə bilər. Danışıqlar tərəflərin sayına görə ikitərəfli və çoxtərəfli ola
bilər. Ikitərəfli danışıqlar vasitəçi olmadan, birbaşa əlaqələrin yaradılması ilə təmin
edilir. Çoxtərəfli danışıqlar isə özünü müxtəlif formalarda biruzə versə də, bir qayda
olaraq, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsi ilə təzahür edir.
Mübahisənin xaraqterindən asılı olaraq danışıqlar müxtəlif səviyyələrdə həyata
keçirilə bilər. Dövlət nümayəndələrinin iştirak səviyyəsindən asılı olaraq danışıqlar
da dövlət, hökumət başçıları, nazırlər, eləcə də ayrı-ayrı qrumların rəhbərliyi
səviyyəsində həyata keçirilə bilər. Sonuncu səviyyədə danışıqlar diplomatik və ya
texniki xaraqter daşıya bilər.

Danışıqlar müxtəlif qaydada, şifahi və ya yazılı

formada aparıla bilər. Diplomatik praktikada rəsmi yazışmaların bir neçə forması –
məktub, nota (kollektiv nota, verbal nota), memorandum və s. mübadiləsi işlənib
hazırlanmışdır.
Danışıqlar prosesinin prosedur məsələləri əsas etibarilə razılıq əldə edilməsinin,
yəni danışıqların əsas məqsədinin texniki vasitəsidir. Danışıqlar prosesinin bütün
mərhələlərində tərəflər tam məsuliyyət və vicdanla hərəkət etməli, qarşılıqlı
maraqları nəzərə alaraq, güzəşt və razılıq əsasında ümumqəbul edilə bilən nəticəni
təmin etməlidirlər.
Mübahisənin subyektləri tərəfindən müvafiq şərtlərə və tələblərə riayət edilməsi
əksər hallarda müsbət nəticələrlə müşayiət olunur. Əgər danışıqlar prosesində
beynəlxalq iqtisadi mübahisənin subyektləri müəyyən razılığa gələ bilməsələr və
beynəlxalq iqtisadi mübahisəni aradan qaldırmaq mümkün olmazsa bu halda
beynəlxalq mübahisələrin həlli sistemində digər mexanizmə müraciət edilməlidir.

6.2 Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq
hüquqi həllində xeyirxah xidmətlər və vasitəçilik mərhələsi

BMT Baş Məclisinin 1970-ci il Beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
haqqında Bəyannamədə qeyd edilir ki, mövcudluğu beynəlxalq sülhə və
təhlükəsizliyə xələl gətirən beynəlxalq mübahisə və ya istənilən situasiya zamanı
üzv-dövlətlər BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulan bütün dinc və vasitələrdən tam
şəkildə istifadə etməlidirlər.
Müvafiq sistemdə növbəti mərhələni təşkil edən xeyirxah xidmətlərin
beynəlxalq hüquqda müdafiəsi XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində qəbul edilən
Haaqa Konvensiyalarına təsadüf etsə də, məsələyə daha ciddi münasibət XX əsrin
30-40-cı illəri üçün xaraqterikdir. Xeyirxah xidmətlərin prosedurunun beynəlxalq
hüquqi tənzimlənməsi Xeyirxah xidmətlər haqqında 1936-cı il və Mübahisələrin dinc
vasitələrlə tənzimlənməsi haqqında 1948-ci il tarixli Amerika Müqavilələrində öz
əksini tapmışdı. Xeyirxah xidmətlərin təklif edilməsi dövlətlərdən xeyirxah

xidmətlərin tətbiqini və ya ondan imtinanın obyektiv və subyektiv faktorlarını nəzərə
almağı tələb edir. Xeyirxah xidmətlər, adətən tərəflərdən biri və ya hər ikisi yaranan
mübahisə ilə bağlı danışıqlara başlamaq istəmədikdə, mübahisə edən tərəflərin
birbaşa danışıqları nəticəsis qaldıqda, tərəflərin digər tənzimetmə vasitələrinə
müraciət etməsi də nəticə vermədikdə tətbiq edilir. Xeyirxah xidmətlərin başlanması
üçün əsas ya mübahisə tərəflərinin üçüncü dövlətlərə müraciəti (xahiş edən xeyirxah
xidmətlər), ya da mübahisəyə birbaşa aidiyyatı olmayan üçüncü tərəfin öz fəaliyətini
təşkil etməsi (təklif edilən xeyirxah xidmətlər) nəticəsində ola bilər. Xeyirxah
xidmətləri həyata keçirən dövlətlər
- birbaşa danışıqların başlanmasından sonra mübahisə tərəfləri arasında
əlaqələndirici funksiyanı;
- beynəlxalq mübahisənin tərəfləri arasında birbaşa əlaqənin qurulmasını təmin
edirlər.
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mübahisələrin tərəfləri arasında birbaşa əlaqə yaratmaq yolu ilə onları bir-birinin
mövqeyi ilə tanış etməyə və yaxınlaşmaya yönəlir. Beynəlxalq mübahisələrin dinc
vasitələrlə tənzimlənməsi haqqında Haqa konvensiyasının 6-cı maddəsində qeyd
edilir ki, xeyirxah və vasitəçilik xidmətini göstərən dövlətlərin təklifləri hər bir halda
məsləhət xaraqteri daşıyır.
Vasitəçilik institutunun proseduru Beynəlxalq toqquşmaların dinc vasitələrlə
həlli haqqında 1907-ci il Haaqa Konvensiyasında, Mübahisələrin dinc vasitələrlə
tənzimlənməsi haqqında 1948-ci il Amerika Müqaviləsində və s. sazişlərdə əks
olunub. Mahiyyətinə görə vasitəçilik institutu dövlətlərarası beynəlxalq konfiliktlərin
diplomatik tənzimetmə forması kimi geniş mənada danışıqların spesifik növlərindən
biri sayılır. Beynəlxalq arbitraj və beynəlxalq məhkəmədən fərqli olaraq vasitəçilik
və birbaşa danışıqların mexanizmi ciddi qaydalarla müəyyən edilmiş prosedurlara
əsaslanmır. Yalnız danışıqların iştirakçılarının hüquq və maraqlarına qarşılıqlı
hörmət edilməsi nəzərdə tutulur. Bu da müvafiq mexanizmlərin səmərəliliyini
azaldır. Lakin arbitraj və məhkəmədən fərqli və üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu

halda mübahisə tərəflərin razılıq əldə etməsi ehtimalı gələcəkdə onların qarşılıqlı
əlaqələrinin dostluq-tərəfdaşlıq səviyyəsində davam etməsinə təminat verir.
Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin nizamlanması üçün mübahisə edən tərəflər
arasında danışıqların başlanması çox vaxt onların vasitəçi və ya xeyirxah xidmətlər
funksiyasını yerinə yetirən dövlətlər dostluq münasibətlərinin sahəsində mümkün
olur.
Əgər danışıqlarda beynəlxalq iqtisadi mübahisənin tərəfləri özləri beynəlxalq
iqtisadi mübahisəni nizamlamağa səy göstərirlərsə, vasitəçilik prosesində isə bu
məsələ ilə bağlı üçüncü dövlətlər və ya beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım
edirlər. Başqa sözlə, əgər birbaşa danışıqlar zamanı beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin
iştirakçıları müvafiq hüquq və vəzifələr daşıyırlarsa, vasitəçilik zamanı həmin hüquq
və vəzifələr üçüncü dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarında üzərinə düşür.
Danışıqlar prosesində vasitəçi fəal və mərkəzi subyekti kimi kifayət qədər
geniş hüquqlara malik olur. Beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla tənzimlənməsi
haqqında Haaqa Konvensiyasının 4-cü maddəsinə uyğun olaraq, vasitəçinin vəzifəsi
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razılaşdırılmasına nail olmaqdır. Vasitəçi danışıqlar prosesində iştirak etmək,
mübahisə tərəflərinin bəzən qəti görüntü yaradan və qəbul edilə bilməyən tələblərini
yumuşaltmaq, tərəfləri barışdırmaq üçün sərbəst təkliflər vermək, əksər hallarda
danışıqlar aparmaq funksiyasına malik olur.
Dövlətlərarası praktika vasitəçiliyin kifayət qədər effektivliyini sübut etsə də,
onun məcburi hüquqi qüvvə kəsb etməməsi beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin
nizamlanmasında daha ciddi mexanizmlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.

6.3. Beynəlxalq təhqiqat və barışdırma proseduru

Beynəlxalq mübahisə prosesində tərəflər arasında mübahisəyə gətirib çıxaran
müxtəlif şəraitin, faktiki halın qiymətləndirilməsində fikir ayrılığı yarandığı halda
dövlətlər müvafiq faktların araşdırılması üçün beynəlxalq təhqiqat prosedurlarından
istifadə edirlər. Beynəlxalq təhqiqat proseduru beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin
tərəfləri və üçüncü dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən yaradılan beynəlxalq orqan
ilə tənzimlənən üsullardan biridir. Bu institutun da beynəlxalq hüquqi əsası XIX əsrin
sonu XX əsrin əvvəllərinə təsədüf edir. Beynəlxalq təhqiqat proseduru beynəlxalq
mübahisələrin dinc yoll həlli haqqında 1899-cu il Haaqa Konvensiyasında öz əksini
tapmışdı.
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Beynəlxalq toqquşmaların dinc vasitələrlə həlli haqqında Konvensiyanın 9-cu
maddəsində qeyd edilir ki, dövlətlərin mövcudluğuna xələl gətirmədən dövlətlərarası
ixtilaflar zamanı Konvensiyanı imzalayan dövlətlər mübahisənin faktiki hallarının
araşdırılmasında diplomatik vasitələrə nail olmazlarsa və şərait imkan verərsə,
beynəlxalq təhqiqat komissiyasını təşkil edirlər.
Təhqiqatın əsas vəzifəsi beynəlxalq mübahisəyə səbəb olan faktiki halların
vicdanla müəyyən edilməsi və araşdırılmasından ibarətdir.
Beynəlxalq təhqiqat prosedurunun təkmilləşdirilməsi II Haaqa Konvensiyasına
təsadüf edir. Konfrans tərəfindən qəbul edilmiş Beynəlxalq toqquşmaların dinc
vasitələrlə həlli haqqında Konvensiyada təhqiqat komissiyaları haqqında bölmə
kifayət qədər dəyişikliklərə uğramış və təkmilləşdirilmişdir. Beynəlxalq təhqiqat
komissiyaları mübahisə edən tərəflər arasında xüsusi saziş əsasında təşkil edilir.
Müvafiq saziş ilə təhqiqat obyekti olan faktlar, komissiyanın təşkil edilmə müddəti
və qaydası, onun üzvlərinin səlahiyyət dairəsi müəyyən edilir (m.10). Beynəlxalq
mübahisələrin subyekti olan dövlətlər təhqiqat komissiyasında onun maraqlarını
müdafiə etmək üçün öz agentlərini, məsləhətçilərini və vəkillərini təyin edə bilərlər.
Tərəflər faktiki halların araşdırılması və onlara düzgün qiymət verilməsi məqsədilə
bütün vasitələri təhqiqat komissiyasına təqdim etməyi öhdələrinə götürürlər.
BMT Nizamnaməsi beynəlxalq mübahisələrin dinc həllinin beynəlxalq hüquqi
vasitələri kimi təhqiqat prosedurunun da effektivliyinin artırılması üçün normativ

baza rolunda çıxış edir. BMT Nizamnaməsinin 33-cü maddəsinin 1-ci bəndində dinc
vasitələrin sistemində, 1963-cü il BMT Baş məclisinin faktların müəyyən edilməsi
məsələləri haqqında Qətnaməsində, 1970-ci il “Prinsipləri” Bəyannaməsində,
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Bəyannaməsində, eləcə də bir sıra ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrdə təhqiqat
proseduru əks olunmuşdur.
Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin dinc yolla həllinin növbəti beynəlxalq hüquqi
vasitəsi beynəlxalq barışıq prosedurudur. Beynəlxalq barışıq proseduru beynəlxalq
mübahisənin tərəfi olan dövlətlərin paritet əsaslarla formalaşdırdığı, tərkibində
üçüncü dövlətlərin də iştirak etdiyi və əsas məqsədi beynəlxalq hüququn prinsip və
normaları əsasında, dövlətlərin qarşılıqlı maraqlarını nəzərə alaraq müqavlə
layihəsini tətbiq etmək və tərəflərə təqdim etməkdən ibarət olan beynəlxalq iqtisadi
mübahisələrin dinc yolla tənzimlənməsi institutudur.
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komissiyalarında baxılmasıdır. Universal səviyyədə Millətlər Liqasının 1928-ci il
Qətnaməsi ilə qəbul edilən Beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla tənzimlənməsi
haqqında ümumi Aktda əks olunmuşdur. Ümumi Aktda barışıq komissiyasının təyin
edilmə müddəti və qaydası, komissiyaya mübahisənin təqdim edilmə qaydası, barış
prosesinin əsas hüquqları, komissiyanın məqsədi və mübahisə edən tərəflərə müvafiq
təkliflərin çatdırılması qaydası əks olunmuşdur.
Barış proseduru beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin dinc yolla tənzimlənməsinin
beynəlxalq hüquqi vasitələri sisteminin tərkib hissəsi kimi, BMT Nizamnaməsində və
müxtəlif çoxtərəfli və ikitərəfli müqavilələrdə təsbit olunmuşdur. Beynəlxalq iqtisadi
mübahisələrin dinc yolla tənzimlənməsinin beynəlxalq hüquqi vasitələrindən biri
kimi baış proseduru bir sıra xüsusiyyətlərinə görə digər vasitələrdən fərqlənir. Barış
proseduru tərəflər arasında birbaşa əlaqə vasitəsi olan xeyirxah xidmətlərdən onunla
fərqlənir ki, barış prosesi tərəflərin əlaqə növlərindən biridir. Xeyirxah xidmətlər eyni
zamanda tərəflər arasında barışdırma komissiyasının formalaşdırması üçün vasitə ola
bilər. Barış proseduru araşdırma proseduru ilə bir çox ortaq xüsusiyyətlərə malikdir.

6.4. Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində həlli xüsusiyyətləri
Beynəlxalq iqtisadi mübahisələri tənzim edərkən iqtisadi səlahiyyətli
beynəlxalq təşkilatlar mübahisələrin dinc həllinin bütün vasitələrindən –danışıqlar,
xeyirxah xidmətlər, vasitəçilik, məsləhətləşmə, barış, məhkəmə prosedurlarından
kompleks şəklidə istifadə edirlər. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində beynəlxalq
iqtisadi mübahisələrin tənzim edilməsi daha ardıcıl həyata keçirilir və bu proses
mübahisə tərəfi olan dövlətlərə daha ucuz başa gəlir. Digər vacib məsələlərdən biri də
odur ki, dövlətlərarası iqtisadi mübahisələri tənzim edən beynəlxalq təşkilatlar həmin
beynəlxalq iqtisadi mübahisənin aid olduğu sferada fəaliyyət göstərir ki, bu da
onların ixtisaslaşması baxımından əhəmiyyətlidir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həllində rolunun artmasına təsir edən faktorlardan
biri də belə təşkilatların beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin tənzimlənməsi prosesində
dövlətlərin iqtisadi bərabərliyinin spesifik beynəlxalq institutlar çərçivəsində təmin
edilməsidir. Lakin belə pozitiv təminata yalnız beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
kifayət qədər müstəqil və avtotritetil beynəlxalq məhkəmə, arbitraj mexanizmi
olduqda nail olmaq mümkündür. Başqa sözlə, mübahisələr
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təşkilatların inzibati orqanların səlahiyyətləri çərçivəsində deyil, məhkəmə, arbitraj
baxışının predmeti olduqda səmərəli həll edilə bilər.
Bu baxımdan, xüsusi səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatların arbitraj proseduru, o
cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF), Dünya Bankı çərçivəsində beynəlxalq
iqtisadi mübahisələrin tənzimlənməsinin müəyyən fərqli xüsusiyyətləri olsa da, hər
ikisində arbitraj baxışının mövcudluğu qeyd edilməlidir. İMF, Dünya Bankı ilə üzvdövlətlər arasında, məsələn, üzvlüyünü itirən dövlətlə Fond arasında beynəlxalq
iqtisadi mübahisə yaranarkən mübahisə Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında Sazişin
29-cu, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası haqqında Sazişin 8-ci, İnvestisiya

təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyin təsis edilməsi haqqında Seul Konvensiyasının
8-ci maddələrilə nəzərdə tutulan prosedura uyğun həll edilir.
BMT-nin Sənaye İnkişafı üzrə Təşkilatının (UNİDO-nun) Nizamnaməsinə 3-cü
Əlavəyə uyğun olaraq beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həlli prosedurunda
danışıqlar yolu ilə beynəlxalq iqtisadi mübahisəni həll edə bilməyən tərəflərə öz
mülahizələrinə əsasən mübahisəli məsələni həll etmək üçün
- Şuraya;
- beynəlxalq məhkəməyə;
- arbitraj məhkəməsinə; və
- barış komissiyasına müraciət etmək təklif edilir.
Buna baxmayaraq, UNİDO çərçivəsində beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin
tənzimlənməsində mənfi xüsusiyyətlər üstünlük təşkil edir. Belə ki, beynəlxalq
iqtisadi mübahisələrə baxılmasının müəyyən müddətlə məhdudlaşdırılması, qaydanı
pozmuş dövlətin beynəlxalq iqtisadi hüquq pozuntusunun mənfi nəticələrini aradan
qaldırılmasından yayınmaq üçün prosesin gedişini ləngitmək, beynəlxalq arbitrajın
təsisindən imtina edə bilməsi imkanı və s. qeyd edilə bilər.
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlardan bilavasitə mübahisələrin həlli mexanizmi kimi
təsis edilən beynəlxalq qurumlar da fəaliyyət göstərir. Buna misal olaraq, MIGA və
ICSID qeyd edilə bilər.

6.5. BMT Beynəlxalq Məhkəməsi

İlk beynəlxalq məhkəmə təsisatı Millətlər Liqasının Assambleyası tərəfindən
1920 –ci ildə qəbul edilən Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Daimi
Ədalət Məhkəməsi olmuşdur. Bu təsisat Millətlər Liqasının müstəqil orqanı kimi
təşkilatın mövcud olduğu dövürdə fəaliyyət göstərmişdir. Məhkəmə 1946-cı ilə kimi
fəaliyyət göstərmiş və BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin təsis edilməsi ilə öz
fəaliyyətini dayandırmışdır.

Hazırda beynəlxalq məhkəmə təhqiqatı bir qayda olaraq BMT Beynəlxalq
Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir. Məhkəmə BMT Nizamnaməsinin XIV
Bölməsi, özünün Statutu və 1946-cı ildə işlənib hazırlanmış Reqlamenti əsasında
fəaliyyət göstərir. Məhkəmə BMT-nin əsas orqanlarından sayılır. Eyni zamanda
BMT-nin digər beynəlxalq məhkəmə qrumlarının təsis edilməsini istisna etmir.
Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində BMT Beynəlxalq Məhkəməsi özünün
fəaliyyəti və yurisdiksiyası ilə beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həllində xüsusi rola
malikdir.
Beynəlxalq Məhkəmənin beynəlxalq mübahisələrin dinc həlli vasitələrindən biri
kimi nəzərdə tutulması yenə də BMT Nizamnaməsinin 33-cü maddəsinin 1-ci
bəndindən meydana gəlir. BMT-nin bütün üzvləri eyni zamanda Beynəlxalq
Məhkəmənin Statutunun iştirakçılarıdır. Beynəlxalq Məhkəmənin fəaliyyət sferasına
yalnız dövlətlərarası mübahisələr daxildir. Onun səlahiyyətləri isə Statutu ilə
müəyyən olunur. Statut Beynəlxalq Məhkəmənin səlahiyyətlərinin sərhədlərini
müəyyən edir. Məhkəmə dövlətlərlə şəxslər arasında, eləcədə fiziki şəxslər
arasındakı mübahisələrinə baxmaq səlahiyyətinə malik deyil. Dövlətlərarası
mübahisələrin həlli də spesifikliyə malikdir. Belə ki, müvafiq mübahisələr də yalnız
hər iki tərəfin razılığı olduqdan sonra Məhkəmədə araşdırıla bilər. BMT Beynəlxalq
Məhkəmənin səlahiyyətləri onun yurisdiksiyası tanıdığı halda yaranır.
BMT Beynəlxalq Məhkəmənin Statutuna uyğun olaraq Məhkəmənin məcburi
yurisdiksiyasının tanınması dövlətlərin ya birtərəfli bəyanatı vasitəsilə, ya da
ikitərəfli sazişlərin bağlanması yolu ilə ola bilər. Belə müqavilələrə sülh və
əməkdaşlıq, təbii resusların birgə istismarı, dənizlərin milli sektorlara bölünməsi
haqqında və s. müqavilələr daxildir. Beynəlxalq Məhkəmənin məcburi yurisdiksiyası
eyni zamanda bir sıra çoxtərəfli universal müqavilələrdə də əks olunmuşdur. Buna
baxmayaraq, BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin məcburi yurisdiksiyası bir sıra
dövlətlər tərəfindən isə qeyd-şərtlə tanınmışdır. 2004-cü il məlumatına görə 65 dövlət
onun yurisdiksiyasını tanıyıb.

BMT

Beynəlxalq

Məhkəməsinin

Statutunun

36.2

maddəsinə

görə

Məhkəməsinin yurisdiksiyasına
a) beynəlxalq müqavilələrin təfsiri;
b) beynəlxalq hüququn istənilən məsələsi;
c) beynəlxalq öhdəliyin pozulmasına gətirib çıxaran faktın mövcudluğunun;
d) beynəlxalq öhdəliyin pozulmasına görə dəymiş zərərin xaraqterinin və
həcminin
müəyyən edilməsi daxildir.
Qeyd etdiyimiz kimi, BMT Beynəlxalq Məhkəmə baxışı üçün xaraqterik
xüsusiyyət onun qarşılıqlı razılıq əsasında fəaliyyət göstərməsidir. Hər hansı dövlətin
başqa bir dövlətlə qarşılıqlı mübahisəsinin Beynəlxalq Məhkəmədə həlli üçün razılıq
alması, şübhəsiz ki, onun yurisdiksiyasını kifayət dərəcədə məhdudlaşdırır. Müəyyən
kateqoriya mübahisələr isə ədəbiyyatda da bəzən “sırf siyası” mübahisə kimi
qiymətləndirilən və uzun müddət davam edən hərbi konfiliktlər şəraitində həlli tələb
edilən mübahisələrdir. Bu yönümlü sonuncu mübahisələrdən biri 2005-ci ildə Konqo
Demokratik Respublikası ilə Uqanda arasında baş vermişdir. Tərəflərin hərbi
təcavüz, digər tərəfin təbii ehtiyatlarının qeyri-qanuni ifadəsi, kütləvi formada insan
hüquqlarının pozulması ilə bağlı qarşılıqlı ittihamları Beynəlxalq Məhkəmə baxışına
qəbul etmişdir.
Belə

mübahisələrdə

hüquqi

tərkibin,

məzmunun

fərqləndirilməsinin

mürəkkəbliyi, digər tərəfdən, məsələnin həllində BMT Təhlükəsizlik Şurasının
xüsusi rolunun nəzərə alınması zərurəti Məhkəmənin müvafiq kateqoriya işləri
icraatına qəbul etməsinə qarşı fikirlərin meydana çıxmasını istisna etməmişdir.
Şübhəsiz ki, hərbi fəaliyyət, işğal, təcəvüz faktının müəyyən edilməsi, həmçinin
Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarın icrası ilə bağlı problemlər diqqətdən yayına bilməz.
Xüsusən də, ABŞ-ın Nikaraqua ilə mübahisəsində Məhkəmənin yurisdiksiyası
haqqında məsələ həll edilərkən müvafiq məzmunda etiraz ABŞ tərəfindən edilmişdi.
ABŞ qeyd edilən arqumentlə yanaşı, həm də BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin (hələ
1946-cı ildə qeyd-şərtlə də olsa tanıdığı) məcburi yurisdiksiyasından imtina etdiyi

bəyan edir. Lakin Məhkəmə bu arqumentləri rədd edərək göstərmişdir ki, güclə
hədələmək və onun tətbiqi Beynəlxalq Məhkəmənin həll edə bildiyi və beynəlxalq
hüquqla tənzimlənən hüquq məsələsidir.
Başqa sözlə, bu problem ABŞ-ın Məhkəmənin yurisdiksiyasını tanıyıbtanımamasından asılı olmayaraq Beynəlxalq Məhkəmə tərəfindən həll edilməsi
mümkün olan hüquq məsələsidir.

6.6. Beynəlxalq arbitraj və məhkəmə proseduru

Beynəlxalq arbitraj və məhkəmə proseduru beynəlxalq hüquqi aktlarda
beynəlxalq mübahisələrin son və həlledici vasitəsi kimi diqqəti cəlb edir.
Beynəlxalq arbitraj beynəlxalq mübahisənin tərəfləri arasında qarşılıqlı razılıq
əsasında təşkil edilən, mübahisəyə bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən baxılan, qərarı
tərəflər üçün məcburi olan beynəlxalq məhkəmə prosedurudur.
Arbitraj termininin latınca tərcüməsi tərəflər üçün şahidlik edən üçüncü şəxs
mənasını ifadə edir. Bu baxımdan beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həllində digər
ilkin vasitələrdən biri, lakin daha təkmil forma kimi çıxış etməklə, eyni zamanda
beynəlxlaq məhkəmə baxışının meydana gəlməsi üçün əsas olmuşdur.
Beynəlxalq məhkəmə isə beynəlxalq müqavilə əsasında, müəyyən müddətdə
seçilən şəxslərdən ibarət olmaq mübahisələrin həlli üzrə daimi orqandır. Beynəlxalq
məhkəmə də beynəlxalq arbitrajda olduğu kimi işə tərəflərin könüllü razılığı ilə baxır
və qərarları tərəflər üçün məcburi hüquqi əhəmiyyət kəsb edir.
Beynəlxalq arbitraj və məhkəmə təhqiqatının beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin
dinc həllinin digər beynəlxalq hüquqi vasitələrindən əsas fərqi ondan ibarətdir ki,
tərəflər

yurisdiksiyanı

seçdikdən

sonrapraktik

olaraq

beynəlxalq

iqtisadi

mübahisələrin araşdırılmasından kənarda qalır və beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin
tərəfləri üçün məcburi əhəmiyyət kəsb edən qərar qəbul edilir. Beynəlxalq iqtisadi
mübahisələrin dinc yolla tənzimlənməsinin ilkin beynəlxalq hüquqi vasitələrindən
fərqli olaraq beynəlxalq arbitraj və məhkəmə prosedurlarının çərçivəsi öncədən daha

konkret mexanizmləri təsbit edən beynəlxalq sazişlərlə müəyyən olunur və hər hansı
bir prosesual hərəkətə riayyət edilməsi işə yenidən baxılması üşün əsas ola bilər.
Beynəlxalq məhkəmələrin tərkibi beynəlxalq arbitrajlardan fərqli olaraq
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin tərəflərinin iradəsindən dolayısı ilə asılıdır, belə ki,
onlar təsis aktlarına əsasən qabaqcadan formalaşdırılır. Əgər beynəlxalq arbitraj
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin dinc həllinin beynəlxalq hüquqi vasitələrinin ən
qədim
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Babilistan,

Çin,

Yunanıstan

və

Romada

tətbiq

edilən)

insitutlatındandırsa, beynəlxalq məhkəmə baxışı isə beynəlxalq hüququn yeni
institutudur və öz başlanğıcını Beynəlxalq Daimi Ədalət Məhkəməsindən götürür.
Müasir beynəlxalq arbitraj baxışına maraq XVIII əsrin sonuna, 1974-cü il ABŞ
ilə Böyük Britaniya arasında Arbitraj haqqında Müqavilənin bağlanmasına təsadüf
edir. Arbitraj ilə bağlı ilk beynəlxalq sazişin tarixi eramızdan əvvəl 3200-3100-cü
illərə, Mesopatomiyanın (İki çayarasının) şəhər dövlətləri Laqaş və Umma arasında
bağlanan sazişə təsadüf edir.
Daimi beynəlxalq təsisat kimi arbitrajın universal beynəlxalq hüquqi
tənzimlənməsi isə II Haqa sülh konfransı zamanı medana gəlir. Haqa konvensiyasına
görə arbitraja müraciət könüllü xaraqter daşıyır və beynəlxalq müqavilələrin təfsiri və
tətbiqi məsələləri ilə, eləcə də “müəyyən növ” mübahisələrlə məhdudlaşırdı (m.3839). Konvensiya münsüflər məhkəməsinin daimi Palatasının yaradılmasını nəzərdə
rurur.
Palatanın üzvləri 6 il müddətinə Konvnsiya iştirakçısı olan dövlətlər tərəfindən
yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan və beynəlxalq hüquq sahəsində
ixtisaslaçşmış mütəxəssis kimi tanınan şəxslərdən təyin olunurdu. Beynəlxalq arbitraj
proseduru üzrə məsələlər BMT Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının müxtəlif vaxtlarda
keçirilən sessiyalarının da müzakirə predmeti olub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Hüquq
Komissiyası Arbitraj təhqiqatının Nümunəvi Qaydalarını işləyib hazırlamışdır.

6. 7. Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində iqtisadi
mübahisələrin həlli qaydası

Dünya Ticarət Təşkilatı təsis olunmasından öncə GATT çərçivəsində (m.22-23)
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həlli mexanizmi nəzərdə tutulurdu. GATT
çərçivəsində mübahisələrin tənzimlənməsi
- ikitərəfli məsləhətləşmə;
- mübahisə tərəflərindən asılı olmayan müstəqil ekspertlərdən ibarət olan işçi
qrupu (panels) mərhələlərini nəzərdə tuturdu.
Ekspertlər qrupunun vəzifəsini mübahisəyə baxarkən hər iki tərəf üçün məqbul
olan həllin axtarılması təşkil edirdi. Buna müvffəq olmadıqda ekspertlər tərəflərin
mövqeləri ilə tanış olduqdan sonra, onlar “GATT hüququ” ilə faktlara qiymət verilən
məruzə hazırlayırdılar. Bu məsələ sonradan GATT Şurasında müzakirə predmeti
olurdu və onun əsasında rəy hazırlanırdı. Müvafiq rəy zərərçəkən dövlətə hüquq
pozan dövlətə qarşı əks tədbirlər görmək hüququ verirdi. Mexanizm dövlətləri
barışdırmaq məqsədi daşıyırdı.
Havana Xartiyasından və Dünya Ticarət Təşkilatı hüququndan fərqli olaraq
GATT-da arbitraj üçün əsas verən beynəlxalq iqtisadi mübahisələri tənzim edəcək
normalar əks olunmamışdı. GATT-ın mübahisələrin tənzimlənməsi üzrə mexanizmi
təkmil sayılmadığından və “uduzan” tərəf həmişə onun əleyhinə çıxdığı üçün
Uruqvay raundunda yeni mexanizmin formalaşdırılması zərurəti yaranır.
GATT Şurasının GATT-da mübahisələrin tənzimlənməsi üzrə prosedur və
qaydaların təkminləşdirilməsi haqqında Qəbul etdiyi Qərar Dünya Ticarət
Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Mərakeş Sazişinə 2-ci Əlavə kimi Mübahisələrin
həlli üzrə prosedur və qaydalar haqqında Razılaşmanın (Understanding on Rule and
Prosedures Gaverning Settlement of Disputes) qəbul edilməsinə zəmin yaradır.
Mübahisələrin həlli üçün Dünya Ticarət Təşkilatı hüququna uyğun olaraq institutsion
əsas kimi Dünya Ticarət Təşkilatının Baş Şurası tərəfindən nəzarət olunan
Mübahisələrin həlli üzrə Orqan təsis edilir. Dünya Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi
haqqında sazişin 4-cü maddəsinə görə Mübahisələrin həlli üzrə Orqan daxili
qaydalarını özü müəyyən etməklə yanaşı qərarları konsensus əsasında qəbul edir.

Mübahisələrin həlli üzrə Orqan mübahisələrin mexanizmlərinin məcmuundan
ibarət sturuktur kimi çıxış edir. Qərarın qəbul edilməsi zamanı tətbiq edilən
konsensus xüsusi qrupun və Apellyasiya üzrə Orqanın qərarlarından imtina
edilmədikdə (neqativ konsensus yolu ilə) təmin edir.
Mübahisələrin tənzim edilməsi sisteminin əsas məqsədini çoxtərəfli beynəlxalq
ticarət sisteminin təhlükəsizliyini və effektliyini təmin etmək təşkil edir. Dünya
Ticarət Təşkilatı çərçivəsində mübahisə bir üzv-dövlətin digər üzv-dövlət tərəfindən
aparılan ticarət və gömrük siyasətinin həmin dövlətin Dünya Ticarət Təşkilatı
haqqında sazişdə əks olunan öhdəliklərə zidd olması qənaitinə gəldikdə yaranır.
Tərəflər öz aralarında razılığa gələ bilmədikdə, iddiaçı tərəf Razılaşmaya müvafiq
olaraq müstəqil orqana müraciət edə bilər. Iddiaçı tərəfin şikayətinin əsasını üzvdövlətlərin öhdəliklərini pozması faktı təşkil etməlidir.
Mübahisələrin həlli üzrə mexanizm dövlətdaxili qanunvericilik mexanizminə
münasibətdə üstünlüyə malikdir. Mübahisələrin həlli üzrə Orqanda üzv-dövlətlərin
fiziki şəxsləri arasında və ya fiziki şəxslərlə dövlətlər arasındakı mübahisələrə
baxılmır, lakin bu məsələ də istisna edilmir. Belə ki, bir sıra sazişlər xüsusi şəxslər
üçün müəyyən hüquq və vəzifələr nəzərdə tutur.
Mübahisələrin tənzimlənməsi mexanizmi (iştirakçıların məhdud sayı nəzərdə
tutan sazişlər istisna olmaqla) Dünya Ticarət Təşkilatı paketinə daxil olan istənilən
sazişdən doğan bütün növ mübahisələrə şamil edilir. Təsadüfü deyil ki,
Mübahisələrin tənzimlənməsinin prosedur və qaydaları haqqında Razılaşmanın 2-ci
Əlavəsində beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin xüsusi qaydaları ilə bağlı normaları əks
etdirən Dünya Ticarət Təşkilatı paketi sazişlərinin (Sanitar və fitosanitar tədbirlərin
tətbiq edilməsi haqqında Saziş, Ticarətdə texniki maneələr haqqında Saziş,
Antidempinq tədbirləri haqqında Saziş, Xidmətlərlə ticarət haqqında Baş Saziş) və s.
siyahısı göstərilmişdir.
Tənzimetmə prosedurlarının müxtəlifliyinə baxmayaraq, bütün mübahisələrə
Mübahisələrin həlli üzrə Orqanda baxılır. Mübahisələrə baxılması mexanizmi iki
mərhələdə

- Mübahisələrin həlli üzrə Orqan tərəfindən yaradılan xüsusi qrup (juri)
çərçivəsində;
- Apellyasiya üzrə Orqan səviyyəsində həyata keçirilir.
Xüsusi qruplar və Mübahisələrin həlli üzrə Orqan işə iki aspektdə-faktların
öyrənilməsi nöqteyi-nəzərindən və faktların sazişə uyğunluğu (hüquqi) nöqteyinəzərindən baxılır.
Jüri öz məruzələrində faktları müəyyən edərək təkliflər və tövsiyyələr verir. Bir
qayda olaraq qanunsuz daxili tədbirləri Dünya Ticarət Təşkilatı hüququna
uyğunlaşdırmaq tövsiyə olunur. Apellyasiya üzrə Orqan mərhələsində əsas məqsəd
jüri tərəfindən təqdim olunan faktları və nəticələri təsdiq etmək və ya ləğv etmək,
onlara hüquqi qiymət vermək və tədqiq etmək təşkil edir. Apellyasiya xüsusi qrupun
– jürinin məruzəsi ilə məhdudlaşdırılır. Apellyasiya üzrə Orqan qərar qəbul etmir. O,
yalnız Mübahisələrin həlli üzrə Orqana (Baş Şuraya) işin halları üzrə, tövsiyyələrini
və zəruri hallarda təkliflərini əks etdirən məruzə təqdim edir. Beləliklə,
Mübahisələrin həlli üzrə Orqan Apellyasiya üzrə Orqan tərəfindən məruzədə təklif
olunan məsələlərə, onların qanuniliyinə nəzarət edir.
Mübahisələrin tənzim edilməsi zərərçəkən tərəfin şikayətinə əsasən onun
hüquqlarının pozulması səbəbindən yaransa da, tənzimetmənin əsas məqsədi digər
beymnəlxalq məhkəmə prosesində olduğu kimi pozulmuş hüquqların birbaşa bərpası
deyil, Dünya Ticarət Təşkilatının təsisi haqqında Sazişə müvafiq olaraq, qarşılıqlı
kompromisə

gəlməklə

beynəlxalq

iqtisadi

mübahisənin

həllidir.

Istənilən

mübahisənin həllində olduğu kimi, Dünya Ticarət Təşkilatı sistemində də
mübahisələrin ilkin həllində tərəflərin danışıqları nəzərdə tutulub.

6.8. İnvestisiya mübahisələrinin həlli Mərkəzi

Beynəlxalq investisiya münasibətlərində də stabilliyin və təhlükəsizliyin təmin
edilməsində həlledici məsələlərdən biri də meydana çıxa biləcək mübahisələrin
davamlı həlli vasitələrinin təmin edilməsidir.
Xarici investisiyaların müdafiəsi və mübahisələrin həlli prosedurunun təsis
edilməsi problem olaraq XX əsrdə inkişaf etmiş dövlətlərlə inkişafda olan dövlətlər
arasında qözğın diskussiyaların mövzusu olmuşdur. Nəticə etibarilə hər hansı
beynəlxalq və ya xarici arbitraj prosedurunu qəbul etməyə inkişafda olan dövlətlərin
“Kalvo doktirinası” və “Hall formulasına” əsaslanan qərb təminat modeli meydana
gəlmişdir . Birinci konsepsiyanın təsiri ilə XX əsrin 70-ci illərində xarici investisiya
mübahisələrinin arbitraj həllinin müstəsna olaraq milli yuridiksiyaya tabe etdirən
BMT-nin məlum (YBİQ-nin müəyyən edilməsi üzrə Proqram və Bəyannaməsi,
həmçinin Dövlətlərin iqtisadi və hüquq vəzifələri Xartiyası) sazişləri qəbul edilir. Bu
sazişlərin qəbulunu sürətləndirən amillərdən biri Beynəlxalq Yenidənqurma və
İnkişaf Bankının təşəbbüsü ilə hazırlanmış və 1965-ci ildə qəbul edilmiş Dövlətlər
digər dövlətin şəxsləri arasında investisiya mübahisələrinin həlli haqqında Vaşinqton
Konvensiyasına uyğun olaraq İnvestisiyaların həlli üzrə beynəlxalq Mərkəzin
(İnternational Center For Settlement of İnvesment Disputes-ICSID) təsis edilməsi
olmuşdur.
XX əsrin 60-cı illərində transmilli arbitraj praktikası xarici investisiya
mübahisələrinin həllinin qeyri-milli sistemlərinin formalaşdırmağa başladığı zaman
belə bir fikir, mövqe qəbul edilməkdə idi ki, xarici kapital qoyuluşunun səmərəli
müdafiəsi üçün dövlətdənkənar arbitraj proseduru yaradılmalıdır. Bunu həmin dövrdə
bağlanan arbitraj qeyd-şərtləri də təsdiqləyir. Transmilli arbitraj mexanizmlərinin
təsis edilməsi istəyi xarici investorun qəbul edən dövlətin ərazisində özünün
əmlakının milliləşdirmədən və həmçinin analoji tədbirlərdən qorumaqla bağlı olub.
Xarici investorun qəbul edən dövlətdə qeyri-bərabər hüquqi vəziyyəti bir tərəfdən,
müxtəlif hüquqi siyasi rejimli dövlətlərdə mülkiyyət hüquqlarına olan münasibətlə
bağlı olurdusa, digər tərəfdən isə, ənənəvi olaraq xarici kapitallar qeyri-normal
münasibətdə yaranırdı. Xarici investisiyaların hüquqi rejimi üçün ümumi xaraqterik

hal ondan ibarətdir ki, qəbul edən dövlətin ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti
təminatlandırılmalıdır. Qəbul edən dövlətin qanunvericilik yurisdiksiyasında olan
xarici investor inzibati tədbirlərdən sığortalanmalı, həmçinin meydana çıxa biləcək
mübahisələrin ədalətli həllinə nail olmalıdır. Mübahisələrin dövlətdaxili həlli
vasitələri isə buna imkan vermir. Buna görə də, bağlanan beynəlxalq kontraktlarda
əksər halda istər məhkəmə, istərsə də qanunvericilik yurisdiksiyası beynəlxalq
mexanizmlərə və beynəlxalq hüquq qaydasına tabe edilir .
Qeyd etdiyimiz kimi xarici kapital qoyuluşu sferasında yaranan mübahisələrin
həlli vasitəsi kimi Vaşiqton Konvensiyası əsasında İnvestisiya mübahisələrinin həlli
üzrə beynəlxalq Mərkəz təsis edilmişdir. Beynəlxalq hüququn mübahisələrin dinc
yolla həlli prinsipinə əsasən meydana gələn Vaşiqton Konvensiyası beynəlxalq
iqtisadi əməkdaşlığı daha da genişləndirmişdir. Konvensiya 46 dövlətin iştirakı ilə
hazırlansa da, bağlandıqdan sonra qısa müddətdə onun hüquqi qüvv əkəsb etməsi bir
daha onun xüsusi əhəmiyyətindən xəbər verir.
Konvensiyanı hazırlayanlar belə bir məqsəd güdmüşlər ki, investisiya
mübahisələrinin əhəmiyyətli hissəsinə obyektivliyi, qərəzsizliyi və tərəfsizliyi təmin
etmək üçü milli məhkəmələrdə deyil, beynəlxalq Mərkəzdə baxılmalıdır. Müvafiq
mübahisələrin ICSID-ə verilməsi üçün, Konvensiyaya görə, investisiya kontraktları,
sazişləri əsasında mümkün olmalıdır. Buradan belə bir nəticə hasil olunur ki,
mübahisələrin həlli məqsədilə Mərkəzə müraciət etmək könüllü xaraqter daşıyır və
müvafiq prosedur mövcud mübahisələrin həlli üzrə qrumlardan biri kimi çıxış edir.
Lakin Konvensiyanın analizi belə deməyə əsas verir ki, Konvensiyada nəzərdə
tutulan arbitraj proseduru heç də könüllülük prinsipinə əsaslanmır. Belə ki,
dövlətlərin Konvensiyada iştirakının mütləq şərtlərindən biri odur ki, dövlət xüsusi
investorla bağladığı kontrakta özünün təşəbbüsü ilə arbitraj qeyd-şərti edə bilməz.
Başqa sözlə desək, Konvensiyaya görə, investisiya kontraktında arbitraj qeyd-şərtini
formalaşdırmaq hüququ dövlətə deyil, xüsusi investora məxsusdur. Məhz bu
məsələni nəzərə alaraq bir çox inkişafda olan dövlətlər Konvensiyanı imzalamağa
meyilli olmamışlar.
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əhəmiyyətli

məsələlərdən

biri

investisiya

mübahisələrinin anlayışının təsbit edilməsidir. İnvestisiya mübahisələri razılığa gələn
dövlətlərlə digər razılığa gələn dölətlərin şəxsləri arasında
- xarici investisiya münasibətlərindən yaranan;
- razılığa gələn dövlətlə xarici investor arasında;
- investisiya kontraktı üzrə öhtəliyin pozulmasına görə konpensasiyanın həcmi və
şərtləri, tərəflərin hüquq və vəzifələrinin mahiyyətinə aid hüquqi mübahisələr kimi
qeyd edilir (m.25).

6.9. Enerji Xartiyasına Müqavilə çərçivəsində
mübahisələrin həlli qaydası
Enerji

Xartiyasına

Müqavilənin

hüquqi

tənzimetmədə

əhəmiyyətli

xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, enerji sektorunda meydana çıxacaq
mübahisələrin hüquqi vasitələrlə həllini nəzərdə tutur. Müqavilədə həm razılığa gələn
tərəflərin Müqavilə müddəalarının təfsiri və tətbiqi ilə bağlı (m.27), həmçinin
investorla qəbul edən dövlət arasındakı mübahisələrin həlli (m.26) proseduru əks
olunub. Enerji Xartiyasına Müqavildə

xüsusi investorla dövlət arasındakı

mübahisənin (bir qayda olaraq ticarət-sənaye palataları nəzdində fəaliyyət göstərən
instriksional beynəlxalq arbitraj qaydası ilə yanaşı) beynəlxalq məhkəmə qaydasında
həllinin nəzərdə tutulması (Müqavilənin 26-cı maddəsində qeyd olunur ki, 4-cü
bəndə uyğun olaraq təsis olunan arbitraj məhkəməsi mübahisəli məsələləri bu
müqaviləyə və beynəlxalq hüququn tətbiq olunmalı norma və prinsiplərinə uyğun
həll edir. m.26.6) müddəası müasir beynəlxalq hüququda dövlətlə investor arasında
bağlanan “konsenssiya”

müqavilələrin beynənilləşməsi ilə

bağlıdır (“Əsrin

Müqaviləsi”m.23.1) Müssid beynəlxalq hüququ yalnız dövlətlərarası müqavilələrə
deyil, həmçinin onun fəaliyyət sferası yeni yaratmaq olduğu və əsasını dövlət
kontraktları təşkil etdiyi beynəlxalq kontrakt hüququna da şamil edilir.
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resurslarının ticarəti, investisiya qoyuluşu, ekologiya, tranzit və d. məsələlərlə bağlı
mübahisələrin həllini

nəzərdə

tutmaqla

müəyyən spesifkliyə

də

malikdir.

Mübahisələrin həllinin daha effektli həlli vasitəsi kimi beynəlxalq arbitraj presuduru
nəzərdə tutulur. Enerji Xartiyasına Müqavilənin 26-cı maddəsinə görə beynəlxalq
regional kontraktlardan yaranan mübahisələrin həllində tərəflərdən biri mübahisənin
danışıqlar vasitəsilə həlli üçün digər tərəfə müraciət etdiyi andan 3 ay müddətində
mübahisə həll edilmədikdə investor mübahisənin həlli üçün
- mübahisə tərəfinin, razılığa gələn tərəfin məhkəmələrinə və inzibati
tribunalarına 2(a);
- mübahisələrin həlli üzrə öncədən razılaşdırılmış istənilən tətbiq edilə biləcək
prosedura 2(b);
- investisiya mübahisələrinin həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəzin Arbitraj
Məhkəməsinə 4 (a); və ya UNCITRAL-ın Arbitrajın Reqlamentinə uyğun olaraq ad
hoc arbitrajlara 4(b);
- Stokholm Beynəlxalq Ticarət Palatasının Arbitraj institutunun arbitraj
məhkəməsinə 4 (c) müraciət edə bilər.
Arbitraj prosedurunun seçilməsi üçün razılığa gələn tərəfin həmin mexanizmləri
təsis edən beynəlxalq sazişlərdə iştirakı zəruridir.
Enerji Xartiyasına Müqavilədə dövlətlərarası mübahisələrin həlli də
özünəməxsusluğa malikdir. Belə ki, enerji təhlükəsizliyi ekoloji təhlükəsizlikdən
üstün tutulduğu üçün ekoloji mübahisələrin həllində arbitraj proseduru deyil,
diplomatik vasitələr nəzərdə tutulur. Diplomatik vasitələrlə həll edilən digər məsələ
energetika sferasında rəqabət problemidir (m.27.2), Müqavilənin tətbiqi və təfsiri
üzrə diplomatik kanallar özünün nəticəsini verməzsə, ad hoc beynəlxalq arbitraj təsis
edilməlidir (m.27.2,3), Mübahisədə iştirak edən, razılığa gələn tərəflər başqa hal
nəzərdə

tutmazlarsa,

Arbitraj Məhkəməsi Haaqada

keçirilir

və

Münsiflər

Məhkəməsinin Daimi Palatasının xidməti vasitələrindən istifadə edilir (m.27(k)).
Əsasən UNCITRAL-ın arbitraj Reqlamenti tətbiq edilir (m.27(f)).

6.10. Enerji resurslarının boru kəmərləri ilə tranzit
nəqlində mübahisələrin həlli qaydasının proseduru

Müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından enerji
resurslarının stabil və davamlı nəqli mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Enerji Xartiyasına
Müqavilənin tranzitlə bağlı 7-ci maddəsi mübahisənin həlli zamanı barışıq və
vasitəçilik proseduruna əsaslanır. Enerji resurslsrının tranziti ilə əlaqədar meydana
çıxan mübahisələr razılığa gələn tərəflər arasında razılaşdırılmış qaydalar
tükəndikdən sonra Xartiya üzrə Konfıransın Baş katibinin iştirakçısı tərəflərlə
məşvərətindən sonra təyin etdiyi vasitəçi tərəfindən həll edilir. Mübahisə tərəfi
mübahisənin mahiyyəti ilə əlaqədar Baş katibə bildiriş verir, sonuncu isə öz
növbəsində bütün iştirakçı-dövlətləri bu barədə məlumatlandırır.
Baş katib mübahisə tərəfi olan üzv-dövlətdən bildiriş aldıqdan sonra 30 gün
müddətində mübahisə predimeti üzrə səriştəli və iştirakçı dövlətlərə, münasibətdə
neytral olan şəxsi vasitəçi təyin edir. 90 gün müddətində vasitəçi mübahisənin həlli
üzrə prosedur qayda ilə bağlı tövsiyə, mübahisənin son həllinə kimi tətbiq edilməli və
tərəflərin gözləməli olduğu tranzit tarifləri və şərtləri üzrə qərar qəbul edir. Razılığa
gələn tərəflər onların nəzarətində və ya yurisdiksiyasında olan subyektlərin –
vasitəçilərin mübahisənin həllinə qədər və ya 12 ay müddəti üçün tranzit tarifləri və
şərtləri üzrə qəbul etdiyi aralıq qərarına riayət etmək öhdəliyi daşıyırlar.
Xartiya üzrə Konfırans barışıq prosedurunun keçirilməsi və vasitəçinin
mükafatlandırılması üzrə nümunəvi qaydalar qəbul etmişdir.
Tranzitlə bağlı dövlətlərarası mübahisələrin də həllində ilk öncə diplomatik
vasitələr nəzərdə tutulur. RF ilə Ukrayna, Belorusiya ilə RF arasında tranzit
mübahisələrinin diplomatik vasitələrlə həlli misal kimi qeyd edilə bilər. Şübhəsiz ki,
arbitraj
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təhlükəsizliyinin təminatı üçün daha səmərəli ola bilər. Təsadüfi deyil ki, Enerji
Xartiyasına Müqaviləyə qəbul ediləcək çoxtərəfli Tranzit Protokolunun layihəsində

mübahisənin son həlli kimi Enerji Xartiyasına Müqavilənin arbitraj qaydasına istinad
edilməsi nəzərdə tutulur.
Enerji Xartiyasına Müqavilə qeyri-kommersiya risklərinin beynəlxalq sığorta,
təminat sistemini də nəzərdə tutur (m.15). Lakin bu məsələ daha səmərəli formada
MIGA çərşivəsində tənzimlənir .
6.11. Beynəlxalq iqdisadi mübahisələrin həllində iqdisadi
gücün tətbiqi
Beynəlxalq iqdisadi mübahisələrin həlli beynəlxalq hüquqa uyğun qeyri-dinc
vasitələrin də fərqləndirilməsini zəruri edir. Dövlətdaxili hüquqda olduğu kimi,
beynəlxalq hüquq da hüquq güclə təmin olunduğu halda özünün funksiyasını
səmərəli formada həyata keçirmiş olur. Təəsüf ki, (bəzən dövlətdaxili) beynəlxalq
hüquqda gücün tətbiqi əksər halda ikili standartlardan sənayecə inkişaf dövlətlərin
maraqlarından asılı olaraq tətbiq edilir. Müasir beynəlxalq iqdisadi mübahisələr üçün
hüquq qaydası nöqteyi-nəzərindən əsas problem aparıcı inkişaf etmiş dövlətlərin
iqdisadi məcburetməsi altında qəbul etdirilən və saxlanılan ədalətsiz beynəlxalq
əmlak bölgüsü və beynəlxalq iqdisadi münasibətlər sistemidir.
Gücün istər hüquq pozuntusu halında əks tədbir kimi istərsə də hüquq pozuntusu
kimi tətbiqi hallarını bir-birindən fərqləndirmək mövcud hüquqi faktlar düzgün
qiymətləndirmək üçün inkişaf səviyyəsindən iqtisadi potensialından asılı olmayaraq
bütün
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formalaşdırılmalıdır.
Hazırda siyasi sferada güc tətbiq halını müəyyən etmək və əks tədbirlər
haqqında qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti BMT Təhlükəsizlik Şurasına məxsusdur.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iqtisadi sanksiyalarına misal kimi Cənubi Rodeziya,
CAR, İraq, Yuqaslaviya, Liviya, Nikaraqua, Dominkan Respublikasına və s. qarşı
tədbirləri qeyd edilə bilər.
Bir çox hallarda dövlətlərin tətbiq etdikləri iqtisadi əks tədbirlər iqtisadi gücün
qeyri-qanuni tətbiqidir. İqtisadi gücün belə tətbiqi genişlənib iqtisadi təcavüzə çevrilə

biləcək silahlı münaqişə ilə nəticələnmə təhlükəsi yaradır. Bir qayda olaraq müvafiq
tədbirlərin məqsədini siyasi təzyiq daxili işlərə qarışmaq, dövlətin suveren
hüquqlarının həyata keçirməsini, resusları üzərində hüquqlarını, gəlir və üstünlüklər
əldə etməsini məhdudlaşdırmaq xarakteri daşıyır.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə dövlətlərin sərbəst şəkildə meydana çıxan
təhlükələrin

səviyyəsini

dəyərləndirmək

hər

hansı

bir

hüquqi

faktları

qiymətləndirmək və nəticə etibari ilə hüquqa uyğun iqtisadi gücün tətbiq edilməsi
üçün beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin yaradılması ilə bağlı müxtəlif
fikirlər irəli sürülməkdədir. Xüsusən də BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə yanaşı
beynəlxalq birliyin maraqlarına uyğun iqtisadi təhlükəni dəyərləndirən və iqtisadi
gücü tətbiq edə biləcək iqtisadi Təhlükəsizlik Şurasının da yaradılması ilə bağlı
təkliflər irəli sürülməkdədir. Hətta hal-hazırda “G 7”-nın belə bir qrup kimi çıxış edə
bilməsi ehtimalı qeyd edilməkdədir.
Sonuncu variant yalnız sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərin maraqlarına uyğun ola
bilər. Belə ki, “G 7”həmin dövlətlərin siyasi formudur. İqdisadi Təhlükəsizlik
Şurasının yaradılmasına gəldikdə isə onu qeyd etmək lazımdır ki, əvvəla, müvafiq
mexanizmin fəaliyyəti üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının indiki statusu ləğv
edilməlidir. Digər tərəfdən, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsasında iqdisadi
maraqlar dayandığından müstəqil Təhlükəsizlik Şurasına zərurət yoxdur.
İqtisadi xarakterli hüquqauyğun məcburiyyət tədbirləri (sanksiyalar) müəyyən
bir sistemə malikdir. Hüquq pozuntusu törədən dövlətə qarşı cavab tədbiri kimi
- əmtəə idxalının məhdudlaşdırılması;
- ticarətin idxal və ixracının kvotalandırılması, lisenziyalandırılması;
- qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirlərinin tətbiqi:
- müvafiq dövlətin hüquqi və fiziki şəxslərinin əmlakının milliləşdirilməsi;
- fondların sekvestri, aktivlər üzərində həbs qoyulması;
- embarqo (müəyyən əmtəə, əmtəələr qrupu üzrə ixrac və idxalının
dayandırılması ilə iqtisadi əlaqələrin tam və ya qismən kəsilməsi);

- boykot (ticarət, nəqliyyat və digər münasibətlərin kəsilməsinə yönəlmiş geniş
xarakterli tədbirlər kompleksinin tətbiqi);
- blokada (iqtisadi resursların tükəndirilməsi, üçüncü dövlətlər tərəfindən
təcridedilmə, eləcə də hüquqi və fiziki şəxslər səviyyəsində iqtisadi münasibətlərin
kəsilməsi) qeyd edilə bilər.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə iqtisadi (qeyri-hərbi) xarakterli gücün tətbiqi
üzrə məcburiyyət tədbirləri ilə yanaşı, BMT Nizamnaməsinə (m. 39, 41, 42) uyğun
olaraq hərbi gücün sanksiyalaşdırılması da mümkündür. Buna misal olaraq, 1977-ci
ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası CAR-ın siyasətini sülhə və beynəlxalq təhlükəsizliyə
təhdid kimi qiymətləndirərək 418 saylı Qətnaməsi ilə CAR-ın silahla təchizatına tam
embarqo qoymağı tövsiyə etmişdi.
İraqın Küveytə müdaxiləsindən sonra 1990-cı ildə BMT TŞ 661 saylı
qətnaməsilə İraqa iqtisadi blokadanın elan edilməsi üzrə sanksiya hər hansı bir
kontrakt və lisenziyadan asılı olmayaraq bütün dövlətlər üçün müvafiq əlaqələrin
dayandırılması üzrə öhdəlik müəyyən edirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər,
670 saylı qətnaməsində qeyd edilir ki, İraq hökumətinin BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinə zidd olan istənilən aktı etibarsız və əhəmiyyətsizdir.
Müvafiq olaraq, İraq tərəfindən, beynəlxalq publik qayda pozulduğu üçün dövlətlərin
qanunvericiliyi İraqın qanunlarına istinad edə və həmin dövlətin məhkəmələri
müvafiq qanunları tətbiq edə bilməzdi.
Həmin tədbirlər seriyasından Liviyaya münasibətdə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 1992-ci il 748 saylı Qətnaməsi ilə hava embarqosu və silah təchizatı
embarqosu qeyd edilə bilər.
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7.1 Бейнялхалг тиcарят щцгугунун anlayışı
Бейнялхалг тиcарят щцгугу дедикдя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ясас
формасы олан бейнялхалг тиcарятин щяйата кечирилмяси иля баьлы олараг йаранан
мцнасибятляри низама салан щцгуг нормаларынын мяcмусу баша дцшцлцр.
«Бейнялхалг тиcарят щцгугу» (инэилисcя – «интернатионал траде лаw»,
франсызcа – «дроит cоммерcиал интернатионал», алманcа – «интернатионалес
Щанделсреcщт», русcа – «международное торговое право» вя с.) термини мцасир

щцгуг елминдя кечян ясрин орталарындан ишлядилмяйя башланмышдыр. Бу терминин
лми дювриййяйя дахл едилмясиня вя онун бейнялхалг сянядлярдя истифадя
олунмасына, хцсусиля, 1966-cы илдя БМТ Баш Ассамблейасы тяряфиндян Бейнялхалг
Тиcарят Щцгугу цзря БМТ Комиссийасынын (ЙУНСИТРАЛ) йарадылмасы бюйцк
тясир эюстярмишдир. Эюрцндцйц кими, бу Комиссийанын рясми адында «бейнялхалг
тиcарят щцгугу» анлайышы ишлядилир; бу анлайыш ися, ялбяття, «бейнялхалг тиcарят
щцгугу» термининин танынмасында вя онун щцгуг елминдя эениш сявиййядя
ишлядилмясиндя ваcиб рол ойнамайа билмязди.
ХХ ясрин орталарында, даща доьрусу, кечян йцзиллийин 60-70-cи илляриндя
йаранмасына вя буна эюря дя нисбятян йени («cаван») термин олмасына
бахмайараг, бейнялхалг тиcарят щцгугунун юз тарихи гядимдир. Беля ки,
бейнялхалг тиcарят щцгугу иля тянзимлянян мцнасибятлярин – бейнялхалг тиcарят
мцнасибятляринин йаранмасы, бейнялхалг тиcарятин щяйата кечирилмяси гядим
дюврляря тясадцф едир.
Бейнялхалг тиcарят мцнасибятляри ися бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя
ихтисаслашма (сющбят мцяййян нюв малын истещсалында ихтисаслашмадан эедир) кими
амилляr нятиcясиндя ямяля эялмишдир. Мящз бу амилляр тарихян бейнялхалг тиcарятин
щяйата кечирилмясиня сябяб олмушдур.
Тарихин еля бир дюврц олмушдур ки, щямин дюврдя маллар тякcя шяхси – аиля
истещлакы цчцн дейил, щям дя сатыш мягсяди иля истещсал едилмишдир. Сатыш мягсяди
цчцн истещсал олунмуш маллар ися, тябии ки, игтисади характерли мцгавилялярин (алгысатгы мцгавиляляринин) кюмяйи иля реализя олунурду. Бунун нятиcясиндя
мцгавилялярин мяcмусу кими мцлки дювриййя йаранды. Яввялляр беля мцгавиляляр
гябиля-тайфа гурумлары арасында баьланырды. Сонралар ися алгы-сатгы мцгавиляляри
дювлятляр арасында, щабеля мцхтялиф дювлятлярин тябяяляри (вятяндашлары) арасында
баьланмаьа башлады.
Тарихин мцяййян инкишаф дюврцндя айрыcа олараг тиcарят дювриййяси йаранды
вя бу дювриййя истещсалчыларла истещлакчылар арасында васитячи ролуну ойнайан,
лакин мал истещсал етмяйян хцсуси груп шяхслярин – таcирлярин баьладыглары ягдлярин
мяcмусундан ибарят иди. Бу груп шяхслярин мейдана эялмясиня ихтисаслашманын
инкишафы, тясяррцфат дювриййясинин эенишлянмяси сябяб олмушдур; онларын фяалиййяти
вя иштирак етдикляри тиcарят мцнасибятляри системляшдирилмямиш айры-айры адятлярля
тянзимлянирди. Узун мцддят щямин мцнасибятляр хцсуси олараг щцгуг нормалары
иля низамланмады. Бейнялхалг тиcарят щцгугунун тарихи инкишафында орта ясрлярдя
Гярби Авропада таcир силкинин йаранмасы вя онун фяалиййяти ваcиб рол ойнамышдыр.
Беля ки, таcир силкинин фяалиййяти тиcарятин, о cцмлядян бейнялхалг тиcарятин хцсуси

олараг щцгуги тянзимлянмясиня сябяб олмушдур. Нятиcядя бейнялхалг таcир
щцгугу («лех мерcаториа») формалашды.
ХЫХ ясрин сонларында бейнялхалг тиcарят даща да инкишаф етмяйя
башлады.Диэяр тяряфдян, Инэилтяря вя Франса кими игтисади cящятдян инкишаф етмиш
юлкялярин мцлки, щабеля тиcарят щцгугунда тяряфлярин ирадя сярбястлийи принсипи
тясбит олунду. Бунларын нятиcясиндя бейнялхалг тиcарят щцгугу да инкишаф етди.
Тясадцфи дейил ки, мящз щямин дюврдя бейнялхалг тиcарят щцгугу тиcарят
щцгугунун нювляриндян бири кими танынмаьа башлады. Беля ки, ХЫХ ясрин
ахырларында – ХХ ясрин яввялляриндя алман вя рус алимляри тиcарят щцгугунун елми
тяснифини веряркян онун «бейнялхалг тиcарят щцгугу» кими нювцнц айырдылар. О
дюврцн щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя «бейнялхалг тиcарят щцгугу» термининдян
истифадя едилмяйя башланды.
Даща сонралар айры-айры юлкялярин милли игтисадиййатлары вя ямтяя базарлары
арасында гаршылыглы ялагя эцcлянди. Бу ися, юз нювбясиндя, бир дювлятдя истещсал
олунан малларын диэяр дювлятин базарларына дахил олмасынын шяртляринин
мцяййянляшдирилмясини, бейнялхалг ямтяя дювриййясинин щцгуги тянзимлянмясини,
милли базарларын мцдафия олунмасыны вя диэяр мясялялярин щялл едилмясини обйектив
зярурятя чевирди. Бу кими мясяляляри тянзимляйян щцгуг нормаларынын системи
бейнялхалг тиcарят щцгугуну формалашдырды.

7.2 Бейнялхалг тиcарят щцгугунун низамасалма предмети
Бейнялхалг тиcарят щцгугу щансы мцнасибятляри тянзимляйирся, щямин
мцнасибятляр дя онун низамасалма предметини тяшкил едир. Бейнялхалг тиcарят
щцгугуна йухарыда вердийимиз елми анлайышдан бялли олур ки, о, бейнялхалг
тиcарятин щяйата кечирилмяси иля баьлы олараг йаранан мцнасибятляри тянзим едир.
Бейнялхалг тиcарят ися ямтяялярин (мал вя хидмятлярин) мцбадилясидир; бу
мцбадилянин кюмяйи иля дцнйа юлкяляри юз тялябатларыны тямин едирляр. Бу ися ону
эюстярир ки, бейнялхалг тиcарят мцхтялиф юлкялярин ямтяя истещсалчылары арасында
ялагя формасыдыр.
«Бейнялхалг тиcарят» анлайышыны «хариcи тиcарят» анлайышындан фяргляндирмяк
лазымдыр. Щяр шейдян яввял, гейд едяк ки, бейнялхалг тиcарят анлайышы хариcи тиcарят
анлайышындан даща эенишдир. Беля ки, хариcи тиcарят дедикдя щяр щансы бир юлкянин
диэяр юлкялярля тиcаряти баша дцшцлцр ки, о, юлкяйя хариcи юлкялярдян мал
эятирилмясиндян (идхалдан) вя юлкядян хариcи юлкяляря мал эюндярилмясиндян

(ихраcдан) ибарятдир. Бейнялхалг тиcарят дедикдя ися мцхтялиф юлкялярин хариcи
тиcарятляринин мяcмусу баша дцшцлцр. Бу ися о демякдир ки, бцтцн дцнйа
юлкяляринин тиcарятляринин мяcмусуна бейнялхалг тиcарят дейилир.
Бейнялхалг тиcарят щцгугу хариcи тиcарятин дейил, бейнялхалг тиcарятин щяйата
кечирилмяси иля баьлы олараг йаранан мцнасибятляри тянзим едир. Бейнялхалг тиcарят
ися щям дювлятляр, щям дя айры-айры юлкялярин шяхсляри сявиййясиндя щяйата кечириля
биляр. Бейнялхалг тиcарят щцгугу мящз дювлятляр сявиййясиндя щяйата кечирилян
бейнялхалг тиcаряти тянзимляйир. Она эюря ки, бейнялхалг тиcарят щцгугу
бейнялхалг игтисади щцгугун тяркиб щиссясидир. Одур ки, о, дювлятляр вя бейнялхалг
игтисади щцгугун диэяр субйектляри арасында бейнялхалг тиcарятин щяйата
кечирилмяси иля баьлы олараг йаранан мцнасибятляри тянзим едир; онлара
дювлятлярарасы бейнялхалг тиcарят мцнасибятляри дейилир. Мящз бу мцнасибятляр
бейнялхалг игтисади щцгугун тяркиб щиссяси олан бейнялхалг тиcарят щцгугунун
низамасалма (тянзиметмя) предметини тяшкил едир. Буну нязяря алараг,
бейнялхалг тиcарят щцгугуна даир ашаьыдакы доктринал дефинисийаны формуля етмяк
мцмкцндцр:
-бейнялхалг тиcарят щцгугу дедикдя дювлятляр вя бейнялхалг игтисади щцгугун
диэяр субйектляри арасында бейнялхалг тиcарятин щяйата кечирилмяси иля баьлы олараг
йаранан мцнасибятляри, йяни дювлятлярарасы бейнялхалг тиcарят мцнасибятлярини
тянзимляйян щцгуг нормаларынын системи баша дцшцлцр.
Айры-айры юлкялярин шяхсляри арасында бейнялхалг тиcарятин щяйата кечирилмяси
иля ялагядар олараг йаранан мцнасибятляря эялдикдя ися, гейд етмялийик ки, онлар
дювлятлярарасы дейил, хцсуси бейнялхалг тиcарят мцнасибятляри щесаб олунур. Бу
сябябдян щямин мцнасибятляр бейнялхалг хцсуси (мцлки) щцгугун низамасалма
предметиня дахилдир. Дювлятля хариcи дювлятин шяхсляри арасында йаранан тиcарят
мцнасибятляри дювлятлярарасы дейил, хцсуси бейнялхалг тиcарят мцнасибятляри щесаб
едилир. Буна эюря дя щямин мцнасибятляр бейнялхалг хцсуси (мцлки) щцгугун
низамасалма предметиня аид олунур. Хцсуси (йяни гейри-дювлят) бейнялхалг
тиcарят мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг нормаларынын системиня гейри-дювлят
бейнялхалг тиcарят щцгугу дейилир. Гейри- дювлят бейнялхалг тиcарят щцгугу, юз
нювбясиндя, бейнялхалг хцсуси (мцлки) щцгугун тяркиб щиссяси щесаб едилир.
Дювлятлярарасы бейнялхалг тиcарят мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг
нормаларынын системи, мялум олдуьу кими, дювлятлярарасы тиcарят щцгугу адланыр.
Дювлятлярарасы тиcарят щцгугу ися бейнялхалг игтисади щцгугун тяркиб щиссяси
сайылыр. Демяли, бейнялхалг игтисади щцгугун тяркиб щиссяси кими бейнялхалг

тиcарят щцгугу дедикдя дювлятлярарасы тиcарят щцгугу баша дцшцлцр. Бу фясилдя
сющбят мящз дювлятлярарасы тиcарят щцгугундан эедир.
Беляликля, ики cцр бейнялхалг тиcарят щцгугу мювcуддур: бунлардан бири
бейнялхалг игтисади щцгугун, диэяри ися бейнялхалг хцсуси (мцлки) щцгугун
тяркиб щиссяси сайылыр. Бязи мцяллифляр, мясялян, ингилабагядярки Русийа сивилист
алими Г.Ф.Шершеневич бейнялхалг тиcарят щцгугуну эениш мянада ишлядир. Онун
фикринcя, бейнялхалг тиcарят щцгугу тиcарят сащясиндя дювлятлярарасы
мцнасибятляри, дювлятлярля юз тябяяляри (вятяндашлары) вя мцхтялиф дювлятлярин
тябяяляри
(вятян-дашлары)
арасында
ялагяляри
тянзимляйян
щцгугдур.
Г.М.Велйаминов да бейнял-халг тиcарят щцгугу анлайышынын эениш мянада баша
дцшцлмясинин ваcиблийини вурьулайыр.

7.3 Бейнялхалг тиcарят щцгугунун мянбяляри
Бейнялхалг тиcарят щцгугунун мянбяляринин даиряси кифайят гядяр эенишдир;
онларын васитясиля бейнялхалг тиcарятин норматив-щцгуги тянзимлянмяси щяйата
кечирилир. Бейnялхалг мцгавиляляр, йяни икитяряфли вя чохтяряфли бейнялхалг
мцгавиляляр бейнялхалг тиcарят щцгугунун ясас вя башлыcа мянбяйи щесаб едилир.
Бейнялхалг мцгавиляляр арасында бейнялхалг тиcарят мцгавиляляри хцсусиля
ваcиб рол ойнайыр. Она эюря ки, бейнялхалг тиcарят мцгавиляляриндя тиcарят
мцнасибятляринин щцгуги режими даща мцфяссял шякилдя мцяййянляшдирилир; бу нюв
мцгавилялярдя хариcи тиcарят сащясиндя дювлятлярин ямякдашлыьына аид цмуми
шяртляр нязярдя тутулур. Бейнялхалг тиcарят мцгавиляляринин ролу вя ящямиййяти
бундан ибарятдир ки, онлар игтисади-тиcарят мцнасибятляринин щяйата кечирилмяси
цчцн щцгуги база йарадырлар. Бу нюв мцгавиляляр бир дювлятин тиcарят фяалиййяти
субйектляринин диэяр юлкянин яразисиндя щцгугу вязиййятиня, тиcарят
мцнасибятляринин принсипляриня, тариф вя гейри-тариф тянзиметмя тядбирляринин
тятбигиня, тиcарят щесаблашмаларына, малларын транзитиня вя диэяр мясяляляря аид
нормалар мцяййянляшдирир.
Ямтяя дювриййяси вя юдянишляр щаггында сазишляр бейнялхалг тиcарят
щцгугунун мянбяйи олан бейнялхалг мцгавиляляря аиддир. Бу сазишлярдя бир
тяряфдян мцяййян юлкянин диэяр юлкяйя эюндярмяли олдуьу конкрет нюв малларын
сийащысы верилир вя онларын щяcми эюстярилир, диэяр тяряфдян эюндярилян маллара эюря
щесаблашманын гайда вя шяртляри мцяййянляшдирилир.

Щюкумятлярарасы тиcарят сазишляри бейнялхалг тиcарят щцгугунун мянбяйи
олан бейнялхалг мцгавилянин нювляриндян биридир; бу сазишляр ики дювлят арасында
мал дювриййясиня аид конкрет ющдяликляри мцяййян едир. Мал эюндярмя сазиши
щюкумятлярарасы тиcарят сазишинин йарымнювц щесаб едилир; беля сазишлярдя гаршылыглы
сурятдя бир дювлятдян диэяриня эюндярилян малларын конкрет сийащысы нязярдя
тутулур.
Тиcарят конвенсийасы вя клиринг сазиши дя бейнялхалг тиcарят щцгугунун
мянбяйи олан бейнялхалг мцгавиляляря аиддир. Тиcарят конвенсийасы тиcарят
сащясиндя хцсуси мясяляляр цзря дювлятлярарасы мцнасибятляри тянзимляйир; мясялян,
эюмрцк конвенсийасы тиcарят конвенсийасынын йарымнювц олуб, эюмрцк
сащясиндя дювлятлярарасы мцнасибятляри мцяййянляшдирир. Клиринг сазиши наьдсыз
щесаблашма гайдасыны мцяййянляшдирир; бу гайдайа эюря, дювлят тяряфиндян
мцяййян бир юлкяйя эюндярилян вя щямин юлкядян эятирилян малларын мябляьляри
явязляшдирилир, щесаблар чцрцдцлцр.Беля йолла наьдсыз щесаблашма апарылыр.
Бейнялхалг мцгавилялярдян башга, бейнялхалг тиcарят щцгугунун даща ики
мянбя нювц вардыр. Бунлардан бири бейнялхалг тяшкилатларын (мясялян, ЦТТ, БВФ
вя с.) гярарлары, диэяри ися бейнялхалг тиcарят адятляри щесаб олунур. Бейнялхалг
тиcарят адятляри узун мцддят бейнялхалг тиcарят мцнасибятляриндя тякрарланан
давраныш гайдаларыдыр.
Бязи мцяллифляр бейнялхалг мящкямя вя арбитраjын мящкямя преседентлярини
дя бейнялхалг тиcарят щцгугунун мянбяsi щесаб едирляр. Бу фикирля разылашмаг
чятиндир.
7.4 Бейнялхалг тиcарят щцгугунун принсипляри

Бейнялхалг тиcарят щцгугунун принсипляри дедикдя щцгуг нормаларында
бирбаша конкрет формуля едилян вя йа айры-айры щцгуг нормаларынын
мащиййятиндян иряли эялян вя буна эюря дя мяcбури щцгуги гцввяйя малик олан
ясас идейалар вя рящбяр башланьыcлар баша дцшцлцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг тиcарят мцнасибятляринин щцгуги
тянзимлянмясиндя бейнялхалг щцгугун вя онун сащяляриндян бири олан БИЩ-ин бир
сыра фундаментал принсипи иштирак едир. Бунунла бярабяр, бейнялхалг тиcарят
щцгугуна хас олан еля принсипляр мювcуддур ки, дювлятлярарасы бейнялхалг тиcарят
мцнасибятляри мящз онларын кюмяйи вя васитясиля тянзимлянир. Сющбят БИЩ-ин
бейнялхалг тиcарят щцгугунун мащиййятини мцяййянляшдирян сащядахили

принсипляриндян эедир; бу принсипляр БИЩ-ин принсипляри системиндя вя
ийерархийасында мцстягил йер тутур. Беля ки, онлар щяр щансы принсипин елементи
гисминдя чыхыш етмирляр.
Бейнялхалг тиcарят щцгугунун принсипляри юз норматив ифадясини, ясасян,
ГАТТ-дя вя ЦТТ-нин сянядляриндя тапмышдыр. Буна эюря дя бейнялхалг тиcарят
щцгугунун принсипляриня ГАТТ вя Цмумдцнйа Тиcарят Тяшкилатынын ясас
принсипляри кими бахмаг олар. Онлар щям дя, ейни заманда, БМТ Баш
Ассамблейасынын гятнамяляриндя вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын гярарларында
ифадя олунмушдур.
Бейнялхалг тиcарят щцгугунун принсипляриня ашаьыдакылары аид етмяк
мцмкцндцр:
-азад тиcарят принсипи;
-бейнялхалг тиcарятин либераллашдырылмасы принсипи;
-милли игтисадиййатларын горунмасы принсипи;
-транзит дашымаларынын сярбястлийи принсипи.
Азад тиcарят принсипиня эюря, щяр бир дювлят бейнялхалг тиcарят
мцнасибятляриндя иштирак едя, тиcарят сащясиндя сярбяст шякилдя икитяряфли вя
чохтяряфли мцгавиляляр баьлайа, бейнялхалг тиcарят тяшкилатларына дахил ола,
бейнялхалг тиcарятин вердийи файдадан истифадя едя вя диэяр щцгуглары щяйта кечиря
биляр. Бу принсип тяляб едир ки, дювлятляр гаршылыглы тиcаряти инкишаф етдирмяли, башга
дювлятлярин тиcарят марагларына зийан вурмамалы, тиcарятин щяйата кечирилмясиня
мане олан дахили (милли) щцгуг нормалары мцяййянляшдирмямяли, демпинг кими
щагсыз рягабятя йол вермямяли, саьлам рягабяти тямин етмялидирляр. Азад тиcарят
принсипи щям дя тиcарятин инкишафы принсипи адланыр.
Азад тиcарят принсипинин щансы бейнялхалг сянядлярдя ифадя олунмасына
эялдикдя, гейд етмялийик ки, БМТ Баш Ассамблейасынын бир сыра гятнамяси бу
принсипдян чыхыш едир. ЙУНКТАД-ын «Принсипляри» дя (1964-cц ил) азад тиcарят
принсипини мцяййянляшдирир: бурада эюстярилир ки, щяр бир дювлятин башга дювлятлярля
сярбяст шякилдя, азад сурятдя тиcарят етмяк щцгугу вардыр. Дювлятлярин игтисади
щцгуг вя вязифяляри Хартийасы ися щямин принсипи даща да инкишаф етдирир.
ГАТТ вя ЦТТ-нин сянядляриня эялдикдя ися, гейд етмяк ваcибдир ки, щямин
сянядлярдя азад тиcарят принсипи щярфян, билаваситя формуля олунмур. Амма

щямин сянядлярин маддяляринин мязмунуну тящлил етсяк, сюзц эедян пирнсипин
мювcуд олмасыны мцяййянляшдиря билярик.
Бейнялхалг тиcарятин либераллашдырылмасы принсипиня эюря, дювлятляр
бейнялхалг тиcарятин инкишафынын гаршысыны алан манеяляри арадан галдырмалы, идхалихраc ямялиййатларынын апарылмасыны гадаьан етмямяли вя мящдудлашдырмамалы,
идхал олунан маллара эюря эюмрцк тарифляринин сявиййясини азалтмалы, хариcи
маллара протексионист вя дискриминасийа характерли верэи дяряcяляри тятбиг
етмякдян чякинмяли вя диэяр щярякятляри йериня йетирмялидирляр. Щямин принсип
дювлятлярин цзяриня беля бир вязифя гойур ки, онлар, биринcи, ЦТТ-нин
мцяййянляшдирдийи гайдалар иля бир арайа сыьмайан мящдудиййятляр тятбиг
етмясинляр («Standstill» гайдасы), икинcи, дювлятляр ЦТТ гайдаларына зидд олан
мящдудиййятляри арадан галдырмаг ющдялийи дашыйырлар («Rollback» гайдасы).
Йери эялмишкян гейд едяк ки, бейнялхалг тиcарят данышыгларынын Уругвай Раунду
(1986-cы илин сентйабры) ГАТТ иштиракчысы олан дювлятлярин цзяриня щям
«Standstill», щям дя «Rollback» ющдялийи (вязифяси) гоймушду. 1987-cи илдя ися
щямин ющдяликляр цзря нязарят органы йарадылмышды.
Бейнялхалг тиcарятин либераллашдырылмасы принсипи норматив актларда щярфян,
билаваситя тясбит олунмамышдыр; бу принсип юз-юзлцйцндя ГАТТ вя ЦТТ
сянядляринин мащиййятиндян иряли эялир. Тясадцфи дейил ки, яввяллярдя гейд
етдийимиз кими, ГАТТ-нин мягсяди бейнялхалг тиcаряти либераллашдырмагдан
ибарят олмушдур.
Милли игтисадиййатларын горунмасы принсипиня эюря, дювлятляр юз милли
тясяррцфатларыны мцдафия етмяк цчцн щям эюмрцк-тариф, щям дя гейри-тариф
тядбирляриндян (мясялян, квота системи, лисензийалашдырма вя с.) истифадя едя
билярляр. Бу принсип ГАТТ-дя вя ЦТТ-нин сянядляриндя ифадя олунмушдур. Милли
игтисадиййатларын горунмасы принсипиня эюря, щяр бир дювлятин юз дахили базарыны вя
тясяррцфатыны мцдафия етмяк цчцн антидемпинг тядбири эюрмяк вя компенсасийа
рцсуму тятбиг етмяк щцгугу вардыр. ГАТТ-нин 6-cы маддяси дювлятляри мящз
беля щцгугла тямин едир. Щямин щцгуг щям дя ГАТТ-нин 6-cы маддясинин тяфсири
(шярщи) барядя хцсуси сазишдя дя нязярдя тутулмушдур ки, бу сазиш Антидемпинг
Мяcялляси адланыр. Лакин ГАТТ мцяййян едир ки, ясассыз антидемпинг тядбири
тятбиг етмяк йолверилмяздир.
Транзит дашымаларынын сярбястлийи принсипиня эюря, бейнялхалг тиcарят
системиндя иштирак едян дювлятлярин яразиси васитясиля транзит тиcарятин щяйата
кечирилмясиня тяминат верилир. Беля ки, бейнялхалг тиcарят дедикдя, ясасян, малларын
тиcаряти баша дцшцлцр; малларын тиcаряти ися онларын бир юлкядян диэяриня

дашынмасыны нязярдя тутур. Транзит дашымалары бейнялхалг тиcарятин щяйата
кечирилмясиндя ваcиб рол ойнайыр. ГАТТ-нин 5-cи маддяси мящз транзит
дашымаларынын сярбястлийи принсипини мцяййян едир. Бу принсипя эюря, дювлятляр
щямин дашымалары эюмрцк рцсумундан вя транзит юдянишляриндян азад
етмялидирляр. Бязи мцяллифляр бейнялхалг тиcарят щцгугунун принсипляри сырасына
ашаьыдакылары да аид едирляр:
-ян ялверишли шяраит йаратмаг принсипи;
-милли режим принсипи;
-гаршылыглы файда принсипи;
-гаршылыглы олма принсипи;
-преференсиаллыг принсипи;
-игтисади дискриминасийайа йол вермямяк принсипи.
Лакин, нязяря алмаг лазымдыр ки, эюстярилян принсипляр БИЩ-ин сащяви
принсипляридир. Сащяви принсипляр олдуьу цчцн онлар БИЩ-ин бцтцн
йарымсащяляриндя, о cцмлядян бейнялхалг тиcарят щцгугунда да тятбиг едилир.
Буна эюря дя щямин принсипляри сащядахили, йяни йалныз бейнялхалг тиcарят
щцгугуна хас олан принсипляр щесаб етмяк ня мянтиги, ня дя щцгуги бахымдан
дцзэцндцр.

7.5 БМТ бейнялхалг тиcарят щцгугунун субйекти кими
Бейнялхалг тиcарятин, о cцмлядян бейнялхалг тиcарят щцгугунун инкишафында
ваcиб рол БМТ вя онун органларына, щямчинин онун ихтисаслашдырылмыш
тясисатларына мяхсусдур. Билдийимиз кими, БМТ гуруму бейнялхалг мцнасибятляр,
щабеля бейнялхалг игтисади ялагяляр, еляcя дя бейнялхалг тиcарят системиндя
йаранан проблемляри щялл етмяк цчцн ясас вя башлыcа сийаси бейнялхалг форум
щесаб едилир. Дцздцр, БМТ йалныз бейнялхалг игтисади, о cцмлядян бейнялхалг
тиcарят тяшкилаты сайылмыр. Лакин буна бахмайараг, БМТ бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр вя бу мцнасибятлярин ясас формасы олан бейнялхалг тиcарят сащясиндя
универсал сялащиййятляря маликдир. Тясадцфи дейил ки, БМТ-нин Низамнамяси
(маддя 1) игтисади характерли бейнялхалг проблемлярин щялл олунмасында
чохтяряфли ямякдашлыьын щяйата кечирилмясини БМТ-нин игтисади сащядя фяалиййят
мягсяди кими мцяййянляшдирир. Бу сяняддя эюстярилир ки, игтисади характерли

бейнялхалг проблемлярин щялли сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьы щяйата кечирмяк
БМТ-нин йарадылмасынын мягсядляриндян биридир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, БМТ системиндя бейнялхалг игтисадиbмясялялярля,
о cцмлядян бейнялхалг тиcарят проблемляри иля бу вя йа диэярbдяряcядя мяшьул
олан чохсайлы орган вя тяшкилатлар мювcуддур; онларынbкюмяйи иля дцнйа тиcаряти
сащясиндя бейнялхалг тянзиметмя щяйата кечирилир.
Буна эюря дя бейнялхалг тиcарят системинин щцгуги реjиминин
мцяййянляшдирилмясиндя БМТ системиня дахил олан орган вя тяшкилатлар ваcиб рол
ойнайырлар.
Баш Ассамблейа БМТ-нин еля башлыcа органларындан бири сайылыр ки, бу
орган щям дя, ейни заманда, бейнялхалг тиcарят мясялялярини щялл етмяк
сялащиййятиня маликдир; бу органын фяалиййятиндя бейнялхалг игтисади мясяляляр,
хцсусян дя бейнялхалг тиcарят проблемляри ваcиб йер тутур. Баш Ассамблейанын бир
сыра гятнамяси мящз бейнялхалг игтисади, о cцмлядян дцнйа тиcаряти
проблемляринин тянзимлянмясиня щяср едилмишдир. Тясадцфи дейил ки, Дювлятлярин
игтисади щцгуг вя вязифяляри Хартийасы, щабеля Йени бейнялхалг игтисади гайда
щаггында Бяйаннамя кими мцщцм сянядляр Баш Ассамблейанын мцвафиг
гятнамяляри ясасында гябул олунмушдур.
Тящлцкясизлик Шурасы БМТ-нин диэяр еля бир башлыcа органыдыр ки, бу
органын фяалиййятиндя щям дя, ейни заманда, бейнялхалг тиcарят мясяляляринин
щялли ваcиб йер тутур. Беля ки, щямин орган бейнялхалг сцлщ вя тящлцкясизлийин
тямин олунмасына эюря мясулиййят дашыйыр. Яэяр бейнялхалг сцлщ вя тящлцкясизлийи
ганунсуз тиcарят щаллары (мясялян, ганунсуз наркотика, силащ, сурсат вя с.
яшйаларын алвери) позарса, онда Тящлцкясизлик Шурасынын цзяриня беля щалларла
мцбаризя апармаг вя мцвафиг гярарлар гябул етмяк вязифяси дцшцр.
Диэяр тяряфдян Тящлцкясизлик Шурасы БМТ-нин Низамнамясиня уйьун
олараг, игтисади-тиcарят мцнасибятляринин там вя йа гисмян кясилмяси, йяни игтисади
характерли мяcбуретмя тядбирляринин тятбиги (игтисади байкот, ембарго, тиcарят
блокадасы вя с.) барядя гярарлар гябул едя биляр. Мящз Тящлцкясизлик Шурасынын
гярары иля кечян йцзиллийин айры-айры вахтларында Ливийайа силащ сатышына ембарго
гойулмуш (1992-cи ил), Родезийайа мцнасибятдя игтисади байкот (1977-cи ил),
Ирана мцнасибятдя ися игтисади (тиcарят) блокада (1990-cы ил) вя с. тятбиг
едилмишдир.

Игтисади вя Сосиал Шура (ЕКОСОС) да БМТ-нин еля башлыcа органлары
сырасына дахилдир ки, о, мцяййян щалларда бейнялхалг тиcарят системиня аид
мясялялярля мяшьул ола биляр; бу органын рящбярлийи алтында БМТ-нин 5 реэионал
комиссийасы фяалиййят эюстярир ки, онлар реэионал сявиййядя игтисади-тиcарят
сащясиндя ямякдашлыьы щяйата кечирирляр. Щямин комиссийалар бунлардан
ибарятдир:
-Авропа Игтисади Комиссийасы;
-Асийа вя Сакит Океан Игтисади Комиссийасы;
-Африка Игтисади Комиссийасы;
-Гярби Асийа Игтисади Комиссийасы;
-Латын Америкасы вя Кариб Щювзя Игтисади Комиссийасы.
Эюстярилян комиссийаларын фяалиййят мягсяди вя функсийалары ейнидир. Беля
ки, онларын щамысы мцвафиг бюлэялярдя юлкялярин игтисади инкшафына йардым етмяк,
бу бюлэялярдя йашайан ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк вя дювлятлярарасы
бейнялхалг игтисади-тиcарят мцнасибятлярини эенишляндирмяк мягсядиня хидмят
едирляр.

7.6 БМТ-нин Тиcарят вя Инкишаф цзря Конфрансы

БМТ-нин Тиcарят вя Инкишаф цзря Конфрансы (United Nations Conference
on Trade and Development – ЙУНКТАД) бейнялхалг тиcарят щцгугунун
субйектляри сырасына дахилдир. Дцнйа тиcаряти сащясиндя бейнялхалг тянзиметмя
БМТ чярчивясиндя бир сыра тяшкилат тяряфиндян щяйата кечирилир ки, ЙУНКТАД
онлардан биридир. ЙУНКТАД бейнлхалг тиcарят системинин щцгуги режиминя
нязяря чарпаcаг дяряcядя тясир эюстярмишдир.
ЙУНКТАД 1964-cц илдя БМТ Баш Ассамблейасынын гятнамяси ясасында
БМТ-нин хцсуси даими органы кими йарадылмышдыр. Беля ки, 1964-cц илдя
Cеневрядя БМТ-нин рящбярлийи иля тиcарят вя инкишаф цзря конфранс кечирилди. Бу
конфрансын базасы ясасында ЙУНКДТАД йарадылды. ЙУНКТАД гуруму БМТ
Баш Ассамблейасынын мцстягил органы сайылыр; бу органын ишиндя щал-щазырда
дцнйанын, практики олараг, бцтцн дювлятляри – БМТ цзвляри иштирак едир. Онун
васитя вя кюмяйи иля бейнялхалг игтисади ямякдашлыг щяйата кечирилир. Бу сябябдян

ЙУНКТАД, гейд етмяк лазымдыр ки, БМТ-нин игтисади ямякдашлыг сащясиндя
ваcиб сащяви органы сайылыр.
ЙУНКТАД-ын мягсяди бунлардан ибарятдир:
-бейнялхалг тиcарятин инкишафына йардым етмяк;
-бейнялхалг тиcарятя аид принсип вя сийасяти мцяййянляшдирмяк;
-бейнялхалг тиcарят сащясиндя БМТ-нин диэяр орган вя тясисатларына кюмяк
етмяк;
-тиcарят сащясиндя данышыглар цчцн зярури олан тядбирляр эюрмяк вя чохтяряфли
щцгуги актларын гябул олунмасыны тямин етмяк;
-щюкумятлярин вя реэионал игтисади групларын тиcарят сащясиндя сийасятинин
уйьунлашдырылмасыны тямин етмяк.
Дювлятлярарасы бейнялхалг игтисади-тиcарят мцнасибятлярини тянзимлямяк
ЙУНКТАД-ын ясас фяалиййят истигамятляриндян биридир. Онун фяалиййятиндя
дцнйа тиcарятиня даир принсип вя консепсийаларын щазырланмасы ваcиб йер тутур.
ЙУНКТАД «Бейнялхалг тиcарят мцнасибятляринин вя тиcарят сийасятинин
Принсипляри» кими мцщцм бейнялхалг сяняд щазырламышдыр ки, бу, онун ваcиб
хидмятляриндян биридир. Хаммал мящсуллары цзря бейнялхалг тиcарятин
тянзимлянмяси иля баьлы мцвафиг тядбирляр щазырламаг ЙУНКТАД-ын ясас
фяалийят истигамятляри сырасына аиддир. ЙУНКТАД, гейд етмялийик ки, бейнялхалг
ямтяя базарыны низама салмаг мясяляляри иля мяшьул олан бейнялхалг тяшкилатлар
системиндя ясас йер тутур. ЙУНКТАД чярчивясиндя бир сыра щюкумятлярарасы
данышыглар апарылмышдыр ки, бу данышынлаг нятиcясиндя чохсайлы бейнялхалг ямтяя
сазишляри баьланмышдыр. Гейд етмялийик ки, дцнйа ямтяя базарынын тянзиметмя
системиндя Хаммал мящсуллары цчцн интеграсийа Програмы кими мцщцм сяняд
ваcиб рол ойнамышдыр ки, щямин Програм мящз ЙУНКТАД-ын гярары иля ишляниб
щазырланмышдыр.
Тиcарят сийасятинин вя игтисади ямякдашлыьын васитялярини мцяййянляшдирмяк
ЙУНКТАД-ын фяалиййятиндя ясас йерлярдян бирини тутур. Беля ки, ЙУНКТАД
чярчивясиндя ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилмишдир: инкишаф етмиш юлкялярдян
малларын идхалы заманы цмуми преференсийа системи йарадылмыш, сянайе вя тиcарят
ямякдашлыьы щаггында йени сазиш формалары мцяййян едилмиш, инкишаф етмякдя
олан юлкяляря кюмяк эюстярмяк барядя тядбирляр эюрцлмцш, тариф манеяляри
арадан галдырылмыш вя с.

ЙУНКТАД-ын али органы конфрансдыр. Конфранс сессийа формасында
чаьырылыр. Сессийа ися щяр дюрд илдя бир дяфя кечирилир. Индийя кими 9 сессийа
чаьырылмышдыр:
1.Cеневря (Исвечря) – 1964-cц ил;
2.Дещли (Щиндистан) – 1968-cи ил;
3.Сантйаго (Чили) – 1972-cи ил;
4.Щайроби (Кенийа) – 1976-cы ил;
5.Манила (Филипин) – 1979-cу ил;
6.Белград (Йугославийа) – 1983-cц ил;
7.Cеневря (Исвечря) – 1987-cи ил;
8.Картащен (Колумбийа) – 1992-cи ил;
9.Мидранд (CАР) – 1996-cы ил.
ЙУНКТАД-ын сессийалары БМТ системи чярчивясиндя кечирилян чохтяряфли
игтисади форумдур; бу сессийаларда айры-айры мясяляляря аид мцхтялиф мязмунлу
гятнамяляр гябул едилмишдир. ЙУНКТАД чярчивясиндя хейли сайда чохтяряфли
сянядляр (конвенсийа, сазиш, мяcялля вя с.) гябул едилмишдир ки, бейнялхалг
тиcарятин, щабеля бейнялхалг тиcарят щцгугунун инкишафы цчцн онларын бюйцк
ящямиййяти вардыр.
ЙУНКТАД бейнялхалг тиcарятдян башга бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын
диэяр мясялялярини дя (валйута, малиййя, дяниз дашымалары вя с.) щялл едир. Лакин о,
билаваситя бейнялхалг тиcарятя даир мясялялярля мяшьул олан органдыр.

7.7. БМТ-нин Бейнялхалг Тиcарят Щцгугу цзря Комиссийасы
БМТ-нин Бейнялхалг Тиcарят Щцгугу цзря Комиссийасы (United Nations
Commission on International Trade Law – UNCITRAL – ЙУНСИТРАЛ) БМТ
чярчивясиндя дцнйа тиcарятинин бейнялхалг тянзимлянмясини щяйата кечирян
тяшкилатлардан биридир. Гейд етмяк ваcибдир ки, бейнялхалг тиcарят щцгугунун
унификасийа вя щармонизасийа просеси бейнялхалг коммерсийа практикасынын
тянзимлянмясиндя ясас рол ойнайыр. Бу просесин башлыcа мягсяди бейнялхалг
тиcарятин инкишафынын гаршысыны алан щцгуги манеяляри азалтмагдан вя арадан

галдырмагдан ибарятдир ки, онун ясасыны бейнялхалг сявиййядя тиcарятя аид щцгуги
сянядлярин щазырланмасы вя тятбиг олунмасы тяшкил едир.
ЙУНСИТРАЛ мящз бейнялхалг тиcарят щцгугунун унификасийа вя
щормонизасийасы иля мяшьул олур; о, 1966-cы илдя бейнялхалг тиcарят щцгугунун
унификасийасы вя щармонизасийасы (кодификасийасы) мягсяди иля БМТ Баш
Ассамблейасынын йардымчы органы кими йарадылмышдыр.
ЙУНСИТРАЛ гуруму БМТ-нин бейнялхалг тиcарят щцгугу сащясиндя
мювcуд олан системиндя мяркязи щцгуги орган сайылыр. Онун йериня йетирдийи
функсийалара ашаьыдакылар аиддир:
-бейнялхалг тиcарят щцгугуну унификасийа етмяк;
-бейнялхалг тиcарят щцгугуна аид мясялялярля мяшьул олан бейнялхалг
тяшкилатларын ишини ялагяляндирмяк;
-мювcуд олан бейнялхалг тиcарят конвенсийаларында даща чох дювлятин
иштиракыны тямин етмяк;
-бейнялхалг тиcарят щцгугуна аид йени бейнялхалг конвенсийаларын вя диэяр
сянядлярин щазырланмасына кюмяк етмяк;
-малларын бейнялхалг алгы-сатгысына, бейнялхалг юдянишляря, дяниз
дашымаларына вя тиcарят арбитражына аид ейни (ващид) щцгуг нормалары щазырламаг
вя с.
ЙУНСИТРАЛ-ын ясас фяалиййят истигамяти вя башлыcа иши бейнялхалг тиcарят
щцгугунун унификасийасына даир ганунвериcилик сянядляри – бейнялхалг
конвенсийалар щазырламагдан вя гябул етмякдян ибарятдир. О, бир сыра бейнялхалг
конвенсийа щазырламышдыр ки, щямин конвенсийалар БМТ системи чярчивясиндя
гябул олунмушдур. Сющбят, щяр шейдян яввял, Малларын бейнялхалг алгы-сатгы
мцгавиляляри щаггында БМТ Конвенсийасындан (1980-cи ил) эедир; бу сяняд алгысатгы барядя «Вйана Конвенсийасы» ады иля таныныр (1988-cи илдя гцввяйя
минмишдир. Вйана Конвенсийасы бейнялхалг тиcарят щцгугуна аид олан универсал
характерли сазишдир.
ЙУНСИТРАЛ чярчивясиндя щям дя бир сыра модел ганун ишляниб
щазырланмышдыр. Беля ганунлара аиддир: Електрон тиcарят щаггында Ганун (1996cы ил), Електрон-рягямли имза щаггында Ганун (2001-cи ил) вя б.
7.8 ЙУНКТАД/ЦТТ-нин Бейнялхалг Тиcарят Мяркязи

Дцнйа тиcарятинин БМТ чярсивясиндя бейнялхалг тянзимлянмясиндя
ЙУНКТАД/ЦТТ-нин Бейнялхалг Тиcарят Мяркязи (International Trade Center
UNCTAD/WTO – ITC) дя иштирак едир. Онун бейнялхалг игтисади- тиcарят
мцнасибятляринин инкишафында вя тянзимлянмясиндя ваcиб рол ойнамасы шяксиздир.
Бейнялхалг Тиcарят Мяркязи (БТМ – ITC) 1964-cц илдя ГАТТ цзвц олан
юлкялярин гярары иля тиcарятин инкишафына йардым етмяк мягсядиля йарадылмышдыр. О,
юз щцгуги статусуна эюря ГАТТ вя БМТ-нин йардымчы иш органы олуб,
ЙУНКТАД васитясиля фяалиййят эюстярир. Беля ки, 1968-cи илдян ЙУНКТАД
Бейнялхалг Тиcарят Мяркязинин иштиракчысы кими ГАТТ-йя гошулмушдур. 1995-cи
илдя Цмумдцнйа Тиcарят Тяшкилатынын (ЦТТ) йарадылмасы иля баьлы олараг, онун
ады дяйишяряк ЙУНКТАД/ЦТТ-нин Бейнялхалг Тиcарят Мяркязи олмушдур.
ЦТТ вя ЙУНКТАД цзвц олан дювлятляр, фактики олараг, БТМ-ин
цзвцдцрляр. Беля ки, юз статусуна уйьун олараг, онун юзцнцн цзвляри йохдур.
1973-cц илдян ЕКОСОС-ун гятнамяси ясасында БТМ тиcарятин, илк нювбядя,
инкишаф етмякдя олан юлкяляря ихраc ямялиййатларынын инкишафына техники йардым
эюстярилмяси цзря мяркязи орган (БМТ системиндя мяркязи орган) функсийасыны
йериня йетирир.
БТМ-ин мягсядляри бунлардан ибарятдир:
-тиcаряти стимуллашдырмаг цчцн инкишаф етмякдя олан юлкялярдя инфраструктур
йарадылмасына кюмяк етмяк;
-ихраc базарларыны мцяййян етмяк вя цзя чыхармаг, онлара чыхыш цчцн
йардым етмяк;
-тиcарятя кюмяк едян ихтисаслашдырылмыш милли гурумлар йаратмаг;
-чохтяряфли ясасла тиcарятин инкишафыны стимуллашдырмаг;
-идхал ямялиййатлары техникасыны тякмилляшдирмяк.
БТМ мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмясиня вя маркетинг фяалиййятинин
инкишафына йардым етмяк, тиcарят ямлиййатларынын щяйата кечирилмяси техникасы цзря
хидмят эюстярмяк, бейнялхалг тиcарят щаггында информасийа вермяк, идхал
ямялиййатларынын апарылмасына кюмякликnэюстярмяк, тиcарятин инкишафына имкан
верян програмлар щазырламаг вя диэярnистигамятлярдя фяалиййят эюстярир. Бцтцн
фяалиййят истигамятляриндя о, нисбятян аз инкишаф етмиш юлкяляря хцсуси диггят
йетирир.

7.9 Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş (GATT) beynəlxalq ticarət
sisteminin ilk universalbeynəlxalq hüquqi əsası kimi
II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə inkişaf etmiş dövlətlər Beynəlxlaq
Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə bir yerdə dünya iqtisadi sisteminin üçüncü sütunu
olan universal Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının yaradılması qərarına gəlir. Beynəlxalq
Ticarət Təşkilatının funksiyalarına çoxtərəfli səviyyədə sosial iqtisadi problemlərin,
ticarət siyasətinin, iqtisadi inkişaf, məşğulluq, investisiya, beynəlxalq əmtəə
sazişlərinin tənzimlənməsi daxil idi. Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının Nizamnaməsi
(Havana Xartiyası) 50-dən çox dövlət tərəfindən imzalansa da ABŞ-ın qeyrikonstruktiv mövqeyinə görə çoxluq tərəfindən ratifikasiya edilmir. Bütün
razılaşdırılmış tarif dərəcələri ilə birlikdə ticarətin liberallaşdırılması üzrə qaydalar
Tarif və Ticarət üzrə Baş Saziş adı ilə (General Agreement on Tarifs and TradeGATT) müvəqqəti əsasda 1948-ci il yanvarından qüvvəyə minir. GATT ilkin
variantında Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının yaradılmasına qədər müvəqqəti razılaşma
kimi nəzərdə tutulsa da, Beynəlxalq Ticarət Təşkilatını yaratmaq mümkün olmadığı
üçün Dünya Ticarət Təşkilatı təsis edilənə kimi beynəlxalq ticarət münasibətlərini
tənzimləyən əsas normativ-institusional sistem olaraq qalır və 1948-ci ildən 1994-cü
ilə kimi beynəlxalq ticarətin əsas beynəlxalq hüquqi tənzimetmə vasitəsi kimi çıxış
etmişdir. GATT çoxtərəfli ticarət sazişi funksiyasına malik olaraq yeni əlavələri ilə
birlikdə beynəlxalq ticarət məcəlləsi funksiyasını yerinə yetirmişdir. GATT-ın
iştirakçısı olan dövlətlərlə yanaşı qeyri-üzv dövlətlər də əksər halda daxili
qanunvericilik normalarını beynəlxalq ticarət hüququnun (GATT) normalarına
uygunlaşdırmaq məcburiyyətində qalmışlar ki, bu da GATT-ın tənzimetmə
sistemindəki əhəmiyyətindən xəbər verir. GATT-1947-nın əsas mətni 1964-cü il
dəyişikliyi ilə 4 hissədə təsbit edilən 38 maddədən ibarət olaraq (GATT-ın tətbiq
edilməsi haqqında Protokol istisna) olmaqla GATT 1994-cü formalaşdırılmışdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, GATT-1994 GATT-1947-dən fərqli sənəddir. GATT1994
GATT-1947-nin təkminləşdirilmiş, dəqiqləşdirilmiş variantıdır. Uruqvay raundunda

GATT-1994-ün meydana gəlməsi GATT-1947-nin zəif tərəflərini aradan qaldırmaq
zərurəti ilə bağlı olmuşdur:
- GATT-1947-nin yalnız müəyyən bir hissəsi məcburi xaraqter daşıyırdı. 1947ci il 30 oktyebrda Cenevrədə imzalanmış GATT-ın müvəqqəti tətbiqi haqqında
Protokolda dövlətlər nəzərdə tutmuşdular ki, GATT-ın (əsas) hissəsi onun
iştirakçılarının cari qanunvericiliyinə maksimum uyğunlaşdırılmış qaydada tətbiq
edilir. Başqa sözlə desək, GATT-1994-cü il qüvvəyə minənə kimi mövcud olan
dövlətlərin qanunvericiliyi GATT-1947-ci il normaları qarşısında üstünlüyə malik
idi;
- GATT-1947-nin müxtəlif maddələri mətnin başa düşülməsi baxımından
müxtəlif qaydad təfsir oluna bilərdi və buna görə də, nümunəvi təfsirə zərurət
yaranardı;
- GATT-1947 ətrafında mürəkkəb, kompleks xaraqterli sazişlər formalaşmışdı.
Dövlətlər həmin sazişlərdə iştirak edib-etməyəcəklərini cari maraqlarına uyğun
olaraq müəyyən edirdilər. Məsələn, 1979-cu il Antidempinq Məcəlləsinin ümumi
əsasında yalnız 26 dövlət qəbul etmişdi. GATT-1947 elə bir təsisata çevrilmişdir ki,
dövlətlər öz üzərlərində ümumi öhdəliyi 1/3-dən də azını götürməklə mənfəət əldə
etməyə çalışırdılar. Bir sözlə GATT-1947 vahid hüquqi rejim formalaşdıra
bilməmişdi;
- GATT-1947-yə nəzarət edən beynəlxalq təşkilati sturuktur kvazibeynəlxalq
xaraqter kəsb edirdi. Həmin təsisat beynəlxalq müqavilə əsasında yaradılmamış və
kifayət qədər sturuktura malik olmadığı üçün beynəlxalq ticarətin “tənzimləyici”
funksiyalarını da təmin edə bilməmişdi;
GATT-1947

çərçivəsində

mübahisənin

həlli

mexanizmi

kifayət

qədər

mükəmməl deyildi. Qərar təsdiq olunan zaman, məğlub olan tərəf konsensusdan
istifadə etməklə onun əleyhinə çıxarılmış qərardan imtina edə bilərdi.
GATT-1947-nın nöqsanlarına baxmayaraq, onun uğurlarını da qeyd etmək
lazımdır. GATT-ın praktik fəaliyyəti Dünya Ticarət Təşkilatının institusional
planından ayrılmazdır.

7.10 . GATT-ın raundları və beynəlxalq ticarətin hüquqi
tənzimlənməsinin inkişaf mərhələləri
GATT-ın hüquqi inkişaf prosesi ticarət danışıqları (raundlar) vasitəsilə həyata
keçirilmişdir. Ilkin dövrün əsas problemi tarif danışıqları üzrə olmuş və Cenevrədə
(İsveçrə) (1947) keçirilən danışıqların əsas nəticəsi yalnız gömrük rüsumlarının
məhdudlaşdırılmasına deyil, həm də gələcəkdə keçiriləcək tarif danışıqlarının
prosedur qaydalarının işlənib hazırlanmasına yönəlmişdi. Danışıqların Annesi
(Fransa) (1949) və Torkidə (İngiltərə) 1950-1951) küçirilən raundları, eləcə də 19551956-cı illər Cenevrədə (İsveçrədə) keçirilən raundun da yekunu əsasən tarif
məsələlərinə, gömrük rüsumlarının aşağı salınmasına həsr olunmuşdu. Bu
danışıqların gedişində 50 min əmtəəyə toxunulmuş, bütövlükdə, ticarət dövriyyəsinin
yarısını təşkil edən 55 min tarif güzəşti edilmiş və gömrük rüsumlarının dərəcəsi 25%
azldılmışdı.
Dillon raundu (1960-1961) gömrük rüsumlarının yenidən (orta hesabla 6,5%)
aşağı salınmasına gətirib çıxarır. Danışıqların əsas predmeti isə Avropa İqtisadi
Birliyinin təsisi ilə əlaqədar olmuşdur. Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması, vahid
gömrük tarifinin müəyyən edilməsi, kənd təsərrüfatı siyasəti, Avropa İqtisadi Birliyi
çərçivəsində üçüncü dövlətlərə preferensiyaların verilməsi müzakirə obyekti olur.
Kennedi raundunu (1963-1976) müasir GATT-ın tarif siyasəti sferasında
əhəmiyyətli mərhələ kimi qiymətləndirmək olar. Lakin bu mərhələdə də ümumi
öhdəlik olaraq gömrük rüsumlarının 50% məhdudlaşdırılmasına nail olunmadı.
Sənaye əmtəələrinə qoyulan gömrük rüsumları orta hesabla 5 il müddətinə 35% aşağı
salınır. Gömrük rüsumlarının aşağı salınması nızırdı tutulan əmtəələr dünya
ticarətinin ¾-nü təşkil edirdi. Qalan bir hissə isə kənd təsərrüfatı məhsulları, digər
“həssas” sənaye malları, tekstil, polad və s. aid idi.

Tokio raundu (1973-1979) çoxtərəfli ticarət danışıqları prosesinin qeyriqənaətbəxş dünya iqtisadi vəziyyəti dövrünə təsadüf edir. 1973-1974 illərdə baş
verən enerji böhranı beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin pozulmasına gətirib çıxarır.
Buna baxmayaraq, Tokio raundunda da müsbət məqamlar diqqəti cəlb edir.
Gömrük rüsumlarının aşağı salınması, qeyri-tarif maneələrinin ləğvi, yeni hüquq
qaydasının (Standartlar üzrə Məcəllə; Subsidiya və kompensasiya üzrə rüsumlar
Məcəlləsi; Gömrük qiymətləndirilməsi Məcəlləsi; Antidempinq Məcəlləsinin qəbulu
və s.) formalaşması dünya ticarətinin yüni kontekstində tənzimlənməsinə gətirib
çıxarır.
GATT-ın tarixində köklü dəyişiklik, şübhəsiz ki, Uruqvay raunduna (19861994) təsadüf edir. Uruqvay raundu GATT çərçivəsində həyata keçirilən çoxtərəfli
ticarət danışıqlarının 8-ci raundu olaraq Dünya Ticarət Təşkilatının 1995-ci il
yanvarın 1-dən fəaliyyətinin başlanğıcını qoyur. Uruqvay raundunun sazişlər paketi
təqribən 50 çoxtərəfli sazişi və Dünya Ticarət Təşkilatının təsisi haqqında sazişləri
əhatə edir. Bu sazişlər:
- Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş (GATT-1994);
- Kənd təsərrefatı üzrə saziş;
- Sanitar və fitosanitar tədbirlərin tətbiqi haqqında saziş;
- Paltar və tekstil və geym məmulatları haqqında saziş;
- Ticarətdə texniki maneələr haqqında saziş;
- İnvestisiya tədbirlərinin ticarət aspektləri haqqında saziş (TRİMS);
-

GATT-

1994-ün

7-ci

maddəsinin

tətbiqi

(əmtəənin

qiyməyləndirilməsi) haqqında saziş;
- Əmtəə qaydaları haqqında saziş;
- İdxal lisenziyalaşdırması prosedurası haqqında saziş;
- Subsidiyarlar və kompensasiya tədbirləri haqqında saziş;
- Xidmətlərlə ticarət haqqında Baş Saziş (GATS);
- Əqli mülkiyyətin ticarət aspektləri haqqında saziş (TRİPS);

gömrük

Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında müqavilə və s. qeyd edilə
bilər.
1986-cı ildə çoxtərəfli ticarət danışıqlarının Uruqvay raundu üzrə qəbul
edilmiş nazirlərin Bəyannaməsinə uyğun olaraq GATT iştirakçısı olan dövlətlər
GATT qaydaları ilə uyğunlaşmayan məhdudlaşdırıcı tədbirləri (Standstill), GATT-a
uyğun olmayan bütün məhdudlaşdırıcı tədbirlərin (Roll back) tədricən ləğv edilməsi
öhdəliyi qəbul etmişlər. Müvafiq öhdəliklərin icrasına nəzarət etmək məqsədilə
nəzarət Orqanı da təsis edilmişdir.
Hüquqi aspektdə Dünya Ticarət Təşkilatının fəaliyyətində Təşkilat üçün spesifik
olan adət və müqavilə-hüquqi (diskiriminasiyaya yol verməmək, daha əlverişlilik,
milli rejim, preferensiya) prinsiplər çıxış edir. Bu prinsiplər öncə GATT-da ifadə
edilmiş, sonradan yekun Mərakeş sənədləri paketində də möhkəmləndirilmişdir.
Sazişin ikinci maddəsində qeyd edilir ki, hər bir razlığa gələn tərəf hər hansı bir
ölkəyə təqdim olunan bütün immunitetləri, üstünlükləri, imtiyazları, güzəştləri
mütləq və dərhal bütün digər razılığa gələn tərəfə də tətbiq edəcək. Ayrı-seçkiliyə yol
verməmək prinsipinin minimal standartı kimi daha əlverişlilik prinsipi çıxış edir.
GATT-dan çıxış edərək daha əlverişlilik prinsipi şəxslərə deyil, ancaq əmtəələrə
tətbiq olunur.

7.11 Dünya Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi

Dünya Ticarət Təşkilatı (World Trade Organisation) GATT-in (1947) həm
maddi hüquqi, həm də institusional mexanizmi əsasında yaradılmış, dünyada baş
verən qloballaşma, iqtisadiyyatların bir-birinə inteqrasiyası proseslərinin önündə
gedən, yarandığı vaxtdan etibarən əhatə dairəsini ticarətin geniş bir sferası ilə, o
cümlədən, ticarətlə yanaşı iqtisadiyyatın xidmət, əqli mülkiyyət, investisiya və digər
sahələri hesabına genişləndirən beynəlxalq müqavilə əsaslı təşkilatdır. Dünyanın
ümumi ticarət dövriyyəsinin 95%-nı əhatə edən və 170-ə yaxın dövlətin üzv olduğu

bu təşkilat həmin dövlətlər üçün ümumi iqtisadi əməkdaşlıq prinsiplərinin qurulması,
yeni ticarət qaydalarının formalaşdırılması və mübahisələrin həlli mexanizmi üçün
çoxtərəfli ticarət danışıqları formudur.

Hazırda

dövlətlərin əksəriyyəti öz

fəaliyyətlərini Dünya Ticarət Təşkilatının qayda-qanunlarına uyğunlaşdırırlar. Qəbul
edilən öhdəliyə görə, Dünya Ticarət Təşkilatının hər bir üzvü öz daxili hüquq
qaydasını müvafiq çoxtərəfli ticarət öhdəliklərinə uyğun olaraq nizama salmalıdır (m.
XVI, b.4). GATT-1947 ilə müqayisədə Dünya Ticarət Təşkilatı onun bir çox
problemlərini və nöqsanlarını istisna edir.
Dünya Ticarət Təşkilatının əsas xüsusiyyəti onun beynəlxalq müqavilə əsasında
yaradılmasıdır. 1994-cü il Uruqvay raundunun Yekun Aktında təsbit edilən və 16
maddədən ibarət olan Mərakeş sazişi onun hüquqi əsasını təşkil edir. Dünya Ticarət
Təşkilatının təsis müqaviləsinə özündə müxtəlif saziş və əlavələri əks etdirən
Əmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş (Əlavə 1A); Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş
Saziş (Əlavə 1B); Əqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş (Əlavə 1C);
Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş (Əlavə 2); Ticarət
siyasətinin icmalı mexanizmi (Əlavə 3); Məhdud saylı iştirakçılarla çoxtərəfli ticarət
sazişləri (Əlavə 4) və d. bəyanat və razılaşmalar daxildir. Bütövlükdə təşkilatın
hüquqi bazasını 1995-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minən 50-yə yaxın sənəddən
ibarət Uruqvay raundunun sazişlər paketi təşkil edir.
Dünya Ticarət Təşkilatının istər fəaliyyətinin səmərəliliyi, istərsə də sturuktur
baxımından GATT-1947-dən fərqləndirən bir sıra əhəmiyyətli xüsusiyyətləri
mövcuddur. Əgər GATT çoxtərəfli fəaliyyətin nəticəsində de facto təşkilat statusu
əldə etmişdirsə, başqa sözlə kvazibeynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyət göstərirdisə,
Dünya Ticarət Təşkilatı beynəlxalq hüquqi şəxs statusuna malikdir (m.VIII).
Əgər GATT ilkin dövrlərdə yalnız beynəlxalq saziş kimi diqqəti cəlb edirdisə və
demək olar ki, heç bir struktura malik deyildisə, bunun əksinə olaraq Dünya Ticarət
Təşkilatı təsis edildiyi andan beynəlxalq iqtisadi təşkilat kimi meydana gəlmişdir.
GATT-1947 yalnız beynəlxalq əmtəə ticarətində tətbiq olunurdusa, Dünya
Ticarət Təşkilatı daha geniş sahəni – “görünməyən” xidmətlərlə ticarəti, investisiya,

əqli mülkiyyətin ticarət aspektləri, valyuta-maliyyə münasibətləri ilə bağlı məsələləri
əhatə edir.
Dünya Ticarət Təşkilatının hüquqi təbiəti, xaraqteri ilə bağlı növbəti fikirləri
qeyd etmək olar:
- Dünya Ticarət Təşkilatı müəyyən idarəetmə sturukturuna, aparatına malik olan,
formal hüquqi beynəlxalq təşkilatdır;
- beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq bütün immunitet və imtiyazlara malikdir;
- beynəlxalq ticarət münasibətlərinin tənzimlənməsini və ona nəzarəti təmin
edən effektiv universal beynəlxalq hüquqi mexanizmdir;
- Dünya Ticarət Təşkilatı formal olaraq BMT-nin ixtisaslaşdırılmış orqanları
sisteminə aid deyil və müvafiq qurumlarla qarşılıqlı münasibətlərini beynəlxalq
sazişlərlə həyata keçirir;
- Dünya Ticarət Təşkilatı dövlətüstü xüsusiyyətə və birbaşa beynəlxalq hüquq
yaratma keyfiyyətinə, funksiyasına malik olmasa da, onun sisteminə daxil edilən
hüquqi sənədlərin məcmusu Dünya Ticarət Təşkilatının hüququnu formalaşdırıb.

7.12. Dünya Ticarət Təşkilatının funksiyaları və məqsədi

Dünya Ticarət Təşkilatının qeyd edilən xaraqterik xüsusiyyətləri onu təsis edən
beynəlxalq müqavilə ilə nəzərdə tutulan funksiyalarından meydana gəlir. Dünya
Ticarət Təşkilatı növbəti
- beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılmasının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin
(m. III, b.2);
- beynəlxalq ticarət münasibətləri sahəsində dövlətlərarası münasibətlərin
həllini;
- müstəsna hallarda təşkilat üzvünün Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində
üzərinə qoyulmuş öhdəliklərdən azad edilməsini (waivers) (m.IX, 3 və 4);
- Dünya Ticarət Təşkilatı sistemində beynəlxalq sazişlərin şərh edilməsi (m. IX,
b.2 və 3);

- ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi vasitəsilə Təşkilatın sistemində
beynəlxalq ticarət danışıqlarının realizəsinə nəzarəti təmin etmək funksiyalarına
malikdir.
Dünya Ticarət Təşkilatının sistemində çoxtərəfli ticarət danışıqları “dövlətin
məqbul ticarət davranışı məcəlləsi” formasını yaradır. Təşkilatın üzv-dövlətlərin
ticarət davranışına birbaşa təsiri bir qayda olaraq digər üzv-dövlətlər vasitəsilə təmin
edilir. Mübahisələrin həlli (m.III, b.3) və ticarət siyasətinin icmalı mexanizmləri
(m.III, b.4) Təşkilatın əsas funksiyaları kimi diqqəti cəlb edir.
Dünya Ticarət Təşkilatının əsas məqsədi – beynəlxalq ticarətin maksimum
dərəcədə liberallaşdırılmasıdır. Bunun üçün dünya ticarətində tənzimləyici alət kimi
tarif üsulları qəbul edilir. Eyni zamanda idxal rüsumlarının səviyyəsi tədricən aşağı
salınmalı, beynəlxalq ticarətdə mövcud olan kəmiyyət və digər məhdudiyyətlər, bir
sözlə, inzibati maneələr aradan götürülməlidir.
Dünya Ticarət Təşkilatının sazişlərində beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması
növbəti məqsədlərə nail olmaq üçün təməl vasitə hesab olunur:
- həyat şəraitinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi;
- real gəlirlərin yüksəldilməsi və tələbatın səmərəli təminatı;
- dünyanın bütün resuslarının optimal istifadəsinə nail olmaq;
- əmtəə və xidmətlərin istehsalı və satışının genişləndirilməsi;
- tam məşğulluğun təmin edilməsi;
- Dünya Ticarət Təşkilatının üzvləri arasında müxtəlif iqtisadi inkişaf
səviyyətində
olan və yoxsulluq şəraitində yaşayan ölkələrin müdafiəsi və s.

7.13. Dünya Ticarət Təşkilatının strukturu və üzvlük

Digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Dünya Ticarət Təşkilatı da xüsusi sturuktura
malikdir. Təşkilatın sturukturunda ali orqan (üzv dövlətlərin nazirləri səviyyəsində

fəaliyyət göstərən və rəsmi adı konfrans, bəzi ədəbiyyatlarda isə “Təşkilatın samiti”
kimi istifadə edilən) Nazirlər Konfransıdır.
Dünya Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Sazişin IV maddəsinin 1-ci
bəndinə əsasən Nazirlər Konfransı iki ildə bir dəfədən az olmayaraq şağrılmalıdır.
Bir qayda olaraq konfransda üzv dövlətlər ticarət və ya xarici işlər nazirliyi
səviyyəsində təmsil olunur.
Nazirlər Konfransı çoxtərəfli ticarət müqavilələri haqqında Uruqvay raundu ilə
qəbul edilmiş prinsipial məsələlərin müzakirəsi və qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı
şağrılır. Bununla yanaşı Nazirlər Konfransı Təşkilatın bütün funksiyalarını istisnasız
həyata keçirmək və Təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı, eləcə də çoxtərəfli ticarət
müqavilələrindən hər hansı birinin predmetini təşkil edən bütün məsələlərlə əlaqədar
istənilən qərarı qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir.
Dünya Ticarət Təşkilatının digər baş orqanı daimi fəaliyyət göstərən bütün
üzvlərin nümayəndələrindən təşkil olunan Baş Şuradır. Nazirlər Konfransının
sessiyalararası dövründə (ildə 8-10 dəfə) Cenevrədə, bir qayda olaraq üzv dövlətlərin
səfirləri, ya da Dünya Ticarət Təşkilatında mövcud dövlətlərin nümayəndələrinin
rəhbərləri səviyyəsində toplaşır. Baş Şura çərçivəsində müxtəlif şura, komitə və
qruplar fəaliyyət göstərir.
Daha əhəmiyyətli və prinsipial problemlərə baxan Nazirlər Konfransından fərqli
olaraq Baş Şura Nazirlər Konfransı adından Dünya Ticarət Təşkilatının gündəlik
işinin əsas hissəsini tamamlayaraq, cari və prsedur məsələləri həll edir. Bundan əlavə,
Baş Şura 2 xüsusi tərkibdə (formada) fəaliyyət göstərir: mübahisələrin həlli və ticarət
icmalının üzrə Orqan qismində Təşkilatın ayrı-ayrı üzvlərinin ticarət siyasıti
icmalının sistemini hazırlayır.
Baş Şuranın qərarı konsesus yolu ilə qəbul olunur. Konsesus baş tutmadıqda isə,
əgər Dünya Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Sazişdə və Dünya Ticarət
Təşkilatı sisteminə daxil olan beynəlxalq müqavilələrdə başqa hal nəzərdə
tutulmamışdırsa, qərarın üzvlərinin əksəriyyətinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur.

Baş Şura Nazirlərin Konfransına tabedir və davamlı olaraq, öz fəaliyyətinin
bütün istiqamətləri ilə bağlı onun qarşısında hesabat verir. Nazirlər konfransı
bilavasitə Baş Şuraya tabe olan 3 orqan təsis etmişdir.
Dünya Ticarət Təşkilatının inzibati idarəçilik funksiyası Təşkilatın katibliyi
tərəfindən yönəldilir. Katiblik daimi fəaliyyət göstərməklə
- ali və icraedici orqanların qərarlarının layihəsinin hazırlanması;
- üzvlərin məlumatlandırılması, müxtəlif xidmətlərin təqdim edilməsini həyata
keçirir.
Dünya Ticarət Təşkilatının Katibliyi Baş direktor tərəfindən idarə olunur.
Nazirlər Konfransı (və ya Baş Şura) Dünya Ticarət Təşkilatının Baş direktorunu
təyin edir.
Təşkilatın daimi fəaliyyət göstərən icraçı orqanı – Katibliyi (aparatı) beynəlxalq
məmur statusu almış təqribən 500-ə qədər əməkdaçından ibarətdir.
Katiblik Dünya Ticarət Təşkilatının bütün orqanlarının fəaliyyətini kordinasiya
edir, eyni zamanda lazımi hüquqi və analitik dəstək göstərir. Məhz katibliyin
mütəxəssisləti ticarət mübahisələrinə baxılması ilə bağlı milli ticarət siyasəti üzrə
icmalın hazırlanmasını təmin edir.

Təşkilatda üzvlük məsələsi özünəməxsusluğa malikdir. Dünya Ticarət Təşkilatının
üzvləri təkcə dövlətlər deyil, həm də özlərinin xarici ticarət münasibətlərini idarə
edən tam muxtariyyətə malik olan gömrük əraziləri, o cümlədən, Honkonq, Tayvan,
Fələstin, Avropa İttifaqı və s. çıxış edir.
Dövlət qismində tanınmasına nail ola bilməyən qurumların beynəlxalq
dövlətlərarası təşkilatlarda iştirakı xüsusi problemlərdən biridir. Dünya Ticarət
Təşkilatının təsis aktı bu məsələdə xüsusi mövqeyə malikdir. Dünya Ticarət
Təşkilatına qoşulma prosesi nə qədər siyasi arqumentə söykənsə də Təşkilatda
iqtisadi məzmun üstünlük təşkil edir. Bu və ya digər dövlətin qarşılıqlı
tanınmasından, diplomatik əlaqələrdən asılı olamyaraq üzvlüyün reallaşdırılması
mümkündür. Əgər bir dövlət digərini tanımırsa onlar Dünya Ticarət Təşkilatının təsis

edilməsi haqqında Sazişin XIII maddəsindən istifadə edirlər. Hazırki mexanizm
Təşkilatın bir üzvünün digər üzvünə qarşı onun bütün qaydalarının tətbiq edilməsinə
imkan verir. Dolayısı ilə GATT-ın XXXV maddəsi də həmin mövqedən çıxış edir.
Bu məsələ də Ermənistan tərəfindən de fakto təcavüzə məruz qalmış AR üçün də
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, AR-dən öncə Təşkilata üzv olmasına
baxmayaraq qeyd etdiyimiz qaydaya əsasən Ermənistan Azərbaycan Respublikasının
üzvlüyünü maneələndirmək imkanına malik deyil.
Beynəlxalq müqavilələrdən çıxmaq haqqında ümumi qaydaya əsasən üzvlüklə
yanaşı Dünya Ticarət Təşkilatından çıxmaq məsələsi də təsis aktında təsbit edilib.
Dünya Ticarət Təşkilatının Baş dirüktoru üzvlükdən çıxmaq haqqında yalnçz
müraciəti aldıqdan sonra 6 ay müddətində müvafiq qərar qüvvəyə minir. Qoşulma
haqqında Saziş ölkələrin qanunvericiliklərinin bir hissəsi olduğu üçün həmin sazişdə
çoxtərəfli, universal ticarət klubu kimi Dünya Ticarət Təşkilatından çıxmaq şərtləri
barədə qeydlər edilə bilər.
Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı baxımından
əhəmiyyət daşıyır. Hər bir dövlət üzvlüyə qəbul prosesində milli maraqlarını qlobal
iqtisadi təhlükəsizliklə uzlaşdırmağa çalışır. Müvafiq vəzifənin həlli AR üçün də
istisna təşkil etmir.
Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesində
- AR-in müharibə vəziyyətində olması;
- beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq; və
- ikitərəfli əlaqələr nəzərə alınmalıdır.
Dünya Ticarət Təşkilatına yeni üzv ölkələrin qoşulmasının əsas şərtlərindən biri
onların milli qannvericiliyinin və təcrübələrinin Dünya Ticarət Təşkilatı hüququna
uyğunlaşdırılması təşkil edir. Milli qanunvericiliyin unifikasiyası məsələsi Dünya
Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Sazişin XVI maddəsinin 4-cü bəndindən
irəli gəlir. Həmin maddəyə görə, hər bir iştirakçı dövlət öz qanunlarını, normativ
aktlarını və öhdəlikləri ilə bağlı inzibati qərarlarını müvafiq müqavilələrə
uyğunlaşdırmaq vəzifəsi daşıyırlar.

Dövlətdaxili qanunvericiliyin ümumqəbuledilmiş beynəlxalq ticarət hüquq
normalarına müvafiq olaraq dəyişdirilməsi xüsusi bir problem olaraq diqqəti cəlb
edir. Bu zaman üzv olmaq istəyən dövlətlər üçün:
- Dünya Ticarət Təşkilatı qaydalarının tətbiqi zamanı maksimum uzunmüddətli
keçid dövrünün verilməsinə;
- milli sənaye üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən mallar üzrə yüksək idxal
gömrük rüsumlarının tətbiqinə;
- xidmətlər sahəsində danışıqlar zamanı inkişafda olan ölkələr üçün xüsusi və
diferensial güzəştli rejimin verilməsinə;
- yerli mütəxəssislər olduğu halda xaricilərin işə düzəlmə qaydalarının qeyriliberal tənzimlənməsinə, kvotalaşdırılmasına;
- kənd təsərrüfatı sahəsində istehsala subsidiya verliməsinə nail olmaq xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.

7.14. Dünya Ticarət Təşkilatına
üzvlüyə qəbulun mərhələləri
Dünya Ticarət Təşkilatına yeni üzvlərin qəbulu növbəti mərhələlərdən keçir:
- qəbul ilə əlarədar baş direktora ərizə və xarici ticarət rejimi haqqında
memorandum tətbiq edilməsi;
- ərizə və memorandumun Dünya Ticarət Təşkilatının xüsusi qrupu tərəfindən
öyrənildiyi zaman üzv-dövlətlərlə müvafiq məsələlər üzrə danışıqların aparılması;
- Dünya Ticarət Təşkilatının xüsusi işçi qrupu üzv olmaq istəyən dövlətin
öhdəliklərinin məcmuunu nəzərdə tutan hesabat və protokol layihəsini hazırlaması;
- Nazirlər Konfransının 2/3 səs çoxluğu ilə hesabatı qəbul edib və Dünya Ticarət
Təşkilatına daxil olmaq haqqında protokolu iddiaçı hökumətə göndərməsi;
- üzv olmaq istəyən ölkələrin Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq haqqında
protokolu imzalaması, ratifikasiya etməsi mərhələsi qeyd edilməlidir.

Faktiki olaraq üzv olmaq istəyən dövlət üçün konkret şərtlər ikinci mərhələdə
hazırlanır. Bu zaman müvafiq dövlətin statusu üzvlərin statusuna yaxınlaşır.
Qoşunlma prosesi birtərəfli proses sayılmalıdır. Belə ki, Dünya Ticarət Təşkilatının
üzvü olan dövlətlər qoşulma prosesində olan dövlətin qarşısına müəyyən tələblər
qoyduqları halda, qoşulma prosesində olan dövlət üzvlər qarşısında tələblər qoya
bilməz. Bir qayda olaraq bu mərhələdə qoşulma prosesində olan dövlət tərəfindən
iqtisadi potensialı güclü olan dövlətləri “islah” etmək tendensiyası diqqət cəlb edir.
Üzvülük zamanı qeyri-məqbul vəziyyətə düşməmək üçün üzv dövlətlərlə ikinci
mərhələdə aparılan ikitərəfli danışıqlarda müvəffəqiyət qazanılmalıdır. Üzvdövlətlərlə ikitərəfli danışıqlar oferta əsasında həyata keçirilir. Ofreta gömrük
tariflərinin sturukturu, tarif kolonları (sütünlar) və onlara uyğun ümumi və daha
əlverişli rüsum dərəcələri, tarif dərəcələrinin ilkin və son “bağlanılma”, “ortalanma”
səviyyəsi ifadə edilir. Gömrük tarif məsələləri üzv-dövlətlər tərəfindən öyrənildikdən
sonra iddiaçı dövlətə təqdim edilir. Qarşılıqlı güzəşt və öhdəliklərdən sonra əldə
edilmiş konsensus nəticəsində işçi qrup xidmətlər üzrə spesifik öhdəliklərin
siyahısını, həmçinin əmtəələr sferasında tarif güzəştləri və kənd təsərrüfatına,
sənayeyə yardım sahəsində öhdəliklərin siyahısını, vergi sistemi, tədiyyə balansı,
xarici investisiyaların, əqli mülkiyyətin və s. müdafiə sistemi, daha əlverişlilik
prinsipindən istisna və s. ilə əlaqədar sənədləri hazırlayıb Dünya Ticarət Təşkilatının
müvafiq qurumlarına təqdim edir.
Tarif danışıqları Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul prosesinin bir hissəsini təşkil
edir. Ilk baxışdan elə görünə bilər ki, Dünya Ticarət Təşkilatı üzvləri məhsulların
geniş hissəsinə yüksək tarif endirimləri tətbiq etməyi xahiş edəcəklər. Qəbul olunma
mərhələsində olan ölkə öz maraqları çərçivəsində həmin xahişləri qiymətləndirilməli
və üzvlərlə fərdi məsləhətləşmələr, formal və qeyri-formal danışıqlar keçirərək
qarşılıqlı razılığa gəlməlidir.
Tarif təklifinin əsas elementlərini tarif siyasəti, məcburi tarif norması, tarif
normasının differensiyası və s. təşkil edir.

Tarif

danışıqlarına

daxil

olmazdan

əvvəl

mill

maraqlar

aydın

müəyyənləşdirilməli və təklifdə bir sıra məsələlərin həlli göstərilməlidir:
- iddiaçı ölkələrin bəzi sektorları müdafiə müdafiə etmək, zəif sənaye
sektorlarını gücləndirmək ehtiyacı sınaqdan keçirilməlidir. Nəzərdə tutulmalıdır ki,
tariflər Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində yerli istehsalçıları müdafiə etmək üçün
yeganə qanuni vasitədir;
- yerli iqtisadiyyat üzərində təsirin saxlanılması diqqət mərkəzində olmalıdır.
Ölkələrin makroiqtisadi mexanizmlərinə, tədiyyə balansına, əmək bazarına tarif
endirimlərin təsiri hesabaalınmalıdır. Tərif endirimlərinə məruz qalan sektorlar idxal
edilmiş məhsulların sərt rəqabəti nəticəsində işsizliyin artırılmasına səbəb ola bilər;
- bəzən dövlət gəlirlərinin aşağı düşməsi tendensiyası diqqəti cəlb edir.
Əsasəndə inkişafda olan ölkələrdə gömrükdən gələn gəlirlər büdcənin əsas mənbəyi
olduğundan və digər alternativ vergi sistemləri çatışmadığı üçün dövlət gəlirinin
azalması əhəmiyyətli dərəcədə hiss oluna bilər.
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8.1. Beyn lxalq maliyy hüququnun anlayışı

Beyn lxalq maliyy münasib tl ri beyn lxalq iqdisadi münasib tl rin öd m ,
hesablaşma v kredit sferasında xüsusi növ münasib tl rin sistemi kimi t zahür edir.
mt

l rin v xidm tl rin ticar ti valyuta-maliyy axınını meydana g tirir. Müvafiq

valyuta-maliyy is ayrı-ayrı ölk l rin milli öd m balansında ks olunur. Beyn lxalq
maliyy

münasib tl ri mü yy n bir sistemd n, dövl tl rarası sistemd n ibar t

olaraq f aliyy t göst rir. Bu sistem özün m xsus subyektiv v

obyektiv t rkibli

münasib tl rin m cmusu kimi çıxış edir. Müvafiq olaraq beyn lxalq hüququn publik
ş xsl ri arasında maliyy resuslarının h r k ti il bağlı yaranan münasib tl r xüsusi
bir yarımsistem t şkil edir v bu sistem beyn lxalq maliyy hüququ il t nziml nir.
Beyn lxalq maliyy hüququ sas n
- maliyy resursları il bağlı dövl tl rarası münasib tl ri;
- maliyy resurslarının transs rh d h r k ti il bağlı yaranan münasib tl rd
beyn lxalq maliyy

sisteminin xüsusi subyekl rin

veril n dövl tdaxili hüquqi

rejiml rin dövl tl rarası hüquqi t nziml nm sini hat edir.
Beyn lxalq maliyy
maliyy

sah sind

hüququnun t nzim etdiyi münasib tl rin dair sin

veril n milli hüquqi rejiml r, maliyy

hesablaşma - öd niş

formaları, dövl tl rin t diyy balansının v ziyy ti, beyn lxalq valyuta bazarlarının
hüquqi statusu, valyutaların dön rliliyi, dövl tl rin borc öhd likl ri, kreditl r,
maliyy

yardımı il

beyn lxalq maliyy

bağlı yaranan hüquq münasib tl ri daxildir. Müasir dövrd
hüququnun

sas v zif sini beyn lxalq maliyy

sistemind

beyn lxalq hüquq qaydasını t min etm k t şkil edir. Müvafiq hüquq qaydası is
resusların beyn lxalq h r k ti üçün universal beyn lxalq hüquqi rejimi yaratmaq,
maliyy resuslarının h r k ti il bağlı dövl tdaxili hüquqi rejiml rin harmonizasiyası

v

unifikasiyasını t min etm k, beyn lxalq maliyy

yüks ldilm si

üçün

dövl tüstü

maliyy

sisteminin effektivliyinin

institutlarının

formalaşdırılmasına

istiqam tl nib.
Beyn lxalq maliyy hüququ beyn lxalq iqdisadi hüququn dig r sah l rind
olduğu kimi publik münasib tl ri nizamlamaqla yanaşı mü yy n hallarda xüsusi
xarakterli maliyy münasib tl rini d t nziml yir.
Beyn lxalq

maliyy

hüququnun

nizamladığı

maliyy

münasib tl rini

predmetin gör bir neç qrupa:
- öd m - hesablaşma xarakterli maliyy münasib tl rin ;
- valyuta xarakterli maliyy münasib tl rin ;
- kredit xarakterli maliyy münasib tl rin ayirmaq olar.
Beyn lxalq maliyy

sistemi maliyy

münasib tl rinin çoxt r fli qaydada

beyn lxalq hüquqi t nziml nm sin üstünlük verir.Lakin müasir dövrd beyn lxalq
maliyy sisteminin yüks k inkişafına baxmayaraq maliyy münasib tl rinin universal
beyn lxalq hüquqi t nziml nm si kifay t q d r inkişaf etm mişdir. Universal
hüquqi t nzimetm forması yalnız daha mühüm maliyy v valyuta münasib tl rini
(milli valyutaların dön rliliyi, valyuta

m z nn si v

s. il

bağlı hüquq

münasib tl rini) hat edir. Müvafiq olaraq b z n beyn lxalq hüquşünaslar qeyd
olunan hüquq sah sini beyn lxalq valyuta hüququ da adlandırırlar. Qeyd edil n
sferada t tbiq edil n iqtisadi mexanizmil r, h mçinin onların praktit realiz
formaları (o cüml d n öd m , hesablaşma kreditverm v s. sisteml ri ) valyuta
d y ri il ş rtl ndirilir.
Beyn lxalq maliyy hüququ da beyn lxalq ticar t v investisiya hüququnda
olduğu kimi nizamlandığı sistemin daha da liberallaşdırılmasına yön lib.

8.2. Beyn lxalq maliyy hüququnun prinsipl ri v m nb l ri

Beyn lxalq

maliyy -valyuta

sistemini

formalaşdıran

münasib tl rin

t nziml nm si beyn lxalq maliyy hüququnun prinsipl ri sasında h yata keçirilir.
Beyn lxalq maliyy -valyuta münasib tl rinin beyn lxalq hüquqi t nziml nm sinin
prinsipl ri kimi
- maliyy sisteml rin münasib td dövl t suverenliyi;
- dövl tl rin t diyy balansının b rab rliyi;
- xüsusi ş xsl rin beyn lxalq valyuta bazarlarında azad iştirakı;
- Beyn lxalq Valyuta Fondunun n zar ti altında seçm k azadlığı;
- ticar t bazarlarında r qab t üsulu kimi devalvasiyadan istifad nin qadağan
olunması;
- ikit r fli öd m v hesablaşma sisteminin azad seçimi;
- dövl tl rin xarici borclarını qaytarmaq öhd liyi;
- kreditl rin verilm sind ayrı-seçkiliy yol verm m k;
- inkişafda olan ölk l r güz ştli kreditl rin verilm si;
- maliyy böhranlarına yol verm m k üçün m kdaşlıq;
- maliyy böhranları zamanı iqtisadi yardım göst rilm si;
- maliyy riskl rinin t minatı v s. prinsipl ri qeyd edil bil r.
Maliyy

sisteml rin

münasib td

suverenlik prinsipi Dövl tl rin iqtisadi

hüquq v v zif l ri Xartiyasının 1-ci madd sind v beyn lxalq hüquqi ad tl rd öz

ksini tapıb. Xartiyaya gör

h r bir dövl t öz iqtisadi sistemin

münasib td

suverendir v buna heç bir halda müdaxil edil bilm z. Lakin dövl tl r arasında
iqtisadi inteqrasiya genişl ndikc , beyn lxalq maliyy

qurumlarının inkişafı,

dövl tüstü hüquqi t nzimetm nin genişl nm si bu prinsipd n istisnaları da
mü yy n edir.
Beyn lxalq maliyy sisteminin çoxt r fli beyn lxalq hüquqi t nziml nm si
kifay t q d r inkişaf etm diyin gör beyn lxalq maliyy hüququnun prinsipl ri d
formalaşma m rh l sind di. Qeyd edil n problem beyn lxalq maliyy hüququnun
m nb l rin d

h miyy tli d r c d t sir etm kd dir.

Beyn lxalq maliyy hüququnun m nb l rinin özün m xsus xüsusiyy ti kimi
-

beyn lxalq

maliyy

hüququnun

sistemind

universal

t nzimetm nin olmadığına gör bu sah nin hüquqi t nziml nm sind

konvension
sas m nb

kimi beyn lxalq hüquqi ad tl rin mühüm rol oynaması;
- beyn lxalq maliyy
n tic sind

münasib tl rind

müvafiq hüquq sah sin

xüsusi ş xsl rin f al iştirakı

transmilli hüququn

h miyy tli t sir

göst rm si v transmilli bank hüququnun yaranması;
- beyn lxalq maliyy qurumlarının (xüsusil d , Beyn lxalq Valyuta Fondunun)
q bul etdiyi “yumuşaq hüququ” normalarının universallaşması v

t dric n

dövl tüstü n zar t mexanizminin formalaşmasını (Beyn lxalq Valyuta Fondunun
“hüququnu”) qeyd etm k olar.
Beyn lxalq maliyy

hüququnun m nb l ri kateqoriyasına

müqavil l r, beyn lxalq ad tl r, beyn lxalq maliyy
beyn lxalq m hk m
edilm lidir.

v

beyn lxalq

institutlarının q tnam l ri,

arbitrajların q rarları, transmilli bank hüququ qeyd

Beyn lxalq valyuta-maliyy sistemind transmilli hüquq normalarının daha
geniş sistem

malik olması bir sıra faktorlarla bağlıdır. Xüsus n d , maliyy

hüququnun sitemind

bir sıra boşluqların mövcudluğu, beyn lxalq maliyy

münasib tl rinin tam m nada beyn lxalq hüquqi t nzimetm y m ruz qalmaması,
çoxt r fli beyn lxalq hüquqi t nzimetm

mexanizmil rinin z if inkişaf etm si

transmilli hüququ qaydasının formalaşmasını ş rtl ndirmişdir.
Beyn lxalq iqtisadi hüququn dig r sah l rind n beyn lxalq investisiya
hüququnda olduğu kimi beyn lxalq maliyy hüququ sah sind d ikit r fli sazişl r
üstünlük t şkil edir.

İkit r fli müqavil l r beyn lxalq maliyy

iştirakçılarının kredit-borc, klirinq,

maliyy

sisteminin

m kdaşlığı, valyuta

alqı-satqı,

hesablaşma v öd m il bağlı münasib tl rini hat edir.
Beyn lxalq maliyy
xüsusi

münasib tl rinin t nziml nm sind

h miyy t k sb edir. Beyn lxalq maliyy

beyn lxalq ad tl r

hüququnun ad t normaları

beyn lxalq maliyy sistemi iştirakçıları arasında yaranan maliyy münasib tl rini
t nziml m k üçün uzun müdd t t krar olunan v m cburi xarakter daşıyan praktika
kimi t zahür edir.
Beyn lxalq

maliyy

münasib tl rini

prosesind

beyn lxalq t şkilatlar

institutları

beyn lxalq

maliyy

t nzim ed n

norma

yaradıcılığı

h miyy tli rol oynayır. Beyn lxalq hüquq
hüququnun

ad tl rinin

sisteml şdirilm si,

m c ll l şdirilm siüçün bir sıra aktlar q bul etmişl r.
Beyn lxalq maliyy hüququnun publik ş xsl ri olan dövl tl rin beyn lxalq
maliyy hüquq subyektliyi universal xarakter daşıyır. Lakin bütövlükd beyn lxalq
iqtisadi sferada olduğu kimi dövl tl rin beyn lxalq maliyy

sistemind ki

mövqeyind d h m de fakto, h m d de jure qeyri-b rab rlik mövcuddu. Bu qeyrib rab rlik özünü dövl tl rin t diyy balanslarının f rqli v ziyy tind , dövl tl rin

beyn lxalq maliyy

t şkilatlarında s sverm

imkanlarının h min t şkilatların

nizamnam kapitalındakı kvotalarında t zahür edir. Y ni iqdisadi imkanları geniş
olan dövl tl rin müvafiq t şkilatlarda s sl rinin daha çox olması onlara imkan verir
ki, t şkilatın f aliyy tin h lledici t sir göst rsinl r. Bu da qeyri-formal b rab rliyi
r smil şdirir.
Dövl tl rl yanaşı beyn lxalq maliyy t şkilatları (Beyn lxalq Valyuta Fondu,
Beyn lxalq Yenid nqurma v
beyn lxalq maliyy

İnkişaf Bankı v

s.), h mçinin xüsusi ş xsl r d

münasib tl rinin t nziml nm sind

inteqrasiyanın sür tl

inkişaf etdiyi dövrd

iştirak edirl r. İqtisadi

dövl tl r beyn lxalq maliyy

münasib tl rinin h yata keçirilm sind xüsusi ş xsl rin f aliyy tini t şviq edirl r.
Xüsusi ş xsl rin iştirak etdiyi xüsusi hüquq münasib tl ri bir çox hallarda öz
inkişafına v

h cmin

gör

publik s viyy y

yüks lir. Beyn lxalq maliyy

münasib tl rind iştirak ed n xüsusi qurumlar kimi
- beyn lxalq banklar, bank birlikl ri (sindikatlar);
- beyn lxalq birjalar;
- beyn lxalq fondlar;
- azad valyuta- maliyy zonaları;
-beyn lxalq maliyy - kredit t şkilatları çıxış edirl r.

8.3. T diyy balansının tarazlaşdırılmasının
beyn lxalq hüquq t nziml nm si

Beyn lxalq maliyy münasib tl ri sah sind dövl tl r arasında mövcud olan
sas probleml rd n biri d

t diyy

balanslarının tarazlaşdırmasının t min

edilm sidir. Dövl tl rarası öd m l rin v dig r maliyy

m liyyatlarının v ziyy ti

dövl tl rin t diyy balanslarında öz ksini tapır.Dövl tl rin t diyy balansına t sir
ed n amill r sırasına - mt

l rin v xidm tl rin ixracına daxil olan öd m l r, xarici

turistl r göst ril n xidm tl r

gör

öd m l r, xarici mü sis l rin nizamnam

kapitalında olan s hml rd n g l n dividendl r, xaricd
mü sis l rd n

g l n

g lirl r,

xarici

investisiyalar,

f aliyy t göst r n milli
humanitar

yardımlar,

uzunmüdd tli v qısamüdd tli dövl t borcları aiddir.
T diyy

balansının müxt lif faktorlardan, o cüml d n, dövl tl rin f rqli

iqtisadi inkişafından asılılığı t diyy balanslarının qeyri-b rab rv ziyy t düşm sin
g tirib çixarır.

g r bir dövl td

mt

l rin v

xidm tl rin idxalı ixracından

üstündürs t diyy balansında m nfi saldo yaranır. Bu halda daxild xarici valyuta
çatışmazlığı yarandığından, dövl t özünün ehtiyat valyutasından istifad

edir,

valyuta bazarlarından xaric

c lb

valyuta alır v

xarici investisiyaların ölk y

olunması üçün f al t dbirl r görür. Müvafiq t dbirl r daxili bazarda xarici valyutanın
qiym tinin qalxmasına, milli valyutanın, ixrac olunan

mt

l rin qiym tl rinin

düşm sin s b b olur. Bunun n tic sind ixracın miqyası genişl nir.
mt

v

xidm tl rin ixracının idxal üz rind

üstünlüyü dövl tin t diyy

balansında müsb t saldo formalaşdırır. Qeyd olunan v ziyy td is xarici valyutanın
qiym ti düşür v dövl t onu ehtiyyat formasında saxlayır. Daxili bazarda mt

l rin,

xidm tl rin qiym tinin qalxması il ixracın s viyy si aşağı düşür. Dövl tin iqdisadi
bağlılığı onların t diyy
t diyy

balansları il

laq dardır. Bir qayda olaraq bir ölk nın

balansındakı m nfi saldo dig rind n müsb t saldonu ş rtl ndirir.

Ümumiyy tl , ist r m nfi, ist rs

d

müsb t saldonun mövcud olması t diyy

balansında tarazlığı pozur v malların, xidm tl rin, kapitalın idxal v ixracında qeyri-

b rab rlik yaradır. T diyy balanslarında olan böyük f rql r dövl tin iqtisadiyyatına,
bütövlükd

iqtisadi sistem

m nfi t sir göst rir. Bunun n tic sind

is

maliyy

böhranının yaranması il beyn lxalq iqdisadi t hlük sizlik pozulmuş olur. Buna gör
d , beyn lxalq maliyy

sistemini t nzim ed n beyn lxalq hüquq normaları

dövl tl rin f rqli iqtisadi inkişaf s viyy sini beyn lxalq maliyy , ticar t institutları
ç rçiv sind maksimum uzlaşdırmağa yön lm lidir.
T diyy balansında k sirin qarşısını almaq üçün dövl tl r ya bazar, ya da
inzibati mexanizml rd n istifad edirl r. Bazar mexanizmi milli valyutanın d y rinin
t nziml nm sind dövl t müdaxil si olmadan, valyutanın yalnız bazarda mövcud
olan t l b v t klif qanunu il nizamlamasında ifad edilir. İnzibati medodlar sırasına
is

milli valyutanın devalvasiyası v

revalivasiyası aiddir. Milli valyutanın

devalvasiyası zamanı dövl t milli valyutanın saslandığı t dbirl ri genişl ndirir. Bu
üsuldan passiv t diyy balansına malik ölk l r istifad edir. Devalvasiya bir t r fd n,
xarici mt

l rin qiym tinin artması il idxalın m hdudlaşdırılmasına s b b olursa,

dig r t r fd n, milli mt

l rin qiym tini azaltdığından ixracı stimullaşdırır.

8.4. Beyn lxalq borc hüququ

Dövl tl rin faktiki qeyri-b rab r iqdisadi v ziyy ti inkişaf etm kd

olan

dövl tl r maliyy institutları t r find n borc verm k, yardım etm k institutunu
meydana g tirmişdir. Beyn lxalq maliyy hüququnun bu institu beyn lxalq kredit
hüququ li , el c d , beyn lxalq iqdisadi hüququn yarımsah si olan iqdisadi yardım
hüququ il sıx bağlıdır.
Beyn lxalq borc hüququ dövl tl r bor kapitalının verilm si, el c d dövl tl r
t r find n borc öht likl rinin yerin

yetirilm si il

bağlı yaranan hüquq

münasib tl rini t nzim ed n beyn lxalq hüquq norma v prinsipl rinin m cmuu
kimi t zahür edir.
Beyn lxalq borc hüququ iki qrup münasib tl ri
- ayrı-ayrı dövl tl r borc verilm si;
- dövl tl rin borc öht likl rinin yerin

yetirilm si il

bağlı münasib tl ri

t nzim
edir.
Müvafiq institut sas n ad t xarakterli normalarla, h mçinin “yumşaq hüquqa”
saslanan dövl tüstü mexanizml rl

(Beyn lxalq Valyuta Fondunun hüququ il )

reqlamentl şdirilir. Bu halda, konvension normalar da istisna edilmir. Xüsus n d ,
Borclar haqqında Baş Saziş (1962), Borclar haqqında Yeni Saziş qeyd edil
bil r.Beyn lxalq borc hüququnun formalaşmasına sırasına bir sıra tarixi amill r
s b b olmuşdur. XX

srin 70-ci ill rind

beyn lxalq iqdisadi t hlük sizliyin

pozulduğu dövrd n başlayaraq ölk l rin ks riyy ti t diyy balanslarında yaranan
k siri aradan qaldırmaq üçün dig r dövl tl rd n borc götürm k m cburiyy tind
qalmışlar.
Bir

sıra

dövl tl r

borcların

verilm si

il

bağlı

xüsusi

mexanizml r

formalaşdırmışlar. Xüsus n d , inkişaf etmiş dövl tl rin daxil olduğu Paris klubu,
London klubu qeyd edil

bil r. Müvafiq kulublar kvazibeyn lxalq t şkilat

olduğundan müvafiq nizamnam y
f aliyy tl ri Fonda üzv ölk l r il

v

t şkilatı struktura malik deyill r.

sas

kredit müqavil l rinin imzalanması ş rtl rini

mü yy n etm k, borc verm k, borclu dövl tl rin t snifatını aparmaq v onlarla
bağlı müvafiq siyas t hazırlamağa yön lir. London klubun da dövl tl rin kreditorları
kimi xüsusi ş xsl r f al çıxış edirl r v Paris klubun dan f rqli olaraq qeyri-hökum t
qurumudur.

8.5. Beyn lxalq bank hüququ

Beyn lxalq bank hüququ dövl tl r, el c
ş xsl rin arasında v

xüsusi ş xsl rl

d

müxt lif dövl tl rin xüsusi

dövl t arasında yaranan hüsablaşma v

öd m l rin h yata keçirilm si üsul v vasit l rini t nziml y n norma v prinsipl r
kimi t zahür edir.
Beyn lxalq bank hüququ dövl tl r, el c d müxt lif yurisdiksiyalara m xsus
fiziki v hüquqi ş xsl r arasında yaranan valyuta-pul öhd likl rinin icra edilm si il
bağlı beyn lxalq öd m

v

hesablaşmaları

hat

edir. Beyn lxalq bankların

funksiyasına beyn lxalq öd m l rin h yata keçirilm si aid olduğu üçün müvafiq
sferada bank hüququ h miyy tli rol oynayır. Beyn lxalq kreditl rin, öd m l rin
h yata keçirilm sind

lverişli ş rait yaratmaq m qs dil

banklar beyn lxalq

hesablaşmalar sah sind f aliyy tinin effekivliyini artırmaq üçün bir sıra beyn lxalq
mexanizml r t sis etmişl r. Bu m nada Nyu-York Banklararası Hesablaşma
Sisteminin Klirinq Palatası (CHIPS), Lüksemburqda Sedal v

s. qeyd edilm lidir.

Hesablaşma mexanizml rind n 1973-cü ild 15 dövl t m nsub 240 bankın iştirakı
il Brüsseld Beyn lxalq Banklararası Maliyy Telekommunikasiyası C miyy tinin
(SWIFT) yaradılması haqqında Saziş imzalanıb. SWIFT iştirakçı bankların v saiti
sasında f aliyy t göst rir.
Beyn lxalq hesablaşmalar müxl lif üsullarla – inkasso, akkreditiv, avans
öd m , açıq hesab üzr

öd m

il

t min edil

bil r. İnkasso- mt

l rin

çatdırılmasından v ya xidm tin göst rilm sind n sonra öd m ni h yata keçir n
idxalçıdan müxbir bank vasit si il ixracçı müşt rinin v ya kreditorun tapşırığı il
öd m ni almaq üzr bank m liyyatıdır.

İnkasso il yanaşı beyn lxalq ticar t mü ssis l rind akkreditiv hesablaşma
üsulundan da geniş istifad edilir. Akkreditiv hesablaşma mt

ni müşayi t ed n

s n dl rin (konosamentin, hesab-faktura, sığorta polisinin) müqabilind

v

mü yy n müdd t, m bl ğ ç rçiv sind ixrac ed n idxal ed nin tapşırığı sasında
öd m ni h yata keçirm k, ixracçı t r find n t qdim edil n trattanı aksept etm k
üzr bankın öhd liyin

aslanır.

Beyn lxalq hesablaşmalar beyn lxalq bank t crüb sin , qayda v
normalarına

saslanır. Bel

ki, inkasso üzr

ad t

hesablaşmalar Beyn lxalq Ticar t

Palatası t r find n h l 1936-cı ild hazırlanan (hazırda 1978-ci il redaksiyasinda
t tbiq edil n) İnkasso üzr

unifikasiya edilmiş qaydalarla t nziml nir. S n dli

akkreditivl rl hesablaşma is yen d Beyn lxalq Ticar t Palatasının 1933-cü ild
q bul etdiyi (hazırda 1993-cü il redaksiyasında f aliyy t göst r n ) Unifikasiya
edilmiş qaydalar v ad tl rl t nziml nir.
Beyn lxalq bankların f aliyy tini t nzim ed n müvafiq transmilli normalara
banklar qoşulduqdan sonra h min normalar m cburi xarakter k sb edir.
Beyn lxalq maliyy münasib tl rind öd m vasit l ri qismind is çekl r,
veksell r, köçürm veksell ri (tratta), kredit v siq l ri, SWIFT sistemi üzr öd m
tapşırığı v s. çıxış edir.
Beyn lxalq maliyy hesablaşmalarının v öd m l rinin veksel v çekl h yata
keçirilm si mü yy n beyn lxalq hüquqi aktlara, o cüml d n, Köçürül n v sad
veksell r

haqqında

Konvensiyalarına

1930-cu

il

v

saslanır. 1988-ci ild

Çekl r
is

haqqında

1931-ci

il

Cenevr

Beyn lxalq köçürül n veksell r v

beyn lxalq sad veksell r haqqında Nyu-York Konvensiyası v yen d h min ild
UNCITRAL-ın hazırladığı Beyn lxalq çekl r haqqında Konvensiya q bul edilib. Qeyd

edil n konvensiyalar müxl lif hüquq sistemli dövl tl rin qanunvericiliyinin
unifikasiyasının t minatına yön lib.

8.6. Beyn lxalq valyuta hüququ

Beyn lxalq maliyy hüququnun t nzim etdiyi münasib tl rin t rkibind valyuta
il bağlı münasib tl r daha mühüm yer tutduğuna gör bu hüquq sah si b z n
geniş m nada beyn lxalq maliyy hüququ anlayışının sinonimi kimi işl dilir. Dig r
halda is qeyd olunan anlayış beyn lxalq maliyy hüququnun bir institutu kimi q bul
edilir. Sonuncu halda beyn lxalq valyuta hüququ – dövl tl r, el c d , müxt lif
dövl tl r

m xsus fiziki v

hüquqi ş xsl r arasında valyuta vasit l ri üzr

m liyyatların aparılması v bu sah d

m kdaşlığın h yata keçirilm si il bağlı

beyn lxalq maliyy hüququnun norma v prinsipl rinin sistemi kimi t zahür edir.
Valyuta

m liyyatları valyutaların, qiym tli kağızların alqı-satqısı, el c

d

kapitalın h r k tinin dig r formalarında h yata keçirilir. Dövl tl r bu sah d xüsusi
ş xsl rin – birjalar, banklar, broker firmaları, investisiya v

sığorta fondlarının

iştirakına mühüm yer verdikl ri üçün dünay valyuta bazarı da m rk zl şdirilmiş
qaydada f aliyy t göst rir. Dünyanın n mühim bazarları kimi London, Nyu-York,
Tokio, Paris, Sürix, Frankfurt-Mayn birjaları çıxış edir.
Yamayka valyuta sistemin

keçidl

bağlı dövl tl r

valyuta rejiml rinin

seçilm sil bağlı azadlığın verilm si v s rb st valyuta kursunun yaranması il ,
maliyy bazarları mobil xarakter daşımağa başlamışdır. Müxt lif valyuta rejiml ri d
dövl tl rin balanslaşdırılmamış valyuta siyas ti il

bağlı maliyy

böhranlarını

yaradırdı ki, bu da, öz növb sind beyn lxalq iqtisadi qaydanı, beyn lxalq iqtisadi

t hlük sizliyi pozurdu. Qeyd olunan problemin beyn lxalq xarakteri beyn lxalq
hüquqi t nzimetm ni z ruri etmişdir.
Beyn lxalq maliyy

münasib tl ri sferasında

sas n beyn lxalq valyuta

münasib tl ri sah sind tam universal beyn lxalq hüquqi t nzimetm mexanizmi
f aliyy t göst rir. Xüsus n d , beyn lxalq institusional mexaniz kimi Beyn lxalq
Valyuta Fondu haqqında Sazişi qeyd etm k olar.

8.7. Beyn lxalq Valyuta Fondu

Beyn lxalıq Valyuta Fondu (İnternational Monetary Fund-İMF) formalaşdırılan
ilk beyn lxalq maliyy qurumudur. İkinci dünya müharib si gedişind müharib d n
sonrakı beyn lxalq maliyy sistemini formalaşdırmaq m qs dil 1943-cü ild 30
s naye ölk sinin beyn lxalq maliyy

m s l l ri il

bağlı Vaşinqton konfransı

keçirilir. 1944-cü ild is Atlantik-Siti ş h rind (ABŞ) Birl şmiş Mill tl in ekspertl ri
Beyn lxalq Valyuta Fondunun yaradılması bar d B yannam imzalayırlar. Müvafiq
iqtisadi birlik haqqında müqavil is ABŞ v Böyük Britaniyanın t ş bbüsü il 1944cü il ABŞ-ın Bretton-Vuds ş h rind
Mill tl r T şkilatının maliyy

v

55 dövl tin iştirakı il

keçiril n Birl şmiş

valyuta konfransında imzalanır. Bretton-Vuds

konfransında müharib d n sonrakı beyn lxalq iqtisadi sistemin qurulması, yeni
öd niş v hesablaşma sisteminin formlaşdırılması, azad ticar tin inkişafı, iqtisadi
ç tinlikl rl

üzl ş n

dövl tl r

maliyy

yardımlarının

verilm si,

iqtisadi

m kdaşlığın genişl ndirilm si il bağlı h miyy tli q rarlar q bul edilir. Konfransda
q bul edilmiş Beyn lxalq Valyuta Fondu haqqında, h mçinin Beyn lxalq
Yenid nqurma v İnkişaf Bankı haqqında h r iki saziş 1945-ci ild qüvv y minir.

H r iki qurum r smi olaraq 1947-ci ild n etibar n öz f aliyy tl rin
başlamışdır. Beyn lxalq iqtisadi sistemin praqnozlaşdırılması baxımından IMF-nın
m qs dl ri mühüm h miyy t k sb edir.
Müqavil

30 madd d n ibar tdir v

dövrümüz

q d r ona üç d yişiklik

edilmişdir.
I madd d

IMF-nın m qs dl ri

ks olunub. Qurumun

sas m qs dl rini

dövl tl rin t diyy balanslarında yaranan probleml rin qarşısını almaq, beyn lxalq
ticar ti genişl ndirm k, stabilliyi saxlamaq v s. kimi m s l l r;
II madd d dövl tl rin üzvlüyü il bağlı m s l l r;
IV madd d

valyuta münasib tl ri sferasında Fondun üzv dövl tl rinin

valyuta kursu rejimin n zar t;
V madd d

Fondun apardığı maliyy

m liyyatlarının v

müqavil l ri,

öhd likl ri sistematik pozan dövl tl rin üzvlükd m hrum edilm si;
VI madd d kapital köçürm l ri il bağlı m s l l r;
VII madd d valyuta ehtiyyatları v k siri il bağlı yaranan münasib tl rin
t nziml nm si;
VIII madd d cari m liyyatlarla üzv dövl tl rin Fond qarşısında öhd likl ri;
XII madd d fondun t şkilati idar çiliyi t sbit olunur. Bu madd d İdar etm
Şurası v

onun s lahiyy tl ri, İcar edici Direktoratın formalaşdırmasının ümumi

ş rtl ri, Direktoratın s lahiyy tl ri, el c

d

Fondun orqanlarında s sverm

m s l l ri ks olunub. Yen d h min madd d dövl tl rin maliyy v valyuta
sisteml rinin v ziyy ti il bağlı müt madi m lumat verm k öhd liyi d öz ksini
tapıb;

XV – XVIII madd l rd SDR sistemi v onun f aliyyy ti Fondun öz öhd likl rini
yerin

yetirm y n ölk l r

kreditl rin dayandırılması il

bağlı müdd alar

ks

olunub;
XXVI madd d dövl tin üzvlükd n çıxmaq hüququ;
XXVIII madd d

is

t sis müqavil l rin

d yişiklik etm k qaydaları t sbit

olunur;
XXIX madd d Fond haqqında müqavil nin t fsiri il bağlı m s l l r h sr
olunmuş, XXX madd d is müqavil d işl dil n terminl rin anlayışı verilmişdir.

8.8. Beyn lxalq Yenid nqurma v İnkişaf Bankı

Beyn lxalq

Yenid nqurma

v

İnkişaf

Bankı

(İnternational

Bank

for

Reconstruction and Development - İBRD) sas n Dünya Bankı adı il tanınır v
Bankdan üzvlük IMF-d üzvlükl ş rtl ndirilib.
IBRD-nın m qs dl ri t sis müqavil sinin I madd sind növb ti qaydada ifad
edilib:
- üzv dövl tl r üçün borc-kreditverm mexanizmini t kmill şdirm k;
- üzv dövl tl rd keçiril n iqtisadi islahatlara yardım etm k;
- üzv dövl tl rd

xarici investisiyaları t şviq etm k v

s rmay nin

çatışmadığı hallarda onu tamamlamaq;
- şirk tl rin maliyy y olan ehtiyacını öd m kd onlara yardım göst rm k.
IBRD b rpaetm , m qs dli v struktur d yişikliyi üzr proqramların realiz si
üşün 15il v daha çox müdd t aşağı faiz d r c l ri il kreditl r verir. IBRD-nin
t sis müqavil si bu quruma xüsusi ş xsl ri maliyy l şdirm y icaz verm diyind n

Bank yeni t şkilati hüquqi t dbirl r görm li olmuşdur. N tic d müxt lif vaxtlarda
3 beyn lxalq maliyy qurumu – Beyn lxalq Maliyy Korporasiyasının; Beyn lxalq
İnkişaf Assosasiyası; İnvestisiya T minatları üzr Çoxt r fli Agentlik t sis edilir.
IBRD v qeyd olunan 3 maliyy qurumu Dünya Bank Qrupunu formalaşdırır.
Beyn lxalq Maliyy
yaradılmasında

Korparasiyanın (İnternational Finance Corparation-IFC)

sas m qs d inkişafda olan ölk l rin öz l sektoruna kreditl r

verm kdir. Qrumun yaradılması il bağlı m s l ECOSOC-un bir neç sessiyasında
müzakir olunmuş v 1954-ci ild BMT-nin Baş M clisi IX sessiyasında q bul edil n
q tnam

il

IBRD-y

Beyn lxalq Maliyy

Korparasiyanın yaradılması haqqında

sazişin hazırlanması v Banka üzv dövl tl r t qdim olunması bar d tapşırıq verilir.
1955-ci ild IMF v IBRD-nin İstanbulda keçiril n sessiyasında Beyn lxalq Maliyy
Korporasiyasının IBRD-nin filialı kimi yaradılması haqqında q rar q bul edilir.
Beyn lxalq Maliyy Korporasiyası haqqında müqavil 1956-cı ild qüvv y minmiş
v 1957-ci ild n BMT-nin ixtisaslaşdırılmış t sisatı statusu ld etmişdir.
Qurum kreditl şm sah sind mühüm s lahiyy tl r malikdir. sas n orta v
uzunmüdd tli kreditl r verir. IFC-nin sas m qs di aşağıdakılardır:
- investisiya imkanlarını t hlil ed r k milli v xarici kapitallı sahibkarların
m kdaşlığına nail olmaq;
- iqtisadi ç tinlikl ri olan öz l s rmay li qurumlara üzv-dövl tin z man ti
olmadan maliyy yardımı göst rm k;
- milli v xarici şirk tl ri üzv-dövl tl rd s m r li investisiya qoyuluşunu
t şviq etm k.
Beyn lxalq Maliyy

Korporasiyası kommersiya maraqlarına uyğun f aliyy t

göst rir. T şkliatın maliyy m nb yini üzv-dövl tl rin üzvlük haqları, IBRD-d v
beyn lxalq maliyy bazarlarında veril n kreditl r v s. t şkil edir.

Beyn lxalq İnkişaf Assosasiyası (İnternational Developmend Assosiation-IDA)
YBIQ-nın t sis edildiyi dövr

t sadüf etm kl ,

reallaşdırılmasının beyn lxalq institusional maliyy

slind

müvafiq institutun

mexanizmil rind n biri kimi

meydana g lib. İnkişaf etmiş ölk l rd n ABŞ-ın t ş bbüsü il inkişafda olan ölk l r
kreditl rin verilm si, investisiya qoyuluşunu t min etm k üçün t sis edilmişdir.
1959-cu ild IBRD-nin növb ti sessiyasında Dünya Bankının filialı kimi Beyn lxalq
İnkişaf Assosasiyasının yaradılması haqqında q tnam q bul edilir.
Qurum haqqında müqavil 1969-cı ild qüvv y minir. O, 1961-ci ild n BMT –
nin ixtisaslaşdırılmış qurumu statusuna malikdir. IDA-nın

sas m qs di iqtisadi

yüks liş nail olmaq, m hsuldarlığı artırmaq v inkişafda olan ölk l rd sosial rifah
s viyy sini yüks ltm k t şkil edir.

8.9. Beyn lxalq Valyuta Fondu v Beyn lxalq
Yenid nqurma v İnkişaf Bankının strukturu

H r iki qrumun ali orqanı İdar etm Şurasıdır (Board Governors). Bütün üzv
dövl tl r 2 nümay nd
Nümay nd l rd n

il

5 il müdd tin

biri s dr, dig ri is

İdar etm

Şurasında t msil olunur.

müavin funksiyasını yerin

yetirir. S dr

ad t n ya maliyy naziri, ya da m rk zi bankın idar hey tinin s dri olur. Fondun
ümumi f aliyy ti İcraçı Şura (Executive Board), Direktorat v ya Direktorlar Şurası
t r find n yön ldilir. Fondun t rkibind (vergi hüququ, x zin darlıq, hesablaşma
xidm tl ri, valyuta mübadil si m s l l ri üzr ) 5 departament f aliyy t göst rir.
İdar etm Şurasının s lahiyy tl rin
- yeni üzvl rin q bulu;

- üzvlüyün dayandırılması;
- beyn lxalq t şkilatlarla müqavil l rin bağlanması;
- dövl tl rl bağlanan kredit sazişl rinin t sdiq edilm si;
- nizamnam kapitalını artırmaq v ya azaltmaq;
- üzv dövl tl rin kvotalarına n zar t edilm si;
- Fondun büdc sinin t sdiqi;
- Müvafiq olaraq IMF v

IBRD haqqında müqavil l rl

bağlı yaranan

mübahis l rin h ll edilm si;
- ümumilikd valyuta sisteminin d yişdirilm si;
- xarici valyutaların alqı-satqı il bağlı m s l l r daxildir.
IMF-nin icraedici orqanı IBRD-d

olduğu kimi İcraedici Direktorluq v

Direktorat 40 daimi v müv qq ti üzvd n ibar tdir. Daimi Direktoru n çox kvotası
olan dövl tl r iki il müdd tin t yin edir, müv qq ti üzvl r is 2 il müdd tin coğrafi
prinsip

uyğun olaraq üzv dövl tl rin nümay nd l ri arasından t yin olunur:

müvafiq olaraq 3 üzv Avropa ölk l rind n, 3 üzv Latın Amerikası ölk l rind n t yin
olunur. Direktorat valyuta kurslarının formalaşma mexanizmin
el c d

üzv dövl tl r

maliyy

yardımları edilm si il

n zar t edir,

bağlı q rar q bul edir.

İdaredici Direktoratın s dri IMF-nin idar etm orqanlarının üzvü olamayan ş xsl r
sırasından seçilir. Direktorun s s hüququ yoxdur, o yalnız s sl r b rab r olduqda
h lledici s sverm hüququna malikdir. İcraedici Şuranın Direktoru h mşinin IMF-nin
katibliyin d s dirlik edir. İdar edici Direktor IMF v IBRD-nin orqanları, üzv-ölk l r
arasında, el c

d

fondla BMT Katibliyi v

dig r beyn lxalq t şkliatlar arsında

laq l ri t min edir.
IMF-nin baş q rargahı Vaşinqtonda yerl şir, eyni zamanda Paris v Cenevr d
d daimi nümay nd liyi f aliyy t göst rir.

IBRD-nin t şkilati quruluşu IMF-nin strukturu il

eynidir. Bununla yanaşı,

Bankın İcraedici Direktoratı h r konkret v ziyy td üzv-dövl tl r kredit verm k
s lahiyy tin malikdir.

8.10. Beyn lxalq Valyuta Fondunun kredit mexaniziml ri

IMF-nin kredit f aliyy tinin

sas m qs dl rind n biri dövl tl rin t diyy

balansında sabitliyin t min olunmasıdır. Veril n kreditl r bir-birind n f rql nir v
müxt lif kredit mexanizml ri formalaşdırılır.
IMF-nin resurslarından istifad

etm k üçün tranş sazişl ri v

“stend-bay”

sazişl ri bağlanır. Tranş sazişl ri ilkin t qdim edil n maliyy yardım forması olsa da
özünü doğrultmamışdır. Bel ki, bu halda yardım ist y n dövl t özünün valyutasının
müqavilind xarici valyutanı ld edir. Hüquqi baxımdan bu halda Fond üzvl rin
borc vermir, yalnız mü yy n müdd td

satın alma hüququnu saxlamaq ş rtil

valyuta satışını h yata keçirir. Bu metod çevikliy

malik olmadığı üçün Fondun

Nizamnamasin edilmiş d yişikliy gör IMF “stend bay” sazişl rind (stand by
arrangement) istifad y
olmaqla iki s n dl

başlamışdır. “Stend-bay” sazişi kredit x ttind n ibar t

r smil şdirilir. Birinci s n dd

götürül n borcun h cmi,

müdd ti, q bul ed n dövl tin öhd liyi n z rd tutulursa, dig rind q bul ed n
dövl tin valyuta siyas ti t sbit edilir. Bir qayda olaraq “stend-bay” sazişinin t qdim
olunması kredit ist y n dövl tin iqtisadiyyatını sağlamlaşdırmaq haqqında planından
asılı olur.
IMF-nin g lir s viyy si aşağı olan ölk l r yardım mexanizmi iki fond: Sistem
D yişiklikl ri Fondu (SAF) v
(ESAF) ç rçiv sind

Struktur D yişiklikl rinin Genişl ndirilm si Fondun

üzv-dövl tl r

kreditl rin verilm sil

h yata keçirilir. Qeyd

olunan mexanizml r ç rçiv sind

Fond dövl tl rl

müxt lif tipli, o cüml d n,

konpensasiya sazişl r, stabill şdirm sazişl ri, bufer sazişl ri, maliliy l şdirm nin
genişl ndirilm si üzr

sazişl r, tamamlayıcı maliy l şdirm

haqqında sazişl r

bağlayır.

8.11. Beyn lxalq Valyuta Fondunun nizamnam
kapitalında dövl tl rin payı v s sverm mexanizmi

Üzv dövl tl rin Fondu işind effektiv iştirakı, Fonddan alınacaq kreditl rin
h cmi, s sverm

imkanları, bir qayda olaraq onların nizamnam

kapitalındakı

kvotalarından asılı olur. Kvota pul ehtiyyatlarının birl şm sind n yaranır. Onun
sasında dövl t veril bil n m bl ğ mü yy n olunur. El c d , dövl tin Fond
qarşısında öhd liyi kvotanın h cmin müvafiqdir. Dövl tl rin kvotaları mür kk b
meyarlar (dövl tin dünya ticar tind
s viyy si, el c d

mövqeyi, ümummilli daxili m hsulun

halinin sayı v s.) sasında mü yy n olunur. Ümumi kvotalar

Fond t r find n 5 illik intervallarla n z rd keçirilir. Yeni üzvl rin kvotalarında
artım olduqda, kvotaların 25% - q d rini beyn lxalq ehtiyat valyutaları (SDR) il ,
75%-i is özl rinin milli valyutaları il verilir. g r dövl tin t diyy balansında k sir
yaranmışsa, o Fonddakı kvotası h cmind özünün “xüsusi ç km

haqqından”,

“xüsusi borclama hüququndan” (Special Draving Rights) istifad ed r k Fonddan
borc götür bil r. SDR Fondun Nizamnam sin edil n ilk d yişiklik zamanı (1969)
t sis edilib. SDR- i formalaşdıran s b ti ABŞ dolları, Yapon iyenası v avrodan asılı
edilib. Fond h min s b ti d yişm k s lahiyy tin d malikdir.
SDR il bağlı qeyri-mü yy nlik qalmaqdadır. Bel ki, SDR gah qeyd etdiyimiz
nisb td milli valyutanın xüsusiyy yind çıxış edir v milli valyuta il müqayis

edildikd bir halda özünün stabilliyi il onu üst l yirs , dig r halda özünün h m
ratione materiae, h m d ratione persone m hdud istifad si il ondan geri qalır.
Faiz daşıyıcısı olduğu üçün valyutaların qiym t meyarı kimi çıxış etmiş qızıla
nisb td üstünlüy malik olduğu halda eyni zamanda xüsusi yığımın obyekti kimi
çıxış ed bilmir. Buna gör d SDR beyn lxalq valyuta olaraq yalnız dövl tl r v
beyn lxalq t şkilatlar t r find n istifad edilir.
SDR- malik olan dövl t Fond t r find n mü yy n edil n SDR s r ncamçısı
olan dig r dövl tl rd n s rb st valyuta istifad edil bil n m bl ğd hüquq ld
edir. Qeyd etm k lazımdır ki, t dric n SDR özünün ilkin fransız kredit
konsepsiyasından ABŞ valyuta keyfiyy tin yaxınlaşmaqdadır.
Üzv dövl tl rin IMF v

Dünya Bankının orqanlarında s sl rinin h cmi

dövl tl rin nizamnam kapitalında olan kvotasına müvafiqdir. Fondun v Bankın
üzv olan h r bir dövl tin ilkin olaraq 250 s si var. Bu limitd n artıq olan h r bir
s s dövl tl r kvotalarından 100 000 SDR öd m lidirl r. ABŞ 180000 s s malikdir
(ABŞ-un s sl rinin h cmi 1948-ci ild n ümumi s sl rin 30% -ni t şkil ets d , XX
srin sonlarına yaxın 17, 7 %- enib). Böyük Britaniya ümumi s sl rin 6 %-n ,
Almaniya v

Yaponiya 5, 5 %- , Avropa Birliyi 26%-

malikdir. Ümumiyy tl ,

s sl rin 70%-i s nayec inkişaf etmiş ölk l rin payına düşür.
Beyn lxalq Maliyy

Korporasiyanın h r bir üzvü ilkin olaraq 250 s s ,

Beyn lxalq İnkişaf Assosasiyasında is 500 s s malikdir. Birinci qurumda bir s s
1000 SDR, Beyn lxalq İnkişaf Assosasiyasında is bu 5000 SDR- b rab rdir.

8.12. Beyn lxalq Valyuta Fondunun dövl tl rin
valyuta siyas tin n zar ti

IMF dövl tüstü t nzimetm
madd sin

gör

s lahiyy tin

malikdir. T sis müqavil sinin IV

Fondun dövl tüstü xarakteri – üzv-dövl tl rl

valyutanın

t nziml nm si v valyuta kurslarının mü yy n olunmasında ifad edir. Dövl tl r
heç bir halda Fondun n zar tind n k nar valyuta t nziml nm si h yata keçir
bilm z. Bununla yanaşı, dövl tl r Fonda bildirm d n müst qil olaraq ist dikl ri
h cmd valyuta almaq, valyutaların d y rini d yişdirm k hüququndan m hrum
edilib. Bundan başqa, dövl tl r Fondun n zar ti olmadan devalvasiya v
revalvasiya t dbirl ri h yata keçir
madd sin

bilm zl r. IMF haqqında müqavil nin XII

sas n üzv-dövl tl r h mçinin öz maliyy

v

valyuta sisteml rinin

v ziyy ti il bağlı Fonda müt madi m lumat verm lidirl r.
XX srin 70-ci ill rind Bretton-Vuds maliyy sisteminin ixlası il bağlı t sis
müqavil sinin IV madd sin

edil n d yişiklikd n

sonra Fondun dövl tüstü

s lahiyy tl ri mü yy n q d r z ifl mişdir. Dövl tüstü s lahiyy tin azaldılması yeni
“üz n valyuta” sistemin

keçidl

bağlı olmuş v

bunun n tic sind

müvafiq

sferada dövl tl rin s lahiyy tl ri genişl ndirilmişdir. Buna baxmayaraq beyn lxalq
valyuta vasit l rind n olan SDR-in t nziml nm sin n zar t yen d fondun tam
n zar ti altındadır. Fondun t sis müqavil sinin analizi bel dem y

sas verir ki,

say etibarı il 40-a yaxın m s l il bağlı qurum üzv dövl tl r icrası m cburi olan
göst rişl r ver bil r. Fond çoxt r fli v birt r fli qaydada üzv-dövl tl rin valyuta
siyas tl rin n zar t edir. T sis müqavil sinin VIII madd sin gör üzv-dövl tl r
beyn lxalq valyuta sistemin z r r ver bil n valyuta manipulyasiyaları etm m li,
el c

d , dövl tl r Fondla razılaşmaya gör

beyn lxaq öd m l rd

qazanmaq m qs dil valyuta kurslarını d yişdirm m lidirl r.

üstünlük

1975-ci il q d r Fondun v Bankın İcraedici Direktoratında daimi üzvl rd
ibar t olan “5-l r Qrupu ” t sis edilmiş, daha sonra qeyd olunan 2 dövl tin daxil
olması il “7-l r Qrupu” formalaşmışdır. Bu qrup kvazibeyn lxalq t şkilat xarakteri
daşıyır. Qrupun daimi t şkliati quruluşu olmadığı kimi, f aliyy ti d siyasi xarakterli
normalar il t nziml nir.
Beyn lxalq valyuta münasib tl ri sferasındakı qruplaşmadan biri d
ç rçiv sind

IMF

Borclar haqqında Baş Sazişin (1962) iştirakçısı olan dövl tl rd n

ibar t “10-luq Qrupu” f aliyy t göst rir. Qrup üzvl ri dig r dövl tl ri
maliyy l şdirm k üçün Fonda borc verir v n tic d Fonddan kvotalarından asılı
olmayaraq güz ştli ş rtl rl valyuta ala bilirl r. “10-luq Qrupu” üzv dövl tl rin
maliyy nazirl ri v m rk zi bankların idar heyy tinin s dri qismind f aliyy t
göst rir.
S naye dövl tl rind n f rqli olaraq inkişafda olan dövl tl r is

“24-l r

Qrupu”nu formalaşdırıb Qrup üzvl ri IMF v Bankın İdar etm Şurasında, İcraedici
Direktoratda v dig r orqanlarda ümumi siyas t yürüdürl r.
Az rbaycan Respublikası v

dig r yeddi ölk

“İsveçr

Qrupu”na daxildir.

Qrupun sas f aliyy ti keçid iqtisadiyyatlı ölk l rin mövqeyl rini Fond v Dünya
Bankı ç rçiv sind

laq l ndirm y yön lib.

8.13. Az rbaycan Respublikasının beyn lxalq maliyy
v valyuta sistemin inteqrasiyası

Dövl tin maliyy sistemi onun suverenliyi il sıx bağlıdır. H r bir dövl t öz
maliyy

sistemin

münasib td

suverendir. Dövl tl r öz maliyy

sisteminin

formalaşdırmaqda, valyuta t nziml nm sind mü yy n istisnalar olmaqla üstün
hüquqular malikdir. Dig r dövl tl r kimi, AR d müst qil olaraq maliyy -valyuta
sistemind iştirak edir. Bu istiqam td atılan ilk addımlar kimi 1992-ci ild milli
valyutanın –manatın dövriyy y buraxılması, maliyy v valyuta sah sind m rk zi
dövl t orqanlarını, o cüml d n maliyy
münasib tl ri effektiv sur td

v

valyuta sistemind

yaranan

t nzim etm k üçün m rk zi icra hakimiyy t

orqanları olan maliyy nazirliyi v milli bankın yenid n formalaşdırılması, el c d
Beyn lxalq Valyuta Fonduna, Beyn lxalq Yenid nqurma v İnkişaf Bankına üzvlüy
q bulu qeyd edilm lidir
Bunun ardınca bir sıra qanunvericilik sah l ri xüsus n d , milli bank haqqında,
valyuat t nziml nm si haqqında v
s rmay li

maliyy

qurumlarının

d. Qanunvericilik aktları q bul edilir, öz l
–

bankların,

birjaların

yaradılması

üçün

qanunvericilik t dbirl r görülür. Valyuta münasib tl rinin t nziml nm si sah sind
Valyuta t nziml nm si haqqında Az rbaycan Respublikasının 1994-cü ild q bul
edil n qanunu valyuta münasib tl rinin t nziml nm si sah sind
qaydaları

mü yy n

t nziml nm sini

edir.

h yata

Qanun
keçir n

Az rbaycan
operatorların

sas prinsip v

Respublikasında
hüquq

v

valyuta

v zif l rinin

reqlamentl şdirir. Qanunvericiliy gör valyuat t nziml nm si sah sind m rk zi
operator qismind Milli Bank çıxış edir.
Maliyy -valyuta sisteminin

sas operatorlarından olan bankların f aliyy tinin

t nziml nm si üçün önc Banklar v bank f aliyy ti haqqında Qnun, daha sonra is
Banklar haqqında, Kredit ittifaqları haqqında v d. Qanunvericilik aktları q bul edilir.
Az rbaycan Respublikası IMF-y 1992-ci ild q bul edilib. Kvotası 160, 90 milyon
SDR v ya 218 milyon ABŞ dolları h cmind dir v 1609 s s malikdir. Qeyd etdiyimiz
kimi, IMF iki m qs d üzr - t diyy balansında yaranan qeyr-b rab rliyin aradan
qaldırılması v makroiqtisadi sabitliyin t mini, iqtisadiyyatda sturuktur islahatlarının

h yata keçirilm si üçün kreditl r verir. AR yaxın vaxtlara q d r Fonddan kredit
almaqdan davam etmişdir. Az rbaycan Respublikasının Fonddan aldığı ilk krediti
Sistem D yişiklikl ri Fondu (STF) ç rçiv sind almışdır. Bu kredit mexanizmi 1993-cü
ild f aliyy t başlamış v qeyri-bazar yönümlü ticar td n bazar istiqam tli ticar t
keçidl bağlı öd m l rin k sişm si n tic sind t diyy balanslarında k sir yaranan
postsovet dövl tl r yardım m qs di daşıyırdı.
IMF-l yanaşı AR Dünya Bankı il d

m kdaşlıq edir. AR Dünya Bankına 1992-ci

ild n üzv olmuşdur. Kvotası 164,6 miliyon ABŞ dolları m bl ğind dir v s sl rin sayı
1896-dır. AR-l Dünya Bankı arasında müxt lif istiqam td 23 iqtisadi layih nin
h yata keçirilm si üçün 459 miliyon avro m bl ğind kredit müqavil si v 20072010-cu ill r üçün yoxsulluğun ixtisarı il bağlı f aliyy t proqramı imzalanmışdır.
Az rbaycan Respublikasına ayrılan kreditl r sas n sturuktur islahatlarının h yata
keçirilm si, makroiqtisadi stabilliyin t min edilm si, t bii resursların idar edilm si,
yoxsulluğun azaldılması, sosial v ziyy tin yaxşılaşdırılması, maliyy -idar çilik
sisteminin t kmill şdirilm si v qeyri-neft sektorunun inkişafı il bağlıdır.
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9.1. Beynəlxalq vergi münasibətlərinin (ikiqat vergi qoymanın aradan
qaldırılmasının) beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin bərqərar olması

Beynəlxalq vergi münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi müəyyən
bir tarixi dövr keçmişdir. Beynəlxalq vergi münasibətlərinin universal səviyyədə
beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi səyləri XX əsrin 20-ci illərinin əvvəllərinə təsadüf
edir. Bu səylər Millətlər Liqası dövründən başlamış, BMT çərçivəsində, eləcə də
regional qurumlarda, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatında davam
etmişdir.
Vergi normaları Versal sülh Müqaviləsində (1919), Şpisbergen haqqında 1920ci il Paris Müqaviləsində. RSFSR ilə Persiya arasında 1921-ci il Müqaviləsində və s.
təsbit olunmaqla müxtəlif vergi münasibətlərini tənzimləmişdir.
1920-ci ildə Beynəlxalq maliyyə (Brüsel) konfransında müzakirə obyekti olan
ikiqat vergiqoyma problemi 1921-ci ildən Millətlər Liqasının diqqət mərkəzinə
gətirilir. 1921-1945-ci illərdə Millətlər Liqasının Maliyyə məsələləri üzrə Komitəsi
bu sahədə təsis edilmiş Ekspertlər Qrupunun hesabatlarını qəbul edir. Komitənin
1923-1927-ci illər ərzində davam edən sessiyaları nəticəsində Qrup tərəfindən
- birbaşa vergilərə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair
ikitərəli razılaşma;
- vərəsəlik öhdəliklərinə
alınmasına dair ikitərəli razılaşma;

münasibətdə

ikiqat

vergiqoymanın qarşısının

- vergiqoyma ilə əlaqədar inzibati yardım haqqında ikitərəfli razılaşma;
- vergiqoyma məqsədləri üçün dövlətlər arasında sahibkarlıq gəlirlərinin
bölüşdürülməsinə dair Nümunəvi konvensiya (1933) layihələri hazırlanır.
Konvensiyalar müzakirə üçün üzv və qeyri-üzv dövlətlərə təqdim edilir.
BMT təsis edildikdən sonra məsələnin həlli BMAT-nin əsas orqanlarından olan
İqtisadi və Sosial Şura (ECOSOC) həvalə edilir. İqtisadi və Sosial Şuranın 1946-cı il
2 (III) Qətnaməsi ilə Maliyyə Komissiyası təsis edilir. Komissiya maliyyə sahəsində,
xüsusilə, onun hüquqi, inzibati və texniki aspektləri ilə bağlı araşdırmalar aparmalı
və Şuraya bununla bağlı tövsiyələrini təqdim etməli idi. Lakin müxtəlif səbəblərdən
problemin həlli ilə bağlı fəaliyyət əsasən Avropa Əməkdaşlıq Təşkilatına keçirilir.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı çərçivəsində Əmlaka və mirasa görə
ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair Konvensiya layihəsi 1966-cı ildə
dərc edilir. Maliyyə Komitəsi 1976-ci ildə 1963-cü il tarixli İkiqat vergiqoyma
Konvensiyasının layihəsinə yenidən baxıldıqdan sonra onu qəbul edir. Təşkilatın
1977-ci ildə qəbul etdiyi Gəlir və əmlaka görə ikiqat vergiqoymanın aradan
qaldırılması haqqında Model Konvensiyasının dərc edilməsi xüsusi olaraq qeyd
edilməlidir.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ilə yanaşı ikiqat verginin aradan
qaldırılması ilə bağlı tələblər Latın Amerikası Azad Ticarət Assosasiyası (LATFA)
çərçivəsində də həyata keçirilib. 1976-cı ildə LATFA ölkələri, üzv ölkələr və
regional kənar ölkələr arasında ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınması üçün
meyarlar qəbul edir.
Problemin daha geniş beynəlxalq hüquqi həlli Avropa üçün xaraqterikdir. Buna
misal olaraq, Avropa Şurası çərçivəsində tərtib edilmiş vergi münasibətləri üzrə
qarşılıqlı inzibati yardım haqqında (1955) Konvensiya qeyd edilə bilər. 1972-ci il
Danimarka, Fillandiya, İslandiya, Norveç, İsveç tərəfindən Vergi münasibətlərində
inzibati yardım haqqında Konvensiyaya 1973-cü il və 1976-cı illərdə düzəlişlər
edilir. 1983-cü ildə Danimarka, Fillandiya, İslandiya, Norveç və İsveç tərəfindən

bağlanmış gəlir və əmlaka görə Skandinaviya Konvensiyası həmin dövlətlərin
iqtisadi inteqrasiyasında növbəti mərhələ kimi qiymətləndirilməlidir.
Heç şübhəsiz ki, regional hüquqyaratma sferasındakı əməkdaşlıq yumuşaq
hüquq formasında olsa da, universal tənzimetməyə gətirib çıxarmalı idi. ECOSOC-un
486 (XVI) 1953-cü il qətnaməsində qeyd edilir ki, istər inkişaf etmiş ölkələr, istərsə
də inkişafda olan dövlətlər tərəfindən verilən vergi güzəştləri xüsusi investor üçün
böyük praktik əhəmiyyət kəsb edir. Bu qətnamə ilə inkişafda olan dövlətlərə tövsiyə
edilir ki, birtərəfli qaydada və yaxud da xüsusi müddəalara malik vergi sazişləri
bağlamaqla xarici investisiyalardan gəlir vergisi yalnız həmin gəlirin əldə edildiyi
ölkədə alınmış olsun. Bu tövsiyə Beynəlxalq Ticarət Palatası tərəfindən də müdafiə
edilir.
İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması istiqamətində xüsusi tədbirlər 1960-cı
illərə təsadüf edir. Dövlətlərarası iqtisadi mübahisələrin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi
ikitərəfli vergi konvensiyalarının bağlanması təcrübəsi genişlənir. 19565-ci ilə qədər
yalnız çox az sayda müqavilə inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələr arasında
bağlanmışdı. Qeyd etdiyimiz kimi, BMT çərçivəsində hüquq yaradıcılığı prosesinə
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının rəyləri əhəmiyyətli təsir etmiş olur.
Təşkilatın Maliyyə Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı rəydə qeyd edilir ki, ənənəvi
vergi konvensiyaları müəyyən mənada inkişafda olan dövlətlər üçün nəzərdə
tutulmamışdır. Komitə həmçinin qeyd edirdi ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki,
kapital ixrac edən ölkələrin öz aralarında ticarət və investisiya münasibətlərinin
inkişafı və inkişafda olan dövlətlər və kapital ixrac edən ölkələr arasımda iqtisadi
əlaqələrin yüksək səviyyədə qurulması baxımından əhəmiyyətli hesab etdikləri vergi
konvensiyaları yetərli səviyyədə bu işə təsir göstərə bilmir. Sənayeləşmiş ölkələr
arasında bağlanan hazırki müqavilələr bəzən rezident ölkədən gəlirdən imtina etməyi
tələb edir. Əksər hallarda isə rezident ölkə mənbə ölkəsi kimi çıxış edir. Belə qayda
inkişafda olan dövlətlər və sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr arasında tətbiq edilə
bilməz. Məsələ ondadır ki, inkişafda olan dövlətlər və inkişaf etmiş dövlətlərdə əldə
olunan gəlirlər kifayət qədər fərqlənir. Buna baxmayaraq müvafiq vergi

konvensiyalarında təsbit edilən bir sıra müddəalardan həm kapital ixrac edən ölkələr,
həm də inkişafda olan dövlətlər arasında bağlanan müqavilələrdə də geniş istifadə
edilir.
Inkişaf etmiş dövlətlər və inkişafda olan dövlətlər arasında ikitərəfli vergi
müqavilələrinin bağlanması praktikasına BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası
tərəfindən xüsusi əhəmiyyət vermişdir.
ECOSOC 1967-ci il 4 avqust tarixli, 1273 (XLIII) saylı Qətnaməsilə müxtəlif
iqtisadi inkişaf səviyyəli dövlətləri, regional və vergi sistemlərini bərabər səviyyədə
təmsil edən və namizədliyi dövlətlər tərəfindən irəli sürülən, lakin “öz şəxsində
fəaliyyət göstərən” vergi orqanlarının məmurlardan ibarət “ad hoc” (ekspert) İşçi
Qrupu təsis edir. İşçi Qrupunun əsas vəzifəsi vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi
sahəsində maraqlı olan beynəlxalq təşkilatlarla müvafiq məsləhətləşmələrin
aparılması vasitəsilə inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələr arasında vergi
müqavilələrinin bağlanılması prosesinin sadələşdirilməsi, onların təkminləşdirilməsi,
bir sözlə nümunəvi mexanizmin təsis edilməsi olmuşdur.
BMT Model Konvensiyası ikiqat vergiqoymanı aradan qaldırmaqda ərazi
(mənbə) və yaşayış yeri prinsipi arasında bir növ kompromis mövqedən çıxış edir.
Hərçənd ki, hazırki Model Konvensiya İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının
Model Konvensiyasına nisbətdə mənbə prinsipinə daha çox önəm verir. Bu da onunla
bağlıdır ki, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin
klubu kimi çıxış edir. BMT-nin Model Konvensiyası isə təbii ehtiyatların əsasən
inkişafda olan, eyni zamanda keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərdə olduğunu nəzərə almalı
idi. Ona görə də, universal Model Konvensiya kompromis mövqeyə əsaslanır.
Model konvensiyaların beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə əhəmiyyəti onunla
izah edilir ki, bu sahədə dünyada 180-dən çox ölkənin iştirakını əhatə edən 2070-dən
çox ikitərəfli vergi sazişləri qəbul edilmiş və bu proses sürətlə genişlənməkdədir.

9.2. Beynəlxalq vergi hüququnun anlayışı və təyinatı

Beynəlxalq vergi münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi dövlətlərin
daxili yurisdiksiyasından kənara çıxan vergi münasibətlərinin hüquqi tənzimetmə
formasıdır. Başqa sözlə, həmin normalar tənzimetmənin obyekti kimi çıxış edən
vergi münasibətlərinə uyğun olaraq beynəlxalq vergi hüququ kimi təzahür edir.
Beynəlxalq vergi hüququnun predmetini beynəlxalq vergi münasibətləri təşkil
edir. Beynəlxalq vergi münasibətlərinin sistemi isə özündə
- vergi yurisdiksiyası ilə bağlı dövlətlərin fəaliyyətini;
- vergi orqanlarının beynəlxalq əməkdaşlığında formalaşan münasibətləri;
- beynəlxalq təşkilatlarla dövlətlərin vergi məsələləri üzrə münasibətlərini;
- dövlətin xarici fiziki və hüquqi şəxslərdən və ya rezidentlərin xaricdəki
gəlirlərdən,
əmlakından vergi və yığımların alınması üzrə münasibətləri təsbit edir.
Beynəlxalq vergi münasibətlərinin məzmunu beynəlxalq vergi hüququnun
subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin realizəsində ifadə edilir. Beynəlxalq vergi
münasibətlərinin tənzimlənməsi, bir qayda olaraq, beynəlxalq müqavilələrlə həyata
keçirildiyindən problem də beynəlxalq vergi hüququnun predmeti kimi təzahür edir.
Beynəlxalq vergi münasibətlərinin tənzimlənməsində beynəlxalq vergi hüququ ilə
bərabər dövlətdaxili vergi hüququ da xüsusi funksiyaya malikdir. Digər sferalarda,
məsələn, valyuta-maliyyə sferasında olduğu kumi, beynəlxalq vergi münasibətlərində
də milli vergi hüququ həmin münasibətlərin beynəlxalq xarakterini nəzərə almaya
bilməz.
Beynəlxalq vergi münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi beynəlxalq vergi hüququ beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahəsi olaraq beynəlxalq
ticarət, maliyyə, investisiya və d. sahələrlə sıx qarşılıqlı əlaqəyə malikdir. Vergi
münasibətləri birbaşa olaraq beynəlxalq ticarətə təsir edən faktorlardandır.
Beynəlxalq inteqrasiya prosesinin genişlənməsi və surətlənməsi ilə vergiqoyma, onun
ayrı-ayrı məsələləri tədricən daha geniş formada beynəlxalq hüquqi tənzimetməyə
məruz qalmaqdadır. Vergiqoymanın digər forması kimi uzun müddət dövlətin
büdcəsinin doldurulmasını təmin edən gömrük rüsumları çıxış edir. Artıq birmənalı

olaraq demək olar ki, kömrük tarif tənzimlənməsi beynəlxalq hüquqi tənzimetmənin
(GATT/WTO) obyektinə salınmışdır. Gömrük rüsumu da bu və ya digər məhsuldan,
onun sərhədi keçdiyi anda götürülən xüsusi formasıdır. GATT-ın IX maddəsinin 1-ci
bəndinə qeyd-şərtdə nəzərdə tutulur ki, razılığa gələn dövlətlər idxal və ixraca
münasibətdə “gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa” hər hansı bir
məhdudiyyətlər və qadağalar müəyyən etməyəcək və saxlamayacaqlar. Əgər dövlət
idxal və ixracı məhdudlaşdırmaq istəsə, bu halda yalnız gömrük rüsumu və ya anoloji
vergilərlə bunu etməlidir.
Beləliklə, beynəlxalq vergi münasibətlərinin universal səviyyədə beynəlxalq
hüquqi tənzimlənməsi yalnız dolayı, daha çox qeyri-müəyyən və gizli xaraqter kəsb
edən vergi və yığımlara qarşı yönəldiyi halda, şəxslərin gəlirlərinə yönələn birbaşa
vergilərə şamil edilməyib. Birbaşa vergilər dövlətlərin maliyyə-iqtisadi inkişafının
müxtəlifliyindən asılı olaraq onların daxili yurisdiksiyasında qalmaqdadır. Lakin
burada da beynəlxalq hüquqi tənzimetmənin təsiri istisna edilmir. Belə ki, birbaşa
vergilər ayrı-seçkiliyə əsaslanmamalıdır. Əks halda, yerli əmtəələr münasibətdə hər
hansı bir fərqli imtiyaz (məsələn, gəlir vergisindən azad etmə) onların
subsidiyalandırılması kimi (GATT-ın prinsiplərindən) rəqabət qanunvericiliyinin
pozulması olacaq. Başqa sözlə, birbaşa vergilərə münasibətdə universal səviyyədə
GATT-ın prinsipial qaydaları (vergiqoymada ayrı-seçkiliyə yol verməmək, haqsız
rəqabətin istisna edilməsi, transparentlik və s.) tətbiq edilir. Birbaşa vergiqoyma
məsələlərinin daha ətraflı tənzimlənməsi əsasən ikitərəfli, regional və regionlararası
səviyyədə beynəlxalq hüququn obyektini təşkil edir. İstər öncə qeyd etdiyimiz halda,
istərsə də birbaşa vergilərə münasibətdə dövlətlərarası əməkdaşlığın məqsədi eyniadlı
ikiqat vergilərin istisnasına, həmçinin vergilərdən yayınmanın qarşısının alınmasına,
vegi orqanları arasında əməkdaşlığa yönəlib.

9.3. Beynəlxalq vegi hüququnun prinsip və metodları

Beləliklə, beynəlxalq vergi hüququnun prinsiplərinin sistemini, nisbi də olsa,
növbəti qaydada ifadə etmək olar:
- vergi suverenliyindən doğan vergi yurisdiksiyası;
- eyni növ verginin bir dəfədən artıq ödəməyə cəlb edilməsi (və ya ikiqat
verginin aradan qaldırılması);
- vergi ayrı-seçkiliyə yol verməmək;
- qarşılıqlı razılıq və əməkdaşlıq;
- funksional meyar;
- vergi qiymətləndirilməsinin beynəlxalq ticarətə maneə olmaması;
- ləğv edilmiş gömrük maneələrinin yeni vergi məhdudiyyətləri ilə
əvəzlənməməsi və s.
Hər bir dövlət özünün suverenliyinə əsaslanaraq iqtisadi sistemini, vergi
mexanizmlərini müstəqil müəyyən etmək səlahiyyətinə malikdir. Lakin dövlət
suverenliyi beynəlxalq hüquq çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyindən və beynəlxalq
iqtisadi, ticarət əməkdaşlığı zərurət yaratdığı qədər, son nəticədə isə istehlakçıların
seçim hüququnun tələb etdiyi çərçivədə vergi səlahiyyətləri istiqamətləndirilir. Bu
zaman dövlətin suveren vergi yurisdiksiyası qarşılıqlı razılıq və əməkdaşlıq əsasında
eyni əmtəələrin vergiyə cəlb edilməsində paylanmış olur. Eyni əmtəələrin ikiqat,
üçqat və s. vergiyə cəlb edilməsi istisna edilir.
Ikiqat vergiqoyma beynəlxalq hüquqda qeyri-diskriminasiya prinsipini pozaraq
investisiya, sahibkarlıq fəaliyyətinin, əmlak münasibətlərinin sərbəst həyata
keçirilməsinə maneə olur. Ikiqat vergiqoyma elə bir vəziyyət yaradır ki, burada eyni
subyekt eyni bir obyektə münasibətdə iki və daha çox ölkədə müəyyən bir zamanda
vergi ödəməyə məruz qalır.
İkitərəfli beynəlxalq sazişlərdə geniş təsbit edilən prinsiplərdən biri də vergi
ayrı-seçkiliyinə yol verməmək prinsipidir.
Azərbaycan Respublikası hökuməti və Fransa Respublikası hökuməti arasında
ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, gəlir və kapitala görə vergiləri ödəməkdən

yayınmanın qarşısının alınması haqqında 2001-ci il Konvensiyasının 24-cü
maddəsində qeyd edilir:
a) razılığa gələn dövlətin milli şəxsi digər razılığa gələn dövlətin milli
şəxslərinin eyni həraitdə cəlb olunduğu və ya cəlb oluna biləcəyi vergilərdən, yaxud
bununla bağlı olan öhdəliklərdən o cümlədən, rezident baxımından fərqlənən, yaxud
ağır olan şərtlərlə vergiqoymaya və bununla bağlı olan öhdəliklərə cəlb edilməyəcək.
Bu şərt Konvensiyanın 1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, razılığa
gələn dövlətlərdən birinin, yaxud hər ikisinin rezidenti olmayan şəxslərə də şamil
edilir;
b) razılığa gələn dövlətin rezidenti olan fiziki və hüquqi şəxslərə, ortaqlıqlara və
ya birliklərə, eyni şəraitdə, bu dövlətin rezidenti olmayan fiziki və hüquqi şəxslər,
ortqlıqlar və ya birliklər kimi baxılmayacaq. Bu şərt vətəndaşlığın tərəfindən asılı
olmadan, hüquqi şəxs, ortqalıq və ya birlik rezidenti olduğu razılığa gələn dövlətin
milli şəxsi olduğu halda da tətbiq edilir. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin digər
razılığa gələn dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyinə və ya müstəqil fərdi
xidmətlər göstərmək üçün malik olduğu daimi bazaya vergi tutulması şərtləri,
razılığa gələn dövlətin bu digər dövlətdə eyni fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrinin
və ya rezidentlərinin vergiyə cəlb olunması şərtlərindən ağır olamamlıdır.
Ümumilikdə, ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında müqavilələr gəlirin
mənbəyindən asılıaolaraq iki meyara (stendart-prinsipə) ərazilik və rezidentliyə
əsaslanır. Birinci halda, vergi, əmlakın yerləşdiyi dövlətdə ödənilirsə, ikinci halda,
vergi ödəyicisinin rezidenti olduğu dövlətdə ödənilir.
Ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında sazişlər milli vergi qanunvericiliyini
unifikasiya etmir, sadəcə olaraq,

ikiqat vergiqoymadan yayınmanın meyarını

hədlərini müəyyən edirlər. Adətən ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında
müqavilədə
- razılığa gələn dövlətlər arasında vergiyə cəlb olunma ilə bağlı problemlərin
nizama salınması məqsədilə fiziki, hüquqi şəxslərə və vergilərə münasibətdə tətbiqi
nəzərdə tutulan normaların sisteminin formalaşdırılması;

- müqavilələrin şamil edildiyi vergilərin dairəsinin müəyyən edilməsi;
- diskiriminasiyaya yol verməmək, qarşılıqlı hüquqi yardım və informasiya
mübadiləsi;
- mübahisə doğuracaq sualların həlli prosedurunun müqaviləni imzalayan
dövlətlərin vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilməsi;
- vergi yığılmasında qarşılıqlı yardım göstərilməsi kimi məsələlərin həlli nəzərdə
tutulur.
Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq onu demək olar ki, vergi münasibətlərində də
beynəlxalq hüquq normaları milli hüquq normalarına münasibətdə prioritet təşkil
edir. AR VM-nin 2.5 maddəsində qeyd edilir ki, AR-ın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə vergilərlə bağlı bu Məcəllə ilə ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş
normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən
edildikdə, müvafiq beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilir.
Ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırmaq üçün tətbiq edilən vasitələr də xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Ikiqat vergiqoyma özünü vergi dərəcələrinin azaldılmasında
göstərir. Bir qayda olaraq, ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılmasında 3 əsas metod
- vergidən azadetmə;
- vergi krediti;
- vergi güzəştləri tətbiq edilir.
Vergidən azadetmə metodunda qəbul edən dövlət xarici mənbələrdən əldə
olunan konkret kateqoriya gəlirlərə görə onun ərazisində olan ödəyicini vergilərdən
azd edir. Adətən vergidən azadetmə birbaşa gəlirlərə tətbiq edilir, dolayı gəlirlər
(faiz, qonorar və dividendlər, istehlak vergiləri) isə vergiyə cəlb olunur. Bu metoda
Avstriya, Belçika, AFR, Filandiya, Fransa, İslandiya, Lüksemburq, Niderland,
İsveçrənin və s. iştirakı ilə bağlanan müqavilələrdə rast gəlmək olar.

9.4. Beynəlxalq vergi hüququnun mənbələri
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münasibətlərini tənzimləyən dövlətdaxili və beynəlxalq hüquqi aktlar başa düşülür.
Beynəlxalq vergi hüququnun xaraqterk əlamətlərindən biri də məhz dövlətdaxili
qanunvericiliyin beynəlxalq vergi hüququnun mənbələri sırasında olmasıdır.
Dövlətdaxili vergi qanunvericiliyi beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə birbaşa təsir
qüvvəsinə malik olduğundan beynəlxalq vergi münasibətlərinin tənzimlənməsini
dövlətdaxili qanunvericiliyin rolu olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil.
Dövlətdaxili qanunvericilik səviyyəsində vergi ilə bağlı qəbul olunan əksər
aktlarda beynəlxalq vergi münasibətlərini tənzimləyən normalara rast gəlmək olar.
Bu normalar ya konkret vergi münasibətinə dövlətin mövqeyini əks etdirir, ya da
yarana

biləcək

ziddiyyəti

aradan

qaldırmağa

xidmət

edir.

Azərbaycan

Respublikasının qanunvericilik praktikasında əsas yeri 11 iyun 2000-ci ildə qəbul
olunmuş Vergi Məcəlləsi təşkil edir. Məcəllə, demək olar ki, vergi hüququ sahəsində
əksər məsələləri özündə birləşdirir və tənzimetmədə mərkəzi xaraqter daşıyır.
Beynəlxalq vergi münasibətlərinidə yarana biləcək kolliziyaların istisna
edilməsində mərkəzi vergi orqanlarının aktları da əhəmiyyətli rola malikdir. Buna
misal olaraq AR-in Vergilər Nazirliyinin gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə
münasibətdə

ikiqat

vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq

müqavilələrin icrasına dair prosedur Qaydaları (2006) və s. bu yönümlü aktları hüquq
tətbiqetmə prosesi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Şübhəsiz ki, beynəlxalq vergi hüququnun əsas mənbəyi qismində ilk növbədə
beynəlxalq normalar çıxış edir. Beynəlxalq vergi münasibətlərini tənzimləyən
beynəlxalq sənədləri müxtəlif adlarla və müxtəlif tənzimetmə obyektinə, subyektlərin
dairəsinə, tənzimetmənin metoduna görə fərqləndirmək olar.
Bu sistemdə ilk növbədə ümumi xaraqterli szişlər qeyd edilməlidir. Müvafiq
sazişlərdə beynəlxalq münasibətlərin digər sahələri ilə yanaşı, beynəlxalq

vergi

münasibətlərinə də aid müddəalar movcud olur. Buna nümumə kimi: 1961-ci il
Avropa Sosial Xartiyasını; Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşvirəsinin
1975-ci il Helsinki Yekun Aktını; Avropa Birliyinin təsis edilməsi haqqında

beynəlxalq sənədlərini; GATT-1947 və ona uyğun qəbul olunan ticarət sazişlərini
ğöstərmək olar.
Çoxtərəfli və ikitərəfli beynəlxalq vergi sazişləri beynəlxalq vergi hüququnun
mənbələri qismində xüsusi katiqoriya təşkil edirlər. Onlardan beynəlxalq vergi
münasibətlərinin tənzimlənməsi sferasında beynəlxalq hüququn əsasını təşkil edən
beynəlxalq sazişlər (məsələn, Avropa İttifaqı haqqında 1992-ci il Maastrixt
Müqaviləsi; Vergi siyasətinin razılaşdırılmış prinsipləri haqqında MDB iştirakçıdövlətlərinin hökumətləri arasında bağlanmış 1992-ci il Sazişi, həmçinin universal və
regional model Konvensiyalar); ikiqat verginin aradan qaldırılması haqqında sazişlər
(məsələn, Əmlak və gəlir vergisinə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın aradan
qaldırılması haqqında AR hökuməti ilə RF hökuməti arasında 1997-ci il Saziş və s.);
xüsusi sferalı vergi sazişləri (məsələn, Xarici avtomobillərin vergi rejimi haqqında
1931-ci il Cenevrə Konvensiyası; Müəllif mükafatlandırmasından ödənilən ikiqat
vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında çoxtərəfli 1979-cu il Madrit
Konvensiyası və s.); vergi imtiyazları haqqında Konvensiyalar (393); vergi
məsələləri üzrə inzibati yardım və əməkdaşlıq haqqında sazişlər (məsələn, Vergi
məsələlərində qarşılıqlı inzibati yardım haqqında 1988-ci il strasburq – Paris
Konvensiyası, MDB iştirakçı dövlətlərinin vergi cinayətləri ilə mübarizədə
əməkdaşlıq haqqında Sazişi və s.) qeyd edilə bilər.
Ümumi vergi sazişlərinə vergiqoymanın bütün aspektlərini əhatə edən
beynəlxalq sənədlər daxildir. Bura tövsiyə xaraqterli müqavilələr, nümuməvi
müqavilə modelləri aiddir. Beynəlxalq səviyyədə üç model – Avropa, BMT və ABŞ
modeli fərqləndirilir.
BMT modeli 1979-cu ildə ECOSOC tərəfindən tərtib olunub və inkişafda olan
və inkişaf etmiş ölkələr arasında ikiqat vergiqoymanın Model Konvensiyası
adlanmaqla analoji müqavilələr üçün nümunə rolunu oynayır. Bir növ avropa
modelinə alternativ kimi hazırlanmışdır.
Model Konvensiya 7 fəsil və 29 maddədən ibarətdir. Model Konvensiyada ikiqat
vergiqoyma ilə bağlı əsas anlayışlar (m.3), dividentlər (m.10), royaltı (m.12), ikiqat

verginin sadəlaəşdirilməsi metodları, o cümlədən vergidən azadetmə (m.23), vergi
krediti (m.23B), ayrı-seçkilk etməmək (m.24) və s. kimi məsələlər təsbit edilib.
Avropa Modeli 1977-ci ildə Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının
gəlir və kapitaldan ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması və onun şərhi haqqında
Nümuməvi Konvensiyasına əsaslanır və rezidentlik prinsipinə uyğun olaraq tətbiq
olunmuşdur. Avropa İttifaqı dövlətlərinin ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması
ilə bağlı müqavilələrində nümunə kimi istifadə olunur.
Müvafiq Təşkilat çərçivəsində Vergi məsələlərində qarşılıqlıinzibati yardımın
göstərilməsi haqqında (1981) Nümuməvi Konvensiya; Miras və hədiyyələrdən ikiqat
verginin aradan qaldırılması haqqında (1982) Nümuməvi Konvensiya; Gəlir və
kapitala vergi qoyulması haqqında (1992) Nümuməvi Konvensiya hazırlanmışdır.
Sonuncu Nümuməvi Konvensiya ikiqat vergiqoymanı istisna etməklə yanaşı, həm də
vergi ödəmələrindən yayınma hallarına qarşı normaları nəzərdə tutur.
ABŞ modeli 1981-ci ildə ABŞ milli hüququnun ədalətinə uyğun tətbiq
olunmuşdur. Bunlardan başqa ATƏT çərçivəsində Vergi məsələləri ilə bağlı qarşılıqlı
yardım haqqında Model Müqavilə, Daşınmaz əmlak, miras əmlakı və hədiyyələrdən
vergi tutulmaması haqqında 1983-cü il Model Müqaviləsi mövcuddur.
Vergi münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi əksər regional qrumlar
üçün xaraqterikdir. 1971-ci ildə and qrupu dövlətləri ikiqat vergiqoymanın aradan
qaldırılması haqqında Nümuməvi Konvensiya qəbul ediblər. Yenə də həmin ildə bir
sıra Afrika dövlətlərinin təşəbbüsü ilə ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması
haqqında çoxtərəfli Saziş imzalanmışdır. Bunun ardınca vergi münasibətlərinin
beynəlxalq

hüquqi tənzimlənməsi Ərəb

İqtisadi

Birliyi

tərəfindən

həyata

keçirilmişdir. Birliyin üzv-dövlətləri 1973-cü ildə Ərəb vergi Sazişini inmzalamışlar.
1975-ci ildə yenə də Afrika dövlətlərinin ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması
haqqında çoxtərəfli Sazişi qəbul edilmişdir.
1994-cü ildə Gəlir vergisi haqqında Müqavilə Karib ölkələri Birliyi
(CARICOM) çərçivəsində imzalamışdır. Yenə regional sazişlərə misal olaraq, MDB
iştirakçı-dövltləri arasında əmtəələrin (iş və xidmətləri) ixracı və idxalı zamanı dolayı

vergilərin tutulmasının prinsipləri haqqında 1998-ci il Moskva Sazişi, Avrasiya
İqtisadi Birliyinin 2002-ci il Vergi idarəçiliyinin harmonizasiyasının əsas Prinsipləri
və s. qeyd edilə bilər.
Postsovet məkanında beynəlxalq vergi münasibətlərinin kompleks formada
tənzimlənməsini nəzərdə tutan akt kimi MDB-nin Model vergi Məcəlləsinə diqqət
yetirilməlidir. MDB iştirakçı-dövlətlərinin Parlamentlərarası Assambleyası tərəfindən
hazırlanan Model vergi Məcəlləsinin ümumi hissəsi 2000-ci ildə, xüsusi hissəsi isə
2002-2003-cü illərdə qəbul edilmişdir. Ümumi vergi sazişlərinin əsas hissəsi ikiqat
vergiqoymanın aradan qaldırılması üzrə bağlanan ikitərəfli vergi sazişləri aiddir.
Tədricən ikitərəfli tənzimetmə tendensiaysı daha da artmaqdadır. Azərbaycan
Respublikasının müasir müqavilə praktikasında bu sazişlərin sayı 20-dən çoxdur.
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10.1. Xarici investisiyaların beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin inkişaf mərhələləri
Xarici investisiya münasibətlərinin təzahürü XII əsr Avropa ölkələrinin
(Florensiya, Genuya, Venesiya və s.) şəhər dövlətlərinə təsadüf edir. Bank kapitalının
hərəkəti və ticarət münasibətlərinin inkişafı kifayət qədər riskli bir fəaliyyətolsa
dagəlirli sahə idi. Xarici investisiya münasibətlərinin növbəti inkişaf mərhələsi dəniz
ticarətinin, yeni maliyyə mühasibat sisteminin, yeni səhimdarlar cəmiyyətinin, portfel
investisiya fəaliyyətinin çiçəklənməsi dövrünə (xüsusən də, XV-XVII əsrlərə)
təsadüf edir. Müəssisələrin səhimdar cəmiyyətinə çevrilməsi də bu zaman baş verir.
Metropoliyanın iri ticarət kompaniyaları tədricən mənsub olduğu dövlətin siyasi
rejimini müstəmləkələrə “gətirməyə” başlayırlar. Qəbul edən asılı ölkələrin
qanunverici orqanlarına təsir etməklə daha əlverişli, imtiyazlı investisiya rejimləri
əldə edirlər. Müstəmləkələr xarici investorlər üçün kifayət qədər təminat verdikləri
üçün bu zaman xarici investisiyaların müdafiəsini nəzərdə tutacaq müstəqil təminat
sisteminə də zərurət yox idi. Əksinə, müstəmləkə asılılığında olmayan və müstəqil
investisiya siyasəti yürüdən dövlətlərə kapital qoyuluşu zamanı investorun mənsub
olduğu dövlət investoru qeyri-kommersiya riskləri ilə bağlı daha geniş investisiya

fəaliyyətindən çəkindirirdi. Məhz problemin bu aspekti investisiya fəaliyyətinin
beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi zərurəti ideyasını formalaşdırır.
İlk növbədə, dövlətlərarsı ikirətəfli beynəlxalq müqavilələrlə xarici investisiya
fəaliyyətinin prinsipləri, normaları müəyyən edilirdisə, daha sonra investorla qəbul
edən dövlət arasında “konsessiya” sazişləri institutu formalaşdırılır. Daha erkən
beynəlxalq müqavilələrlə (məsələn, Çin-Böyük Britaniya (1842), Çin-Fransa (1844),
Çin-ABŞ (1844) və s.) dağ-mədən, təbii resusların hasilatı sferasında konsessiya
fəaliyyətinin prinsipləri müəyyən edilirdi. Xarici investisiyanın prinsipləri hələ 1815ci il Vyana konqresi zamanı Avropa ölkələri və ABŞ tərəfindən hazırlanmağa
başlanmışdır. Xarici təbəələrə və onların mülkiyyətinə münasibətdə beynəlxalq
minimal standartların müəyyən edilməsi və qəbul edən dövlətlər tərəfindən həmin
standartların formalaşdırdığı konsessiya kontraktlarının qeyd-şərtsiz gözlənilməsi
tələb edilirdi. Bu zaman qəbul edən dövlətin məsuliyyəti konsepsiyası xarici
investisiyalar üçün təminatlı rejimi nəzərdə tutur və tədricən “Sivilizasiyalığın
beynəlxalq minimal standartı” prinsipi formalaşır. Prinsipin formalaşmasını
sürətləndirən həlledici amillərdən biri kimi xarici kapitalın milliləşdirilməsi olur. İlk
belə tədbir 1838-ci ildə Siciliya kralı tərəfindən ingilis konsessiyalarının
milliləşdirilməsi olmuşdur. Müvafiq prinsip üçün qəbul edən dövlətin qanunlarına
hörmət, beynəlxalq hüquqa uyğun milliləşdirmə, qanunçuluq, yerli hüquqi müdafiə
vasitələrinin tətbiqi və s. kimi standartlar fərqləndirilir. XIX əsrin sonlarından
müvafiq konsepsiyaya əks olan, yeni bir konsepsiya meydana gəlir. Argentinalı
hüquqşünas Kalvonun (1822-1906) adı ilə bağlı meydana gələn doktirinaya görə
qəbul edən dövlət xarici şəxslərə özünün vətəndaşlarının malik olduğu rejimdən artıq
hüquqlar verməyə borclu deyil. Qeyd olunur ki, qəbul edən dövlətin kommersiya
dövriyyəsində iştirak edən qeyri-rezidentlər rezidentlərin malik olduğu analoji
hüquları almaq hüququna malikdirlər, amma bundan artıq hüquqi müdafiə tələb
etmək hüququna malik deyillər. Kalvo doktirinası beynəlxalq minimal standartların
əvəzinə milli standartın anlayışını qəbul edir və investisiya fəaliyyətindən yaranan
mübahisələrin də dövlətdaxili qanunvericilik əsasında milli məhkəmələr tərəfindən

həll edilməli olduğunu, eyni zamanda vətəndaş müharibələri və hərbi çaxnaşmalarla
əlaqədar xarici əmlaka dəyən zərərə görə dövlətin məhsuliyyət daşımasını bəyan
edilirdi.
Xarici

investisiya

münasibətlərinin
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tənzimlənməsi

istiqamətində növbəti mərhələ XX əsrin 30-cu illərində Millətlər Liqasına təsadüf
edir. İstər Millətlər Liqası, istərsə də 1930-cu ildə beynəlxalq xüsusi hüququn
məcəllələşdirilməsi üzrə Haaqa konfranslarında da xaricilərin əmlakına vurulan
zərərə görə dövlətlərin məhsuliyyəti haqqında məsələyə baxılsa da, həmin
konfranslarda da nəticə lədə edilməmişdi. Bu istiqamətdə konsepsiyaların
hazırlanması ayrı-ayrı inkişaf etmiş dövlətlər üçün də xaraqterik olmuşdur. Xüsusən
də, 1030-cu ildə Harvard univerisetində (ABŞ) hazırlanan xaricilərin əmlakına
vurulan zərərə görə dövlətlərin məhsuliyyəti haqqında konvensiya layihəsini qeyd
etmək olar. ABŞ-ın bu sahədəki fəaliyyəti II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə
daha da genişlənir və Avropanın bərpası istiqamətində “Marşal planının” tərkib
hissəsi kimi siyasi risklərin sığortalanması ideyası irəli sürülür.

10.2. Xarici investisiyaların milliləşdirilməsi
və əldə olunmuş gəlirlərin sərbəst köçürülməsi problemi
Dövlətin xarici investisiyanı milliləşdirmək hüququ beynəlxalq hüququn ən
mübahisəli məsələlərindən bir olaraq qalmaqdadır. Milliləşdirmə müxtəlif ad və
formada qəbul edilməkdədir. Beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında milliləşdirməni bəzən
ekspropriasiya ilə eyniləşdirirlər. İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli agentliyin
təsis edilməsi haqqında 1985-ci il Seul konvensiyasında qeyd olunur ki, səğorta
ediləni qəbul edən dövlətdə xüsusi mülkiyyət hüququndan və investisiya
fəaliyyətinin nəticəsi olan gəlirlərdən məhrum edəcək hər hansı bir qanunvericilik
hərəkəti və ya hərəkətsizliyi ekspropriasiya kimi qiymətləndirilir.
UNCTAD-ın sənədlərində milliləşdirmənin formaları kimi
- birbaşa milliləşdirmə;

- sənayenin müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi;
- xüsusi məqsədlər üçün yığımlar;
- sürünən (gizli) milliləşdirmə fərqləndirilir.
Hüquqi baxımından birbaşa milliləşdirmə məcburiyyət qarşısında ictimai
təlabatdan irəli gələrək xarici investorun mülkiyyətinin bütünlüklə müsadirəsini
nəzərdə tutur və dövlətin öz iqtisadiyyatı üzərində nəzarəti tam ələ alınması zamanı
baş verir. Konkret sahələrin birbaşa milliləşdirməsi iqtisadiyyatının müəyyən
sahələrində dövlət inhisarının bəyan edildiyi zaman baş verir. Xüsusi məqsədlər üçün
yığımlar isə, sənayenin müəyyən sahəsində tam inhisar fəaliyyəti həyata keçirən
hüquqi şəxsə qarşı tətbiq olunan tədbirlər başa düşülür.
Bəzən sinonim kimi istifadə edilən milliləşdirmənin ekpropriasiyadan fərqi
ondan ibarətdir ki, milliləşdirmə sənayenin konkret sahələrində aparılan və kütləvi
milliləşdirmə zamanı isə kompensasiyanın ödənilməsi nəzərdə tutulmur.
Beynəlxalq

hüquq

ədəbiyyatında

xarici

mülkiyyət

hüququnun

məhdudlaşdırılması formaları üzrə konkret mövqe olmasa da, onları növbəti qaydada
fərqləndirmək olar:
- milliləşdirmə xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai
mənafe naminə götürülməsidir. Milliləşdirmə haqqında qərarı xüsusi dövlət orqanı
qəbul edir. Ilk milliləşdirmə faktı qeyd etdiyimiz kimi 1938-ci ildə Siciliya kralının
kükürd istehsalı sahəsində dövlət inhisarının yaradılmasına təsadüf edir. Daha sonra
Çində (1911), Sovet Rusiyasında (1918), Meksikada (1938) və digər ölkələrdə tətbiq
edilib.
- rekvizisiya məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin
müvəqqəti müsadirəsidir. Müsadirə səbəbi kimi fors-major halları çıxış edir.
- konfiskasiya cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tətbiq olunan
müsadirə formasıdır. O əsasən yerli və ya beynəlxalq arbitrajlar tərəfindən tətbiq
olunur. İnzibati və ya mülki hüquqi məhsuliyyət kimi də çıxış edə bilər.
- ekspropriasiya ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək
əvəzi tam, ədalətli və çevik qaydada ödənilməklə zarici mülkiyyətin müsadirəsini

nəzərdə tutur. İlk ekspropriasiya hadisəsi 1928-ci ildə Polşa hökuməti tərəfindən
Çorzof sahəsindəki alman fabrikinin müsadirəsi olmuşdur. Ekspropriasiya qanuni və
ya qeyri-qanuni ola bilər. Qeyri-qanuni ekspropriasiya zamanı götürülən əmlakın
əvəzində tam, ədalətli və adekvat kompensasiya verilmir.
Xarici əmlakın hüququnun məhdudlaşdırılması üzrə fəaliyyətin fərqləndirilməsi
dövlətdaxili qanunvericilik üçün də xarakterikdir. Xarici investisiyaların müdafiəsi
haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il Qanununda da milliləşdirmə təsbit
edilib. Qanunun XI maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasında xarici
investisiya Azərbaycan Respublikasının xalqına və dövlət mənafelərinə zərər vuran
müstəsna hallar istisna olmaqla milliləşdirilmir. Milliləşdirmə haqqında qərarı
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qəbul edir. Təbii fəlakət, qəza, epidemiya,
epizootiya və fövqəladə xaraqter daşıyan bütün başqa hallar istisna olmaqla xarici
investisiya rekvizisiya edilmir. Rekvizisiya haqqında qərarı Nazirlər Kabineti qəbul
edir. Milliləşdirmə və rekvizisiya tədbirləri tətbiq edildikdə milliləşdirilmiş və ya
rekvizisiya olunmuş əmlakın bu tədbirlər görüldüyü vaxtakı real dəyərinə uyğun tam,
ədalətli, adekvat və gecikdirilmədən xarici valyuta ilə kompensasiyası ödənilir.
Beynəlxalq iqtisadi hüquqda milliləşdirmənin sürünən və gizli formaları
fərqləndirilir. Milliləşdirmənin gizli formaları dedikdə dolayı yola xarici investoru
mülkiyyət hüququndan məhrum etmək başa düşülür. Vergilərin artırılması,
qanunvericilik

qaydalarının

ağırlaşdırılması,

idxal-ixrac

məhdudiyyətlərinin

qoyulması, inzibati əsaslarla qiymət siyasətinin tənzimlənməsi, bank hesablarına həbs
qoyulmasi, əmək haqqının həddən artıq qaldırılması tələbi, kompaniyanın idarə
heyətinin yerli menecerlərlə əvəz olunması və s. kimi tədbirlər milliləşdirmənin
sürünən formasının elementləri kimi qiymətləndirilir.
Xarici investisiyanın qorunmasında gəlirin və sərmayənin sərbəst formada
repatriasiyası xarici investor üçün prinsipial məsələlərdən biridir. Buna görə kapital
ixrac edən dövlətlər investisiya fəaliyyətinin nəticəsi olan gəlirlərin sərbəst formada
köçürülməsinə ciddi zəmanət tələb edirlər. Sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı forması
haqqında müqavilələrdə bu məsələni tənzim edən xüsusi müddəalar təsbit edilir.

10.3. İnvestisiyanın anlayışı
və konseptual fərqin bynəlxalq hüquqi əsası
Xarici investisiya, kapital qoyuluşu kateqoriyalarının açıqlanması, ilk növbədə,
investisiya termininin mahiyyət və məzmununu nədən ibarət olduğunun araşdırılması
zərurətini yaradır. İnvestisiya – “invstment” – ingilis dilində kapital qoyuluşu
mənasını ifadə edir.
Beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında xarici investisiya fəaliyyəti C.Şvarsenberqer,
E. Nouququ, V. Belikjan və d. müəlliflər tərəfindən “investisiya”, “kapital qoyuluşu”,
“birbaşa investisiya”, “portfel investisiya” və d. terminlərin məzmun və mahiyyəti
istiqamətində geniş təhlil edilmişdir. C.Şvamberqer xarici investisiyalara orta və
uzun müddətli kredit və borclar, idxal üçün nəzərdə tutulan avadanlıq və xidmət,
həmçinin istənilən əmlak, o cümlədən xaricdə şəxsin birbaşa və dolayısı ilə malik
olduğu istənilən hüquq və maraqlarını aid edilir. C. Şvarsenberq investisiya üçün
ümumi xaraqterik xüsusiyyət kimi onun əmlak kateqoriyasına aid olmasını və əmlak
ilə sinonim təşkil etməsini qeyd edir.
Xarici investisiyanın əmlak kateqoriyası kimi ifadə edilməsi investorun əmlak
hüquqlarının mütləq hüquqi müdafiəsi konsepsiyasını şərtləndirir. Bu halda xarici
investisiyaların hər hansı bir ekspropriasiayaya məruz qalması və yaxud da belə
tədbir olarsa, “Hall formulasına” uyğun olaraq kompensasiya ilə müşayət olunması
nəzərdə tutulur. Əmlak hüquqlarının məhdudlaşdırılması beynəlxalq hüquqi əsasa
malik olmalıdır. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında 1950ci il Avropa konvensiyasının 1 saylı 1952-ci il Protokolunun 1-ci maddəsində qeyd
edilir ki, hər bir fiziki və hüquqi şəxs özünün mülkiyyətindən maneəsiz istifadə
etmək hüququna malikdir. Heç kəs cəmiyyətin maraqları naminə, qanunla və
beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulan şərtlər istisna olmaqla
özünün əmlakından məhrum edilə bilməz.

Əmlak hüquqları beynəlxalq hüquqla və qanunla yalnız “ictimai maraq” naminə
məhdudlaşdırıla bilər. Qeyd edilən qayda milliləşdirmənin əsas şərti olmaqla
investisiyanı əşya-hüquq məzmunundan, fundamental insan hüquqları məzmununa
transformasiya edir.
Beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında xarici investisiyaların əmlak kateqoriyalarına
daxil edilməsilə yanaşı onların formaları da fərqləndirilir. Beynəlxalq təcrübəni
tədqiq edərək E. Nouququ qeyd edir ki, xarici investisiya qoyuluşu əsasın birbaşa
investisiya formasında həyata keçirilir. Birbaşa və portfel investisiyalar müəssisələr
üzərində

həyata

keçirilən

nəzarət

mexanizmi

ilə

fərqləndirilir.

Protfel

investisiyalardan fərqli olaraq birbaşa investisiyalar xarici kompaniyaların filiallarına
ümumi və hərtərəfli kommersiya nəzarətini nəzərdə tutur.
Beynəlxalq hüquqda investisiyanın daha konkret və geniş anlayışı Enerji
Xartiyasına Müqavilə üçün xaraqterikdir. Müqavilənin 1 (6) maddəsində investisiya
anlayışına əşya və qeyri-əşya, həmçinin istənilən əmlak hüquqları, pul vəsaitləri və
kontrakt öhdəliyinin yerinə yetirilməsi üzrə tələb hüququ, kapital qoyuluşundan əlavə
edilən gəlir, həmçinin qanuna və ya kontrakta, eləcə də, istənilən lisenziya və icazəyə
uyğun verilmiş istənilən hüquq aid edilir. Kontrakt və lisenziyalar investisiya
kateqoriyasına aid edilməklə onlara öhdəlik mənbəsi kimi deyil, əmlak və ya aktiv
kimi baxılır. Beynəlxalq investisiya hüququnda bərqərar olmuş bu konsepsiyanın
əsası ümumi hüquq sistemli ölkələrin (o cümlədən ABŞ-ın) qnunvericilik təcrübəsinə
təsadüf edir.
İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyin təsis edilməsi haqqında Seul
Konvensiya Agentliyin sığorta mexanizminə düşən investisiyaları növbəti qaydada
təsnifləndirir. Birbaşa kapital qoyuluşu qismində səhm əldə etməklə müxtəlif formalı
orta və uzunmüddətli investisiyalar qəbul edilir. Birbaşa kapital qoyuluşunun
meyarları Agentliyin Direktorlar Şurasının baxışına əsasən müəyyən edilir.
Direktorlar Şurası birbaşa kapital qoyuluşunun yeni formaları kimi servis, idarəetmə
müqavilələrini, franşiza sazişlərini, lisenziya, maliyyə icazəsi (lizinq) haqqında
müqavilələri, hasilatın pay böldüsü sazişlərini fərqləndirir.

10.4. Beynəlxalq investisiya hüququnun
prinsip və mənbələri
Beynəlxalq investisiya hüququ xarici kapital qoyuluşunun anlayışını, məqsədini
(birbaşa, portfel, ssuda kapitalı və s.) formalarını, rejimini müəyyən edən prinsip və
normalardan ibarət bir sistemi formalaşdırır. Xarici kapital qoyuluşu özünün
mənbəyinə görə bir qayda olaraq, dövlət və xüsusi mənşəli kapital ola bilər. Dövlətlər
xarici kapital qoyuluşunu əksər halda beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə (məsələn,
Beynəlxalq valyuta Fondu, Dünya Bankı və s.) və ya bilavasitə hökumət vasitəsilə
həyata keçirir. Həmin kapital qoyuluşu dövlət borcları, ssuda, təminat, kredit və s.
formasında ola bilər.
Xüsusi kapital isə qeyri-dövlət mənbələrindən xaricdə yerləşdirilən fiziki və
hüquqi şəxslərə mənsub investisiya formasıdır. Bu investisiyalar birbaşa dövlətə
mənsub olmasa da, dövlət onların hərəkətinə nəzarət edir.
Xarici kapital qoyuluşunda sahibkarlıq və ssuda kapitalından daha geniş istifadə
edilir. Birinci halda mənfəət kimi dividentlərin alınması üçün müxtəlif həcimli
hüqulardan istifadə edilə bilər. Ssuda kapitalı isə faiz əldə etmək üçün verilir.
Müddətinə görə qısa, orta (bir ildən artıq) və uzunmüddətli kapital qoyuluşu
fərqləndirilir. Beynəlxalq investisiya münasibətlərində

uzunmüddətli kapital

qoyuluşu daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Əsasən xüsusi investorların birbaşa və
portfel investisiyaları və ssuda kapitalı formasında dövlət kreditləri uzunmüddətli
kapital qoyuluşuna aiddir.
Özünün məqsədinə görə kapital qoyuluşu birbaşa və portfel investisiyalara
bölünür. Xüsusi kapital formasında mülkiyyət hüququ və ya müəssisənin
idarəçiliyində iştirakla uzunmmüdətli maraqlara malik olmaq üçün həyata keçirilən
kapital qoyuluşu birbaşa investisiyalara aiddir. Portfel investisiyalarında birbaşa
içtirak və nəzarət hüququ nəzərdə tutulmasa da, uzunmüddətli mənfəət əsas məqsəd
kimi diqqəti cəlb edir.

Xarici investisiya qouyluşunun təhlükəsizliyi, onların tənzimlənməsi beynəlxalq
investisiya hüququnun prinsip və normaları ilə tənzimlənir. Beynəlxalq investisiya
hüququnun prinsiplərini növbəti qaydada ifadə etmək olar:
- qəbul edən dövlət tərəfindən xarici investisiyaların tənzimlənməsi;
- qəbul edən dövlətin iqtisadiyyatına zərər vurmamaq;
- qəbul edən dövlətin daxili işlərinə qarışmamaq;
- müvafiq kompensasiya verilmədən xarici investisiyaların milliləşdirilməsinin
yolverilməzliyi;
- investisiyalardan əldə edilən gəlirin sərbəst xaricə köçürülməsi;
- subroqasiya və s.
Bu prinsiplər beynəlxalq investisiya münasibətləri sferasında qəbul edilmiş
ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq sazişlərin əsasında dayanır. Məsələn, qəbul edən
dövlətin iqtisadiyyatına zərər vurmamaq prinsipinə uyğun olaraq Enerji Xartiyasına
Müqavilədə belə bir müddə təsbit olunub ki, əgər Razılığa gələn Tərəflərin və yaxu
da onların vətəndaşlarına mənsub olan hüquqi şəxslər qəbul edən dövlətin ərazisində
əhəmiyyətli işgüzar fəaliyyətlə məşğul olmadıqda, verilmiş üstünlükləri pozduqda və
ya üstələdikdə, müvafiq dövlətlər müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş üstünlüklərdən
imtina etmək hüququna malikdir (m.17 (II)).
İnvestisiyaların qarşılıqlı müdafiəsi və təşviqi haqqında müqavilələr əksər digər
beynəlxalq iqtisadi xaraqterli müqavilələrdə olduğu kimi, beynəlxalq iqtisadi
hüququn bir sıra prinsiplərinə (milli rejim, daha əlverişlilik, ayrı-seçkiliyə yol
verməmək və s.) formada istinad edir.
Qeyd olunan müqavilələrdə əks olunan prinsip və müddəalar beynəlxalq
təcrübəyə müvafiq olmaqla bir-birinə oxşadırlar. Bir qayda olaraq həmin
müqavilələrdə əsas öhdəlik kimi
- qarşılıqlı olaraq razılığa gələn tərəflərin investisiyalarına əlverişli rejim
yaratmaq;
- xarici əmlakın müdafiəsini təmin etmək;

- kapital qoyuluşundanəldə edilən gəlirləri maneəsiz xarici köçürmək
imkanının
yaradılması, kapital qoyuluşu ilə bağlı məsələlər üzrə mübahisələrin beynəlxalq üçlər
(münsiflər) məhkəməsində baxılması şərtlərini təmin etmək və s. qeyd olunur.
Beynəlxalq investisiya hüququnun mənbəyi kimi yalnız ikitərəfli və çoxtərəfli
investisiaya sazişləri, investisiyaların təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq sazişlər deyil,
həm də məskunlaşma haqqında sazişlər ticarət, maliyyə aspekti beynəlxalq
müqavilələr və s. çıxış edir.

10.5. İkitərəfli investisiya müqavilələri

Xarici kapital qoyuluşu üç komponentdən: qəbul edən dövlətin siyasi
rejimindən, iqtisadi inkişafın sabitliyindən və hüquqi təminatdan asılıdır. Hüquqi
təminatın daha səmərəli forması isə beynəlxalq hüquqi tənzimetmə ilə həyata
keçirilməkdədir. Xarici investisiyaların beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi isə özünün
başlanğıcını ikitərəfli beynəlxalq investisiya müqavilələrindən götürür. İkitərəfli
investisiya sazişlərində xarici sərmayənin müdafiə məsələləri ilə yanaşı, bir qayda
olaraq, ümumi iqtisadi əməkdaşlığın və inkişafın genişləndirilməsi zərurəti ifadə
edilir.
Xarici investisiyalara münsibətdə qəbul edən dövlət ilk növbədə investorun
mənsub

olduğu

dövlətlə

fəaliyyətinin

şərtlərini

müəyyən

edərək

milli

qanunvericiliyinə deyil, beynəlxalq müqavilə formasında qarşılıqlı tənzimetmə
formasına üstünlük verməkdədir. Həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli sazişlərdə
investisiya fəaliyyətinin xüsusi rejimi ilə yanaşı, müqavilələrdə qarşılıqlı olaraq
investorların hüquq subyekliyinin tanınması və dövlət (milli) mənsubiyyəti,
qanunvericilik təminatları, bir sözlə beynəlxalq xüsusi hüquq münasibətləri
sferasında meydana çıxan problemlərin ümumi hüquqi tənzimlənməsi əks olunur. Bir
qayda olaraq beynəlxalq müqavilələrdə xarici investorlar üçün kapital qoyuluşu və

onunla bağlı fəaliyyətə ədalətli, bərabərhüquqlu və əlverişli rejimin təmin olunması
üzrə dövlətin öhdəliyi ifadə olunur.
Ümumi məsələlərlə yanaşı həmin müqavilələrdə investisiya prosesinin xüsusi
məsələləri də təsbit edilir.
UNCTAD-ın hesabatlarına görə dünyada ən çox baölanan sazişlərin bir
kateqoriyasını məhz ikitərəfli investisiya müqavilələri təşkil edir. İkitərəfli
investisiya sazişlərinin qlobal xaraqter alması onunla əlaqədardır ki, istər inkişafda
olan, istərsə də keçid iqtisadiyyatlı dövlətlər qeyri-bərabər beynəlxalq iqtisadi
vəziyyətdə çoxtərəfli beynəlxalq investisiya sazişləri ilə inkişaf etmiş dövlətlər
qarşısında öhdəlik daşımaq marağında deyillər. Buna görə də ikitərəfli sazişlər əsasən
iqtisadi potensialı müxtəlif olan ölkələr arasında bağlanmış, daha sonra isə siyasi
etimaddan asılı olaraq daha da genişlənərək ikitərəflilik çoxtərəfliyə transformasiya
edilir. İkitərəfli investisiya müqavilələrinin Almaniya, ABŞ, Fransa, Yaponiya və s.
modelləri fərqləndirməməkdir. Bu sahədə daha çox sazişlər II Dünya müharibəsindən
sonra xarici investisiyalara xüsusi zərurət duymuş AFR-ə məxsusdur.
Xarici investisiyaların təhlükəsizliyinin təminat sferasında bir qayda olaraq
AFR, Yaponiya, ABŞ modelləri diqqəti cəlb edir. Əgər ABŞ təminat, sığorta sistemi
özünün “kvazıbeynəlxalq” xaraqteri ilə və ABŞ ilə ona mənsub şəxslərin xüsusi
kapitalını

qəbul

edən

dövlət

arasında

beynəlxalq

investisiya

sazişlərinin

bağlanmasına əsaslanırsa, alman və yapon təminat sistemi isə beynəlxalq sazişin
mövcudluğundan asılı olmayaraq dövlətdaxili təminatdan çıxış edir. Hər bir halda
kapital ixrac edən dövlət qəbul edən dövlətdə siyasi risklə bağlı vəziyyət yarandıqdan
sonra özünün investoruna dəymiş zərəri ödəyir və subroqasiya prinsipi əsasında
qəbul edən dövlətə qarşı tələb hüququ həmin dövlətə keçir. Qeyd etmək lazımdır ki,
alman və yapon təminat sistemi nəzəri-praktik baxımdan beynəlxalq müqavilə
qaydasını istisna etməsə də, subroqasiya üçün əsas kimi dövlətdaxili qanunvericilik
çıxış edir.
AFR-in bağladığı sazişlər ABŞ müqavilələrindən daha geniş məzmuna malik
olduğundan, sonradan ABŞ və AFR modelinə üstünlük verməkdədir. Nəticə etibarilə

alman modeli investisiyaların daha geniş və xüsusi ad altında beynəlxalq hüquqi
təminat sistemlərinin (investisiya mübahisələrinin həlli ilə bağlı beynəlxalq
mexanizmlərin, qeyri-kommersiya risklərinin, beynəlxalq sığorta sisteminin və s.)
yaradılmasını da sürətləndirmiş oldu. Nisbətən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün
Amerika modelinin təhlükəsi ondan ibarətdir ki, “investisiya anlayışı” özündə
qanunauyğun verilimiş lisenziyaları, əmtəələrin istehsali və satışı, o cümlədən
(faydalı qazıntıların hasilatı, kəşfiyyatı və s. ilə bağlı), qanunla və müqavilə ilə
verilən hüquqları ifadə edir.
İnvestisiya anlayışının müvafiq ABŞ modeli xarici investisiyaların daxil
olmasında icazəli sistemi təsis etmiş ölkələrin qanunvericiliyə uyğun olmadığından
və bir çox sahələr xüsusi icazə tələb edən fəaliyyət kimi qiymətləndirildiyindən
təşviq edilmir. ABŞ modelinə görə investisiya fəaliyyəti publik-hüquqi xaraqter kəsb
etdiyindən qəbul edən dövlət tərəfindən onun geri çağrılması mümkün deyil və belə
olduqda, müvafiq fəaliyyət beynəlxalq hüququn insan (əmlak) hüquqları ilə bağlı
normalarla tənzimlənməlidir.
Beynəlxalq hüquqla xarici investisiyaların xüsusi halda milliləşdirilməsi yol
verilir ki, bu da ikitərəfli investisiya sazişlərində də öz əksini tapıb. Burada ikitərəfli
investisiya sazişləri yenilik təqdim etmir. Lakin bəzi ikitərəfli investisiya sazişləri,
xüsusən də, ABŞ modeli ekspropriasiyaya və ya milliləşdirməyə bərabər istənilən
tədbir və ya tədbirlər sistemi ilə bağlı müddəaları əks etdirir. İstər ekspropriasiya ilə
bağlı tədbirlər sistemində, istərsə də ödəniləcək kompensasiya formulasının ifadə
tərzində ilk tendensiya diqqəti cəlb edir. Belə ki, əsasən inkişaf etmiş dövlətlərin öz
aralarında bağlanan sazişlərdə (məsələn, AFR ilə Hollandiya arasında bağlanan
sazişdə “əsaslandırılmış kompensasiya” kimi) ümumi ifadə formulası təsbit edilirsə,
iqtisadi inkişaf baxımından fərqli ölkələr arasında bağlanan sazişlər də isə (“çevik,
adekvat, effektiv, ədalətli kompensasiyanın” verilməsi kimi) daha dəqiq formuladan
istifadə olunur. Sonuncu variant AR ilə bağladığı beynəlxalq sazişlər üçün də
xaraqterikdir. Ekspropriasiya edilmiş əmlakın ödənilməsi meyarı da xarici kapitalın
təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bəzi beynəlxalq sazişlərdə

(məsələn, İtaliya və Kakidoniya arasında bağlanan ikitərəfli investsiya sazişində)
götürülən əmlakın bazar qiymətilə ödənilməsi formulasından istifadə edilirsə,
digərlərində milliləşdirmə anında götürülmüş əmlakın real dəyəri ilə ödəmə nəzərdə
tutulur.
İnvestisiya
mübahisələrin

fəaliyyətində
həlli

meydana

mexanizmilə

çıxan xüsusi məsələlərdən biri də

bağlıdır.

İnvestorlar

bir

qayda

olaraqq

mübahisələrin həlli vasitəsi kimi qəbul edən dövlətin məhkəmə-arbitraj orqanlarına
deyil milli mənsubiyyəti olmayan beynəlxalq kommersiya arbitraj məhkəmələrinə
müraciətə üstünlük verirlər.

10.6. Beynəlxalq investisiya münasibətlərinin regional
beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi
Beynəlxalq investisiya münasibətlərinin regional tənzimetmə mexanizmləri bir
qayda olaraq maneə və məhdudiyyətlərin xaraqterindən, xarici investorların
daxilolma və fəaliyyət rejimindən asılı olaraq fərqləndirilir. Avropa İttifaqı, İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı (ASEAN), Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA) istisna olmaqla
əksər inteqrasiya qrumları xarici investisiyaların daxil olmasında liberallaşdırmanı
nəzərdə tutmurlar. Regional inteqrasiya sazişləri üçün xaraqterik məsələlərdən biri də
ondan ibarətdir ki, bəzən investisiya məsələləri təsis sazişinə daxil edilirsə, bəzən də
sonradan əlavə saziş və protokol bağlamaqla investisiya məsələləri üzrə müstəqil
tənzimetmə sistemi formalaşdırılır.
İnvestisiyaların tənzimlənməsinin daha təkmil regional sistemi Qərbi və tədricən
Mərkəzi Avropa ölkələrinin iqtisadi və siyasi mərkəzi kimi çıxış edən Avropa İttifaqı
və onunla sıx əməkdaşlıqda olan digər Avropa sturukturlarına məxsusdur. Azad
ticarət zonasından ümumi bazara kimi inkişaf mərhələsi keçmiş Avropa İttifaqı
iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində dövlətüstü mexanizmlər də təsis etməklə
investisiya fəaliyyəti üçün də mühüm form kimi çıxış edir. Avropa İttifaqı ilə yanaşı

Avropa Azad Ticarət Assosasiyası investisiya problemlərini də əks etdirən yeni
konvensiya imzalayıb. Həmin konvensiyaya görə xarici investisiyaların daxilolma
proseduruna münasibətdə milli rejim təqdim edilir. Eyni zamanda əqli mülkiyyət
hüquqlarının müdafiəsi, maliyyə bazarının tənzimlənməsi qaydalarının unifikasiyası,
Avropa Azad Ticarət Assosasiyası üzvü olan dövlətin müəssisəsinin digər üzvünün
ərazisində sərbəst müəssisə yaratmaq hüququ və digər müəssisələrin beynəlxalq
hüquqi tənzimlənməsi təmin edilib.
Avropada kapitalın liberal fəaliyyət rejiminin əsası hələ 1994-cü ildə Belçika,
Lüksemburq və Hollandiya arasında bağlanan Gömrük İttifaqı haqqında Sazişə
təsadüf

edir. Müvafiq saziş 1957-ci il İqtisadi ittifaqın yaradılması haqqında

müqavilə ilə daha sərbəst iqtisadi məkanın yaradılmasına zəmin hazırlamışdı. 1957-ci
il Müqaviləsinin 4-cü maddəsində qeyd edilir ki, hər hansı bir məhdudiyyət olmadan
müvafiq dövlətlər arasında kapitalın sərbəst hərəkəti təmin olunmalıdır. Fiziki
şəxslərin hərəkət sərbəstliyi qəbul edən müvafiq dövlətin rezidentləri üçün nəzərdə
tutulan rejimlə müəyyən edilir (m.2).
1992-ci il Avropa İttifaqı haqqında Maastrix Müqaviləsi kapitalın hərəkət
rejiminin liberallaşdırılması haqqında yeni müddəaları təsbit edir. Müqavilədə qeyd
edilir ki, üzv dövlətlər, həmçinin üzv dövlətlərlə üçüncü dövlətlər arasında kapitalın
hərəkətinə olan bütün maneələr aradan götürülür (m.73(b)). Bu müqavilədə kapitalın
sərbəst hərəkəti üçün geniş təminat sistemi yaradılsa da, müəyyən istisnalar da
nəzərdə tutulur (m.73(f)).
Avropa İttifaqı çərçivəsində investisiyaların tənzimlənməsi:
- qarşılıqlı kapital qoyuluşunun tam liberallaşdırılması;
- iştirakçı

ölkələrin

müəssisələri

üçün

vahid

qanunvericiliyin

formalaşdırılması;
- qarşılıqlı olaraq investisiyaların stimullaşdırılması üzrə tədbirlərin müəyyən
edilməsi;
-

vahid

hüquq

qaydası çərçivəsində

fəaliyyət

qovuşmasının dövlətüstü qaydalarının işlənib hazırlanması;

göstərən

müəssisələrin

-

üçüncü dövlətlərlə

digər
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qanunları arasında

investisiya

əməkdaşlığının ümumi qaydalarının hazırlanması üzrə istiqamətləri nəzərdə tutur.
Xarici investisiyaların tənzimlənməsi üzrə Avropa İttifaqının iştirakı ilə müasir
dövrün ən aktual sazişlərindən biri hazırlanmışdır. Avropa Enerji Xartiyası və Enerji
Xartiyasına Müqavilə enerji sektorunda investisiyaların təhlükəsizliyi və liberal
rejimin yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli rola malikdir.
OECD üçün birbaşa xarici investisiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən bu
problemə həmişə önəmli yer verilir. Belə ki, Kapitalın hərəkətinin liberallaşdırılması
Məcəlləsi və Cari “görünməyən” əməliyyatların liberallaşdırılması Məcəlləsi qəbul
edilmişdir. Birinci qeyd etdiyimiz Məcəllə (1961) sərhədlərin şəffaflığı prinsipinə
əsaslanır.

Məcəllədə

müəssisələrin

idarəçilik

fəaliyyətində

iştirakı

nəzərdə

tutulmayan investisiyalar birbaşa investisiyalara aid edilmir. Məcəllə məcburi hüquqi
qüvvə kəsb etməklə
- investisiyaların hərəkətində, yeni məhdudiyyətlər tətbiq etməməyə;
- yalnız təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində tətbiq ediləcək tədbirlərlə
bağlı
öncədən xəbərdarlığın edilməsinə əsaslanır.
Beynəlxalq investisiya münasibətləri üçün spesifik regional sazişlərdən biri də
Amerika ölkələri-ABŞ, Kanada və Meksika arasında Şimali Amerika Azad Ticarət
Zonası (NAFTA) haqqında 1994-cü il Saziş qeyd edilməlidir.
NAFTA haqqında sazişin əsas məqsədini
-

azad

ticarət

zonasının

formalaşdırılması

əsasında

qarşılıqlı

ticarət

dövriyyəsinin və kapital qoyluşunun yüksəldilməsi;
- ivestisiya, xidmət, əqli-mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi. rəqabət siyasəti
və
sahibkarlığın sərbəst fəaliyyəti qaydalarının tənzimlənməsi əsasında müttəfiq
firmalar üçün sahibkarlıq fəaliyyətinin razılaşdırılmış şərtlərinin müəyyən edilməsi
və s. məsələlərin həlli təşkil edir.

10.7. Enerji Xartiyasına Müqavilənin
investisiya münasibətlərinin tənzimlənməsində
əhəmiyyəti
Enerji Xartiyasına Müqavilədə həm investor, həm də investisiya məfhumuna
geniş açıqlama verilir. Razılığa gələn tərəfin qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun
olaraq müvafiq dövlətin ərazisində yaşayan və ya vətandaşlığa malik olan fiziki
şəxslər (m. 1 (7)); müvafiq dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis olunmuş
müəssisə və ya təşkilat (m. 1 (7)) investisiya münasibətlərin subyekti kimi
xarakterizə olunur.
İnvestisiya anlayışına isə investor tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə idarə
edilən və ya ona məxsus aktivlərin bütün növləri kimi-maddi və qeyri-maddi,
həmçinin daşınar və daşınmaz əmlak və digər əmlak hüququları kimi, icarə, ipoteka,
girov və əmlakın saxlanılması hüquqları; kompaniya və ya müəssisədə pay (iştirak)
formaları və ya səhm, həmçınin öhdəlik, paylı müəssisənin və ya kompaniyanın borc
öhdəliyi, tələb hüququ; enerji sektorunda hər hansı təsərüfat fəaliyyətini həyata
keçirmək üçün qanuna əsasən verilən istənilən lisenziya və icazə (m. 1 (6)) və ya
kontrakt üzrə qanuna uyğun təqdim edilən istənilən hüquq, gəlirlər, əqli mülkiyyət
aid edilir.
Müqavilənin 10-cu maddəsində nəzərdə tutulur ki, razılığa gələn hər bir dövlət
öz ərazisində digər razılığa gəlmiş dövlətin investorlarına idarəetmə, istifadə, sahiblik
və sərəncam vermədə hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verməməli və stabil, bərabər,
əlverişli və şəffaf şərait yaratmaqla investisiyaları təşviq etməlidirlər. Müqavilənin
investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi rejimi ilə bağlı qeyd olunur ki, heç bir
halda belə investisiyalara beynəlxalq hüquqla, həmçinin müqavilə öhdəlikləri ilə
təqdim olunan rejimdən az əlverişli olan rejim təqdim olunmamalıdır (m. 10 (1)).
Beynəlxalq təcrübəyə görə, investisiya sazişləri bir qayda olaraq ya milli, ya da
əlverişli rejimə əsaslanır. Bu müddəanın təfsirindən də belə bir nəticə əldə etmək
olardı, lakin həmin maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan müvafiq dövlətin öz
investorlarına və yaxud da istənilən razılığa gələn üçüncü dövlətin investoruna

təqdim olunan rejimdən az əlverişli olmayan rejimin təqdim olunmasına
çalışacaqlarını qeyd etmələri (m. 10 (2)) həmin normanın “yumşaq hüquq” ( soft
law) xüsusiyyəti ilə bağlıdır.
Avropa Enerji Xartiyası qeyri-ayrı-seçkilik prinsipini minimal standartı kimi
daha əlverişlilik prinsipini yalnız bəyan etmiş, milli rejim prinsipinə gəldikdə isə bu
haqda Əsas sazişin və ya Protokolun qəbul olunacağını nəzərdə tutur (IV bölmə:
Yekun qaydalar). Müqavilənin 10-cu maddəsinin 4-cü bəndində qeyd olunur ki, 3-cü
bənddə nəzərdə tutulan (yəni milli və yaxud da daha əlverişli) rejimin təqdim
olunması ilə bağlı öhdəliyi əks etdirən Əlavə Müqavilə imzalanmalıdır.
Enerji Xartiyasına Müqavilənin 10-cu maddəsinin 6 (b) bəndində qeyd edilir ki,
razılığa gələn tərəf istənilən vaxt, digər razılığa gələn tərəflərin investorlarının enerji
sektorunda təsərrüfat fəaliyyətinin bir hissəsinə və yaxud bütün növlərinə üçüncü
bənddə göstərilən rejimi könüllü olaraq təqdim etmək öhdəliyi götürə biliər. Belə
öhdəlik Katibliyə bildirilir və “VC Əlavəsinə” daxili edilərək Müaqviləyə uyğun
olaraq məcburi qüvvə kəsb edir.
Enerji Xartiyasına Müqavilə keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərin iqtisadi maraqlarını
təmin etməklə yanaşı, həm də qlobal iqtisadi mexanizmilərin təşviqini nəzərdə tutan
GATT-1994 qaydalarına istinad edir. Buna misal olaraq üzv dövlətlər
- millin qanunvericiliyə görə xarici kapitallı müəssisələrin müəyyən sayda milli
əmtəələrdən məcburi istifadəsini;
- hüququları məhdudlaşdıran xüsusi ixrac qaydasını;
- istehsal olunan əmtəələrin ixracına kvotanın qoyulmasını və s. təşviq edə
bilməzlər.
Xarici kapitalın milliləşdirilməsi zamanı Müqavilə ədalətli, çevik və effektli
konpensasiya formulasından çıxış edir.
Beynəlxalq investisiya hüququnda “konpensasiyasız ekspropripasiyaya yol
verməmək” prinsipi Müqavilə üçün də xarakterikdir. Müqavilənin 13-cü maddəsində
milliləşdirməyə (ekspropripasiya) müəyyən hallarda
- dövlət maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə;

- ayrı-seçkilik olmadan;
- zəruri hüquqi prosedurları gözləməklə;
- çevik, ədalətli və effektli konpensasiya verməklə yol verilir.
İnvestor milliləşdirmə həyata keçirən dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
həmin dövlətin müvafiq məhkəməsinə və ya digər səlahiyyətli müstəqil orqana
qiymətləndirmə və ödəmə ilə bağlı müraciət etmək hüququna malikdir (m. 13(2)).
Müqavilədə müharibə, hərbi konflikt, vətəndaş itaətsizliyi və başqa analoji hadisələr
zamanı dəymiş zərərə görə restitusiya (ödəmə) nəzərdə tutulur (m.12). Əmlakın
məhv olmasına görə çevik, kifayət qədər də effektli restitusiya və ya ödəmə rejimi və
istənilən tənzimetmə növü üçün ərazisində müvafiq hadisələr baş vermiş dövlətin öz
investorlarına, istənilən razılığa gələn digər tərəfin investorlarına və ya üçüncü
dövlətin investorlarına təqdim olunan rejimdə daha əlverişli rejim təqdim edilir.
İnvestisiyaların müdafiəsi və yaxud da dəymiş zərərə görə ədalətli konpensasiya
prinsipi beynəlxalq hüquqi ifadəyə malik olduğu kimi, dövlətdaxili hüquqla da təsbit
edilib. Xüsusi mülkiyyətin qanunla qorunması Prinsipi, ilk növbədə konstitusiya
əsasına malikdir. AR Konstitusiyasının 13-cü maddəsində qeyd olunur ki, AR-də
mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında (1995) xarici investorlar üçün
qanunvericilik təminatı ilə bağlı müəyyən sistem fəaliyyət göstərir. 29-cu maddədə
qeyd edilir ki, heç ki mülkiyyətçinin iradəsinin əksinə olaraq onu mülkiyyətindən
məhrum edə bilməz. Yalnız məhkəmənin qərarı mülkiyyət hüququnun məcburi
kəsilməsi üçün əsas ola bilər.

10.8. İnvestisiya münasibətlərinin Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində
beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi
Xarici investisiyaların universal qaydada tənzimlənməsi GATT-ın Uruqvay
(1986-1994) raunduna təsadüf edir. Hərgah xarici kapital qoyuluşunun müxtəlif
aspektlərinə, o cümlədən xarici investisiyaların maliyyə aspektlərinə Beynəlxalq

Valyuta Fondunun təsis Sazişində (m.IV.b.3), ticarət aspektinə Tariflər və Ticarət
üzrə Baş Sazişdə (GATT) münasibət ifadə edilib. Mübahisələrin həlli qaydaları,
investisiya təhlükəsizliyi və qeyri-kommersiya risklərinin sığorta mexanizmiləri də
müxtəlif vaxtlarda universal qaydada beynəlxalq hüquqi tənzimetmənin predmetinə
daxil edilmişdir. Belə ki, 1965-ci ildə Dövlətlə digər dövlətin şəxsləri arasında
investisiya mübahisələrinin həlli qaydaları haqqında Vaşinqton Konvensiyası
İnvestisiya Mübahisələrinin həlli üzre Mərkəzi təsis etmişdirsə, bir qədər sonra 1985ci ildə İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyin təsis edilməsi haqqında Suel
Konvensiyasının qəbulu problemin həllində yeni bir mərhələnin başlanğıcını
qoymuşdur. Bilavasitə investisiya fəaliyyəti, investisiyaların daxilolma mexanizmi və
diger bu kimi məsələlər müxtəlif səbəblərdən universal beynəlxalq hüquqi
tənzimetmənin obyektinə daxil edilməmişdir. Yalniz, Uruqvay raundu ilk dəfə bu
məsələyə müəyyən bir münasibət bildirir. Belə ki, digər sazişlərlə yanaşı Xidmətlərlə
ticarət üzrə Baş Saziş (GATS), Investisiya tədbirlərinin ticarət aspektləri üzrə Saziş
(TRIMS) və Əqli mülkiyyətin ticarət aspektləri üzrə Saziş (TRIPS) qəbul edilir.
Özünün məhdud xarakterinə baxmayaraq TRIMS bilavasitə xarici investisiya
qoyuluşunu tənzim edən sənəd kimi qəbul edilməkdədir.
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının yaradılmasında məqsəd Beynəlxalq Valyuta
Fondu və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının ardınca beynəlxalq ticarət
və investisiya münasibətlərinin davamlı tənzimlənməsini təmin etmək təşkil edirdi.
Bu məqsəd Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının Nizamnaməsində də təsbit edilmişdi. Bir
qisim dövlətlərin maraqlarına cavab verməyən müvafiq layihə qəbul edilməsə də,
problemin həllinə qismən də olsa, nail olmaq məqsədi ilə GATT qəbul edilir.
Xarici investisiyaların, o cümlədən, transmilli korporsiyaların fəaliyyətinin
tənzimlənməsi,
qanunuvericiliklə
münasibətlərinə

həmçinin
təmin
deyil,

onlara
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tənzimlənməsinə təsir etmiş olur. GATT-ın qəbul edilməsi problemin universal
qaydada beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin başlanğıcını qoyur. Məlum olduğu

kimi,

GATT

iştirakçı
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ki,
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münasibətlərinin kompleks tənzimlənməsi GATT çərçivəsində mümkün deyildi.
GATT müddəaları müasir beybəlxalq ticarət münasibətlərində yalnız qarşılıqlı tarif
məhdudlaşdırılmasına əsaslandığından, bilavasitə xarici investisiyaları tənzim edə
bilməzdi. Bunu nəzərə alaraq, ancaq çoxtərəfli ticarət danışıqlarının Uruqvay
raundunda bu məsələ yeni məzmunda gündəliyə gətirilir. TRIMS-in bir sıra
məsələləri qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır.
TRIMS təbii ehtiyatlar üzərində “ayrılmaz” dövlət suverenliyi prinsipinə uyğun
olaraq transmilli korporasiyaların ayrı-seçkilik siyasətinə qarşı əsasən inkişafda olan
ölkələrin maraqlarına yönəldiyinə onun bəzi müddəaları xarici investor üçün müxtəlif
məhdudlaşdırıcı tələblərə əsaslanır və müvafiq dövlətlərin milli təhlükəsizliyin təmin
olunmasına yönəlib. Daha çox diqqət cəlb edən tələblərdən xarici investor istehsal
etdiyi məhsulun və ya xidmətin müəyyən hissəsini yerli bazarda realizə etməli və
yaxud da müvafiq dövlətdə müəyyən istehsal sahələrini inkişaf etdirmək öhdəliyidir.
İxracla bağlı tələbə görə investor növbəti sadalanan şərtlər daxilində istehsal etdiyi
məhsulu ixrac edə bilər:
a) istehsal olunmuş məhsulun müəyyən edilən minimal sayından; və ya
b) son məhsulun müəyyən mütləq sayından; və ya
c) xarici investorun idxal satın almalarını kompensasiya edən sayından; və ya
d) elə bir ölçüdə ki, xarici investorun bütün valyuta xərcləri bağlanmış olsun.
Xarici kapital qoyuluşunda qəbul edən dövlətin ictimai maraqları (həmrəylik
inkişaf hüququ) ilə xarici investorun (fərdi mülkiyyət) hüquqları toqquşur. Əslində,
bu iki inkişaf meylinin xüsusi mülkiyyətin mütləq müdafiəsinin qərb modeli ilə
həmrəylik maraqlarından çıxış edən şərq modelinin toqquşmasıdır. Bundan çıxış
yolu isə hər iki tərəfin maraqlarının maksimum uzlaşdırılması nəticəsində
mümkündür. İnkişafda olan ölkələr TRIMS-dən onun əvəzində daha təminatlı
beynəlxalq hüquqi mexanizm aldıqları halda imtina edə bilərlər. Bu sahədə istənilən

danışıqların

predmetini

inkişafa

yardımla

investisiya

liberallaşdırmasının

konsensusu təşkil etməlidir.
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11.1. Beynəlxalq enerji münasibətlərinin beynəlxalq
hüquqi tənzimlənməsinin inkişaf mərhələləri
Dünya enerji bazarında 70-ci illər üçün xarakterik məsələ inkişafda olan və əsasən
eneji resurslarına malik dövlətlərdə milli iqtisadi təhlükəsizlik motivi ilə xarici neft
konsessesiyalarının

milliləşdirilməsi

olur.

Konsessiya

kontraktlarının

pozaulmasından yaranan mübahisələrin həlli üçün təsis edilən teansmilli hüququ
təbiətli beynəlxalq kommersiya arbitraj mexanizmləri öz qərarlarında, bir tərəfdən,
dövlətlərin enerji resursları üzərində suverenliyindən irəli gələn milliləşdirmə
hüququnu tanıyırlarsa, digər tərəfdən, konpensasiya verilmədən milliləşdirməyə yol
verməmək prinsipini ifadə edirlər. Beləliklə, bu dövrdə beynəlxalq arbitraj
praktikasında

beynəlxalq

enerji

hüququnun

prinsiplərinin

formalaşdırılması

tendensiyası diqqəti cəlb edir.
50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəli dünya neft bazarında, daha doğrusu, onun
hasilatında qəbul edən dövlətlə enerji şirkətləri arasında mülkiyyət münasibətlərinin

həllində daha sadə hüquqi tənzimetmə forması – hasilatın pay bölgüsü sazişi təsis
edili. Əvvəlki konsessiya kontraktlarından fərqli olaraq müvafiq hüquqi tənzimetmə
forması, bir tərəfdən, enerji şirkətləri üçün qəbul edən dövlətin qeyri-müəyyən,
dəyişkən xarakterli vergi, inzibati qanunvericiliyindən təminat yaradırsa (belə ki, bu
halda enerji şirkətləri bir qayda olaraq bir adla-mənfəət vergisi vermiş olurlar), digər
tərəfdən, bu tənzimetmə forması qəbul edən dövlətlərə kontraktdan aldıqları payla
(məhsulla) dünya neft bazarına girməyə imkan vermiş olur. Nəticədə neft bazarında
enerji resurslarının ticarətində şirkətlərin mövcud inhisarına (hökmranlığına) son
qoyulmuş olur.OPEC hökumətlərarası neft karteli olaraq dünya neft bazarında
qiymətin kəskin dəyişməsinin qarşısını almaq üçün hasilatı kvotalama funksiyasına
malikdir.
Ənənəvi enerji resurslarından geniş miqyaslı istifadə və dünya iqliminə parnik
effektinin artması beynəlxalq enerji hüququnun yarımsahəsini – bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə hüququnu formalaşdırmış oldu. Öncə qeyd etdik ki, hələ
1923-cü ildə bir neçə dövlətin marağına uyğun su hövzəsi enerjisindən istifadə
haqqında Cenevrə Sazişi qəbul edilmişdi. Lakin problemin daha geniş həlli
istiqamətində addımların atılması 80-ci illərin əvvəlləri üçün xarakterikdir. Belə ki,
1981-ci ildə Yeni və bərpa olunan enerji mənbələrinin mənimsənilməsi və istifsdəsi
üzrə BMT konfıransında (Nayrobi) fəaliyyəti proqramı qəbul edilir.
Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində bərpa olunan
enerji mənbələrinin istifadəsi ideyasının beynəlxalq hüquqi pozitivləşdirilməsilə
demək olar ki, eyni vaxtda Avropa özünün enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
istiqamətində daha ciddi tədbirlər görməyə başlayır.
90-cı illərin əvvələrində üzv-dövlətlərinin Yaxın Şərq, İran körfəzi regionundan
asılılığını azaltmaq üçün enerji resurslarına malik olan postsovet dövlətlərilə, xüsusən
də, Xəzər hövzəsi dövlətlərilə beynəlxalq enerji əməkdaşlığını təmin etməli olan
Avropa Enerji Xartiyası çərçivəsində enerji təhlükəsizliyi konsepsiyası irəli sürülür.
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqı ilə Qərbi Avropa

ölkələri arasında enerji əməkdaşlığının təşkili haqqında layihə 1990-cı il Avropa
Birliyinin Dublindəki sessiyasında irəli sürülür.
Avropa Enerji Xartiyasının Şərq-Qərb enerji əməkdaşlığının ümumi konsepsiyası
alternativ enerji dəhlizlərinin yaradılmasına yönəlmişdir. Bu mənada TRASEKA,
INOQEYT lahiyələrinin reallaşdırılması istiqamətində beynəlxalq hüquqi tədbirlər
görülür. Avropa-Qafqaz –Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat
haqqında əsas çoxtərəfli (1998) Bakı Sazişi; Dövlətlərarası neft-qaz nəqli
sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair 1999-cu il Kiyev çərçivə
Sazişi enerji resurslarının tranziti, boru kəmərlərilə təhlükəsiz və iqtisadi mənfəətə
əsaslanan nəqli sahəsində yeni mexanizmlər formalaşdırmışdır. Neft-qaz boru kəməri
hüququnun formalaşması XX əsrin II yarısında ABŞ-Kanada, SSRİ-Aİ, Yaxın ŞərqAİ və s. əməkdaşlığına təsadüf edir. Neft-qaz boru kəmərinin beynəlxalq hüquqi
tənzimlənməsinin bərqərar olması bu sahədə dövlətlərarası əməkdaşlığın yeni
səviyyəsinə dəlalət edir. Enerji dəhlizləri enerji təhlükəsizliyinə yeni mərhələnin
başlanğıcını qoymuşdur. Başqa sözlə, beynəlxalq enerji hüququnun yeni bir institutu
(yarımsahəsi) beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi hüququ formalaşma mərhələsinə daxil
olmuşdur.
Avropa Enerji Xartiyası üzrə danışıqlar 1991-ci ildə Haaqada Yekun sənədinin
imzalanması ilə başa çatır və Xartiya qəbul edilir. Avropa Enerji Xartiyası müvafiq
sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın prinsip və məqsədlərini ümumi formada bəyan
edirdi. Məhz buna görə də, əməkdaşlığın hüquqi bazasının yaradılması meydana
gelir. Avropa Enerji Xartiyası imzalamış dövlətlər enerji sektorunda investisiyaların,
ticarətin, nəqliyyat probleminin beynəlxalq hüquqi təminatlarını hazırlamaq üçün
Əsas sazişin hazırlanması öhtəliyini qəbul edirlər. 1994-cü ilin dekabırında
Lissabonda Enerji Xartiyasına Müqavilənin qəbul edilməsilə Avropa Enerji
Xartiyasına məcburi hüquqi qüvvə verilmiş olur. Müqavilədən heç də az əhəmiyyət
kəsb etməyən Enerji effektivliyi və müvafiq ekoloji aspeklər üzrə Protokol müxtəlif
Əlavələr də qəbul edilir.

Hal-hazırda Enerji Xartiyasına Müqavilə Avrasiyanın 51 dövlətini və Avropa
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müqavilənin üzvüdürlər. Çin dövləti də əməkdaşlıqda iştirak edir.
Enerji Xartiyasına Müqavilə Avropa İttifaqının üzvlərini, keçmiş SSRİ-yə daxil
olan dövlətləri, Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrini 1961-ci ildə təsis edilmiş (ABŞ,
Kanada, Meksika, Yeni Zellandiya istisna olmaqla) İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OESD) üzvlərini birləşdirən sahəvi məcəlləşdirmə aktıdır. Avropa
İttifaqının diplomatik texniki və maliyyə himayəsi ilə hazırlanan Xartiya müqavilə
formasına qeyri-Avropa ölkələrini də əhatə etməyə başlayıb. Enerji Xartiyasına
Müqavilənin qəbulu müxtəlif səbəblərdən, xüsusilə, dövlətlərin iqdisadi-inkişaf
səviyyəsinin, qanunvericilik bazasının fərqli olmasından, tranzit və sənayecə inkişaf
etmiş dövlətlərin siyasi maraqlarından asılıolduğundan mürəkkəb danışıqlar dövrü ilə
müşayiət olunub. Enerji Xartiyasına Müqavilə iştirakçı dövlətlərin qanunverici
orqanında ratifikasiya edilməli və 30 ratifikasiya sənədi Depozitariyə (Portuqaliya
hökumətinə) verildikdən 90 gün sonra qüvvəyə minirdi: Saziş 1998-ci ildə qüvvəyə
minmişdir.
Müqavilənin əsas məqsədini Avropa Enerji Xartiyasının bəyan etdiyi enerji
sahəsində əməkdaşlıq üçün prinsipləri formalaşdırmaq və təkmilləşdirmək təşkil edir.
Müqavilə həmçinin:
- investisiyaların müdafiəsini;
- ticarətini;
- enerji sistemlərinə tranzit qaydalarının tədbiqini;
- beynəlxalq mübahisələrin məcburi hüquqi qaydada həllinin nəzərdə tutur.
Enerji Xartiyasına Müqavilə Avropa Enerji Xartiyasında nəzrdə tutulan ilkin
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qanunvericiliyinin, o cümlədən, konstitusiya normalarının, kontrakt hüququnun
yaradılmasına kömək etməli idi.
Enerji Xartiyasına Müqavilənin qəbul edildiyi bir dövrdə müstəsna iqtisadi
zonada, qitə şelfində enerji resurslarının hasilatı və nəqlini tənzim edən Dəniz

hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası qüvvəyə minir. Şübhəsiz, bu da öncə
qeyd etdiyimiz boru kəməri hüququnun beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin
universal səviyyəyə qaldırılmasını təmin edir.

11.2. Beynəlxalq enerji hüququnun anlayışı və sistemi

Beynəlxalq enerji hüququnun müstəqil xarakteri onun xüsusi tənzimetmə
obyektinə, özünəməxsus mənbələrə, prinsiplərə, subyektlərə malik olmasında ifadə
olunur. Hüquqi tənzimetmənin obyektini hər hansı bir predmetlə bağlı yaranan
ictimai münasibətlər təşkil edir. Müəyyən bir hüquq sahəsində hüquqi tənzimetmə
obyekti kimi isə müvafiq hüquq münasibətləri çıxış edir. Bu mənada beynəlxalq
enerji hüququnun tənzimetmə obyektini beynəlxalq enerji (hüquq) münasibətləri
təşkil edir. Beynəlxalq enerji (hüquq) münasibətləri enerji resurslarının istifadəsi
nəticəsində yaranır.
Enerji resursları dedikdə, iqtisadiyyatda geniş miqyasda istifadəyə yararlı olan
müxtəlif növ təbii ehtiyatlar nəzərdə tutulur.
Enerji kimi enerji resursları da ilkin və törəmə ola bilər. İlkin resurslar təbiətdə
başlanğıc, ilkin formada əldə olunur. Onlar bərpa olunan və bərpa olunmayan
resurslara bölünürlər. Bərpa olunanlara - günəş, külək, dalğa, qabarma, dəniz
cərəyanları və biokütlələrdən alınan enerji, hidroenerji, geotermal və qravitasiya
enerjisi və s. aid edilir.
Tükənməkdə olan resurslara - daş və boz kömür, torf, yanar şistlər, neft, təbii
qaz, nüvə yanacağı və s. aid edilir.
Enerji resurslarının ilkin forması emal və ya çevrilmə nəticəsində törəmə
resurslara və müvafiq olaraq törəmə enerjiyə çevrilir. Bir və ya bir neçə çevrilmədən
sonra ilkin enerji resursları artıq törəmə resurslara çevrilir. İlkin resurslara enerji
resurslarının yanacaq forması aiddir. Yanacaq formalarına bərk (briket şəklində torf,
zənginləşdirilmiş boz kömür, koks), maye (mazut, dizel yanacağı, yağ yanacağı), qaz
şəkilli (süni qaz, maye qaz, hidrogen) resurslar aiddir. Törəmə enerji resurslarına

elektrik enerjisi, istilik enerjisi (buxar, qaynar su, istilik tullantıları) və s. misal
göstərilə bilər.
Enerji resursların iqtisadi təsnifatı ilə yanaşı həmçinin enerji mənbələrinin
beynəlxalq hüquqi təsnifatı da mövcuddur. Avropa Enerji Xartiyasında (1991)
«Enerji resursları» termini energetikada istifadə olunan istənilən təbii komponentlər
mənasında işlədilir. Bu kontekstdə «Enerji resursları» termini «təbii resurslar»
termini ilə eynilik təşkil edir. Lakin enerji resursları, öz növbəsində, mineral
resurslardan fərqləndirmək lazımdır. Mineral resurslar litosfer və hidrosferin təbii.
cansız resurslarıdır. Təbii və cansızlıq anlayışı mineral resurslarla yanaşı. eyni
zamanda digər resursları, məsələn. atmosferin resurslarım (günəş və külək enerji
resursları) da əhatə edir. Enerji resurslarının təsnifatı Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il
BMT Konvensiyası üçün də xarakterikdir.
Dövlətdaxİli hüquqda da bir qayda olaraq ənənəvi, bərpa olunmayan enerji
resursları fərqləndirilir. Milli energetikanın mühafizə sahəsində siyasət haqqında
1978-ci il ABŞ qanununun tədqiqatçıları əsas enerji resurslarına neft və qazı aid
edirlər. Digər hüquqşünaslar isə bu siyahıya geotermal resursları, hidroresursları,
günəş və külək enerjisi resurslarını da əlavə edirlər. Enerji resurslarının istifadəsi
haqqında AR Qanunu (1996) enerji resurslarını daha geniş məzmunda ehtiva
etmişdir. Enerji resurslarının daha dəqiq və sistemli təsnifatı EXM-in EM Əlavəsində
təsbit olunmuşdur.
Nayrobi proqramı (1981), Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası,
Enerji Xartiyasına Müqavilə (1994), «Səkkizlər qrupunun» 2006-cı il SanktPeturburq sammitində qəbul etdiyi «Qlobal enerji təhlükəsizliyi» üzrə Fəaliyyət Planı
və digər beynəlxalq sənədlər çərçivəsində enerji təhlükəsizliyinin məqsədləri üçün
enerjinin yeni mənbələrinin istifadəsi müəyyən olunub. Beynəlxalq birliyin
qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri karbohidrogenlərin istifadəsinə əsaslanan
beynəlxalq iqtisadiyyatdan yeni və bərpa olunan enerji mənbələrinə daha geniş
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karbohidrogenlərdən yalnız qeyri-enerji məqsədilə istifadə olunacaq.

Bu

halda,

Karbohidrogenləri digər resurslarla əvəz etmək mümkün olmadıqda onlara
müraciət olunmalıdır.
Qlobal enerji təhlükəsizliyi üçün nüvə enerjisi sahəsində beynəlxalq müqavilələr
böyük rol oynayır. EXM-in preambulası nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə
istifadəsinin hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutan beynəlxalq müqavilələrə istinad
edir.
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qeyd olunmuşdur. Hər iki sənəd beynəlxalq aləmdə tam tanınmasa da, nüvə
dünyasının fəaliyyətinin hüquqi əsasını təşkil edir. Birinci adı çəkilən müqavilə
hüquqi məcburi qüvvə kəsb etsə də bütün nüvə dövlətləri onun üzvü deyildir. İkinci
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müəyyənləşdirilir. Buna baxmayaraq hər iki sənədin əsasında duran ümumi ideya ona
əsaslanır ki, nüvə enerjisindən gələn fayda bütün dövlətlər üçün açıq olmalıdır. Lakin
problem olaraq sağlamlığın, ətraf mühitin qorunması standartları və nüvə qurğuları
üçün təhlükəsizliyin beynəlxalq minimal standartları müəyyən olunmamışdır.
Müvafiq olaraq ətraf mühitin mühafizəsini və nüvə qurğularının beynəlxalq
təhlükəsizlik standartlarının daha geniş aspektdə tanınması təmin edilməlidir. Bu
məsələ Çernobıl (Ukrayna) qəzasından sonra daha da aktual olmuşdur. Nüvə
energetika obyektlərinin istismarının tənzimlənməsi məsələsində spesifik yanaşma
tələb edilir. Bilavasitə nüvə qurğularının təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi
sahəsində normalar olmasa da, nüvə enerjisindən istifadə nəticəsində dəymiş zərərə
görə maddi məsuliyyət, sığorta, həmçinin dəymiş zərərin ödənilməsində dövlətin
iştirakının qayda və şərtləri haqqında məsələləri tənzimləyən normalar sistemi
fəaliyyət göstərir.
Nüvə energetikasının istifadəsinə aid istənilən layihələr beynəlxalq hüquqi
baxımdan qiymətləndirilməlidir. BMT-nin Baş Katibliyi tərəfindən (2003) təsis
olunmuş təhlükələr, tədbirlər və dəyişikliklər üzrə yüksək səviyyəli Qrupun
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materialların mülki nüvə istehlakçılarına bazar qiyməti ilə çatdırılmasına zəmanət
verilə bilər.
Beləliklə, beynəlxalq enerji hüququ, ekoloji aspekt də daxil olmaqla enerji
resurslarının ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələrinin hasilatı, nəqli və istifadəsi
sferasında münasibətləri tənzim edən norma və prinsiplərin məcmuu kimi təzahür
edir. Beynəlxalq enerji hüququnun təkmilləşdirilməsi və problemin tədqiqi
baxımından onun elminin sistemini də müəyyən etmək zərurəti yaranır.
Beynəlxalq enerji hüququ kursunun sistemini aşağıdakı kimi müəyyən etmək
olar:
- beynəlxalq enerji hüququnun yaranma tarixi, anlayışı, predmeti və sistemi;
- beynəlxalq enerji hüququnun mənbə və prinsipləri;
- beynəlxalq enerji hüququnun subyektləri;
- bərpa olunan və bərpa olunmayan enerji resurslarından istifadə hüququ;
- beynəlxalq nüvə hüququ;
- beynəlxalq neft-qaz hüququ;
- enerji resurslarının nəqli hüququ;
- enerji resurslarından istifadədən dəymiş zərərə görə məsuliyyət:
- mübahisələrin həlli üsulları.
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əhəmiyyətindən və mexanizmindən asılı olaraq kurs üçün müəyyən etdiyimiz
sistemdəki 1-ci bənd istisna olmaqla müəyyənləşdirmək olar. Təsadüfı deyil ki,
iqtisadiyyatın konkret enerji sektorunu əhatə edən və ilk çoxtərəfli beynəlxalq
məcəlləşdirmə aktı olan 1994-cü il Enerji Xartiyasına Müqavilədə də həmin
institutlar tənzimetmə obyektinə daxil edilib. Qeyd olunan normativ sistem Özünün
formalaşma mərhələsini yaşadığı üçün müəyyən dəyişikliklərə üğramaqla daha da
təkmilləşəcək.

11.3. Beynəlxalq enerji münasibətlərinin tənzimlənməsi
sferasında hüquq qaydası
Beynəlxalq enerji münasibətləri sferasında qəbul edilən beynəlxalq sazişlərin
milli hüquqi implementasiyası, institusional tənzimetmə mexanizmləri, beynəlxalq
enerji hüquq münasibətlərinin bütün elementlərinin qarşılıqlı asılılığını zəruri edir.
Enerji münasibətləri beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqla qarşılıqlı əlaqədə olan və
əsasən xüsusi hüquq subyektlərinin hüquqyaratma məhsulu kimi meydana gələn
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komponentlərindən biri kimi nəzərə alınmasını vacib edir. Müvafiq olaraq beynəlxalq
enerji münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin mənbələrini növbəti qaydada
müəyyən etmək olar:
- beynəlxalq müqavilələr:
a) ikitərəfli - enerji təhlükəsizliyi və əməkdaşlığı üzrə beynəlxalq sazişlər;
b) sahəvi, çoxtərəfli beynəlxalq sazişlər;
- dövlətdaxili qanunvericilik:
- transmilli hüquq:
a) davranış məcəllələri;
b) texniki standartlar (prinsiplər), praktika;
c) enerji resurslarının hasilatı, nəqli, idarəçiliyi və s. üzrə kontraktlar:
- konsessiya kontraktları;
- hasilatın pay bölgüsü sazişləri;
- servis kontraktları və s.
Beynəlxalq enerji münasibətləri sferasında ikitərəfli müqavilələr, bəyannamələr
bir qayda olaraq, enerji əməkdaşlığı və təhlükəsizliyi məsələləri üzrə bağlanılır. Bu
sahədə daha geniş praktika Avropa ittifaqı tərəfindən təşviq edilməkdədir. AR ilə
Avropa İttifaqı, RF, Qazaxıstan və d. dövlətlərlə belə sazişlər bağlanmışdır. Xüsusən
də, AR ilə RF arasında Azərbaycan neftinin RF ərazisindən tranziti haqqında
Müqavilə (1996); AR və ABŞ arasında energetikanın inkişafı üzrə ikitərəfli dialoq

yaradılması niyyətləri haqqında Bəyanət (1997); AR Hökuməti və Ukrayna Nazirlər
Kabineti arasında neft sahəsində əməkdaşlığın prinsipləri haqqında Saziş (2004): AR
Höküməti və Yunanıstan Hökuməti arasında təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Memorandum (2007); AR və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında
Ordubad və Marazad Su elektrik Stansiyalarının tikintisi barədə (2007) Protokol və s.
qeyd edilə bilər.
Enerji Xartiyasına Müqavilə bir çox universal və regional sazişlərin hüquqi
tənzimetmə əsasmı təşkil edir. «Səkkizlər qrupunun» 2006-cı il Qlobal enerji
təhlükəsizliyinin Sankt-Peterburq sammitinin sənədlərində enerji təhlükəsizliyinin
təminatı üçün EXM-in prinsiplərinə istinad edilir.
Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilatı
prinsiplərə dair 1999-cu il (Kiyev) Çərçivə sazişinin Preambulasında deyilir ki,
dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin tranzit riskləri, sərmayə qoyuluşu,
təhlükəsizlik məsələləri və s. beynəlxalq iqtisadi hüququn qaydalarına və Enerji
Xartiyasına Müqavilədə bəyan edilmiş prinsiplərə uyğun həll ediləcək.
EXM-in əsas məqsədini energetika sahəsində əməkdaşlığa rəvac verən hüquqi
çərçivənin yaradılması təşkil edir. Müqavilənin 3-cü maddəsində beynəlxalq enerji
bazarına çıxışın yaradılması yönümündə fəaliyyət göstərmək və ümumilikdə enerji
material və məhsulları üçün açıq və rəqabətli bazarı inkişaf etdirmək nəzərdə tutulub.
Enerji Xartiyasına Müqavilə GATT-la birlikdə eyni istiqamətli struktur elementi kimi
nəzərdə tutulduğundan onun qaydalarına söykənir.
EXM enerji təhlükəsizliyi üçün investisiyaların təminat prinsiplərilə yanaşı
(221), mübahisələrin həlli prosedurunu nəzərdə tutmaqla energetika sahəsində
beynəlxalq hüquqi əsaslar yaradır.
Beynəlxalq enerji hüququnun spesifik mənbəyi kimi EXM-in əhəmiyyətini
qısaca olaraq növbəti qaydada ifadə etmək olar:
- kollektiv enerji təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq hüquq düşüncəsinin
reallaşdırılması;

- enerji sektorunda iqtisadi fəaliyyətlə ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi
mühafizəsində hüquqi mütənasibliyin bərqərar edilməsi:
- texnologiyanın mübadiləsinin təşviq edilməsi;
- beynəlxalq enerji şəbəkəsinin, infrastrukturunun yaradılması istiqamətində
inteqrasiya prosesinin sürətlənməsi və 90-cı illərin əvvəllərində siyasi müstəqillik
əldə etmiş dövlətlərin milli dövlətçiliyinin gücləndirilməsi:
- dövlətlərin energetika qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi;
- enerji resurslarının tranzit qaydaların müəyyən edilməsi;
- mübahisələrin həlli qaydaları və s. qeyd edilə bilər.

11.4. Beynəlxalq enerji münasibətlərinin institusional
tənzimetmə mexanizmi

İnstitusional tənzimetmə proseduru beynəlxalq enerji diplomatiyasının realizəsi
üçün də xarakterik olmaqla müəyyən bir tarixə malikdir. Beynəlxalq energetika
sferasında

beynəlxalq

təşkilatlar

çərçivəsində

BMT-nin

yaradılmasından

formalaşmasını
qədər

sürətləndirən

beynəlxalq

universal

əməkdaşlıq

öz

başlanğıcını

götürür.

Beynəlxalq

enerji

hüququnun

amillərdən

təşkilatların

biri

fəaliyyət

də

bu

sahədə

göstərməsidir.

kifayət

Beynəlxalq

enerji münasibətlərinin tənzimlənməsi sferasında fəaliyyət göstərən təşkilatlar kimi
- BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası (ECOSOC):
- Ərzaq və Kənd təsərrüfatı Təşkilatı (FAO). Təşkilatın fəaliyyət sahələrindən
birini məhz

kənd yerlərində

yeni və bərpa olunan enerji mənbələrinin

mənimsənilməsi təşkil edir;
- Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF);
- Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı; (IBRD);
- Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC);
- İnvestisiya Təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentlik (MIGA);

- Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (IAEA):
- Ticarət və İnkişaf üzrə BMT Konfransı (UNCTAD):
- Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA). Beynəlxalq energetika proqramına
müvafiq olaraq 1974-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı çərçivəsində
təsis edilib;
- Nüvə Enerjisi Agentliyi (NEA). 1958-ci ildə Avropa Nüvə Enerjisi Agentliyi
kimi təsis edilmiş, 1972-ci ildən isə müasir adı ilə tanınır. İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Mənzil-qərargahı Parisdə yerləşir;
- Neft İxrac Edən Ölkələrin Təşkilatı (OPEC). 1960. Vyana;
- Avropa Kömür və Polad Birliyi 1951, Paris;
- Atom Enerjisi üzrə Avropa Birliyi, 1957, Roma;
- Ərəb iqtisadi və sosial inkişaf fondu (AFESD). 1971, Səfət (Küveyt);
- Şərqi və Cənubi Afrika Ümumi Bazarı (COMESA). 1994. Lusaka (Zambiya)
və s. qeyd edilə bilər.
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problemlərindən və iqtisadi inkişafın maddi əsası olan təbii ehtiyatların rasional,
təhlükəsiz istismarı ilə sağlam ətraf mühit hüququnu təmin etməlidir. Təbii
ehtiyatlardan, xüsusən də, enerji resurslarından istifadə BMT çərçivəsində müəyyən
bir tədbirlər sisteminin yaradılmasını zəruri edib: Bu sahədə kompleks tədbirlər kimi
Ətraf mühit üzrə BMT Proqramının (UNEP) təsis edildiyi I972-ci il (Stokholm) Ətraf
mühit problemləri üzrə konfrans, 1992-ci il BMT-nin İqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə
Konvensiyasını qəbul edildiyi konfrans və d. belə təşkilati tədbirlər qeyd edilməlidir.
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə BMT-nin fəaliyyəti yalnız problemin bir aspekti ilə,
daha doğrusu, nəticəvi fəaliyyətlə bağlı olan bir məsələdir. Burada daha əhəmiyyətli
məsələ enerji resurslarının idarə edilməsi ilə bu resursların istifadəsindən yaranan
tullantıların qarşısının alınması və ya bu tullantıların ləğv edilməsini koordinasiya
etmək təşkil edir.

Nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə sahəsində dövlətlərarası
əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində BMT ilə sıx əməkdaşlıqda olan
beynəlxalq təşkilatlar çıxış edilir. Bu sahədəki funksional fəaliyyətin önündə
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (IAEA) dayanır. Agentliyin yaradılması
məsələsi BMT Baş Məclisində yekdilliklə qəbul edilən «Sülh naminə Atom» (1954)
Qətnaməsilə irəli sürülmüş və 1957-ci ildə onun Nizamnaməsi qüvvəyə minmişdir.
Agentlik nüvə enerjisinin sülh naminə istifadə edilməsi üçün yaradılmış universal
təşkilatdır. Mənzil qərargahı Vyanada (Avstriya) yerləşən bu hökumətlərarası
təşkilatın təyinatını qeyd etdiyimiz kimi, dinc məqsədlər üçün nüvə energetikası
sferasında beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək təşkil edir. Agentlik BMT ilə sıx
əməkdaşlığa malik olsa da, BMT-nin ixtisaslaşdırılmış müəssisəsi hesab edilmir.
Belə ki. BMT Nizamnaməsinin 57-ci, 63-cü maddələri, eləcə də IX və X fəsilləri ilə
ixtisaslaşdırılmış müəssisə kimi Agentliyin bütün xüsusiyyətləri əhatə edilmir. 1957ci ildə BMT ilə bağlanan sazişə görə Agentlik BMT-nin ümumi rəhbərliyi altında
atom enerjisinin sülh məqsədləri üçün tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq fəaliyyətə görə
məsuliyyət daşıyır. Agentlik hər il özünün fəaliyyətinə görə BMT-nin əsas
orqanlarından Baş Məclis, zərurət olduqda Təhlükəsizlik Şurası, həmçinin İqtisadi və
Sosial Şura qarşısında hesabat verir (m.III. B.4: m.XII).
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tez-tez səslənməkdədir. Dünya enerji bazarında məlumat mübadiləsi enerji
forumlarını daha yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün Beynəlxalq Enerji Forumunun
hələ 2000-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən (7-ci Ər-Riyad forumunda) daimi
katibliyin yaradılması təklifi irəli sürülmüşdür. Əksər iştirakçı dövlətlər katibliyin
yaradılmasının enerji resursları istehsalçıları və istehlakçıları ilə qlobal dialoqun, o
cümlədən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar (BMT, Beynəlxalq Enerji Agentliyi, Dünya
Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, OPEC və d.) arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təmin
edilməsində mühüm rol oynayacağını qeyd etmişlər. Beynəlxalq Enerji Forumu
enerji siyasəti məsələləri üzrə çoxtərəfli forum kimi iki ildən bir keçirilir. Onun

fəaliyyəti qeyri-formal xarakter kəsb etsə də, enerji siyasətində müəyyən
koordinasiyanı təmin edir. Beynəlxalq Enerji Forumunun fəaliyyəti analiz edilərkən
o, dünya enerji siyasətində inteqrasiya prosesini təşviq edən siyasi dialoq mərkəzi
kimi diqqəti cəlb edir. Buna baxmayaraq əsasən 2002-ci il Osaka, 2004-cü il
Qleniqls, 2006-cı il Sankt-Peterburq Qlobal enerji təhlükəsizliyi sammitləri
nəticəsində daha dəqiq təşkilatlanma istiqamətində tədbirlərin genişlənməsi tədricən
nizamnaməsiz və beynəlxalq təsis müqaviləsi olmayan «enerji» BMT-nin yaranması
meylləri; işçi katibliyin mövcudluğu, dünya enerji bazarında resursların istehsalçıları
və istehlakçıları arasında dialoqun, şəffaflığın və stabilliyin yüksəldilməsi
tendensiyaları diqqəti cəlb edir.
Enerji resurslarının istifadəsində ətraf mühitə mənfi təsiri azaltmaq məqsədilə
BMT-nin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də Katibliyi Bonnda (Almaniyada) yerləşən
BMT-nin İqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə Konvensiyasıdır. Həmçinin konvensiyaya
qəbul edilmiş eyni adlı (1997) Kioto Protokolunun implementasiyası ilə əlaqədar
üzv-dövlətlərin Nəzarət Konfransı qeyd edilməlidir. Nəzarət Konfransı (Komitəsi)
çərçivəsində keçirilən danışıqlar elektrik enerjisinin yeni, bərpa olunan, həmçinin
bərpa olunmayan mənbələrindən istifadə, onların nəqli və d. məsələləri əhatə etməklə
üzv-dövlətlərin ticarət siyasətinə əhəmiyyətli təsir etməkdədir.
BMT çərçivəsində enerji məsələsi ilə məşğul olan digər struktur Ticarət və
İnkişaf üzrə BMT Konfransıdır (UNCTAD). UNCTAD ayrı-ayrı təbii resursların
istifadəsi üzrə model hüquqi tənzimetmə qaydalarını hazırlamaqla yanaşı inkişafda
olan ölkələrin iqtisadi mövqeyini möhkəmləndirmək üçün tədbirlər də həyata keçirir.
Transmilli korporasiyaların davranış qaydaları, kontrakt modelləri, eləcə də enerji
resurslarının ticarətinə Dünya Ticarət Təşkilatının «hüquq» qaydasının tətbiqi, enerji
ekspertizası və d. məsələlərin həlli UNCTAD-ın fəaliyyət istiqamətlərindəndir. 1986cı ildə UNCTAD çərçivəsində yaradılan Dəniz Dibinin İstifadəsi üzrə Beynəlxalq
İdarə sahil sularında, həmçinin dəniz dibində faydalı qazıntıların hasilatı sferasında
siyasətin formalaşdırılması və hüquqi rejimin müəyyən edilməsi istiqamətində
fəaliyyət göstərir.

11.5. Beynəlxalq enerji hüququnun prinsipləri

Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin sistemləşdirilməsi yeni normaların
yaradılması baxımından əhəmiyyətlidir. Belə bir nəticə beynəlxalq enerji hüququ
üçün də qiymətlidir. Burada yardımçı prinsip və normaların təşəkkül prosesi
getməkdədir və bu zaman EXM, onunla bağlı Protokol, nüvə enerjisi sahəsində
müqavilələr və digər beynəlxalq hüquqi aktlar müvafıq prinsiplərin əsası kimi çıxış
edir.
Beynəlxalq enerji hüquq münasibətlərinin subyektləri, iştirakçıları üçün prinsipləri
növbəti ardıcıllıqla müəyyən etmək olar:
- enerji resursları üzərində dövlət suverenliyi prinsipi;
- enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi prinsipi;
- enerji bazanın tənzimlənməsində liberallaşdırma prinsipi;
- enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafızəsi prinsipi:
- enerji dövriyyəsində əməkdaşlıq və monitorinq prinsipi.
11 .6. Enerji resursları üzərində dövlət suverenliyi prinsipi

Enerji resursları üzərində döviət suvereniiyi prinsipi «dövlətlərin suveren
bərabərlik» və yaxud «dövlətlərin təbii ehtiyatları və bütün iqtisadi fəaliyyət üzərində
suverenliyi» prinsipindən doğur. Təbii ehtiyatlar, enerji resursları üzərində dövlət
suve-renliyi prinsipi BMT Baş Məclisinin məlum 1962-ci ıl Qətnaməsində, 1974-cü
il «sənədlər üçlüyündə» və d. aktlarda ifadə edilıb.
1974-cü il Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri Xartiyasında «Dövlətlərin
hüquqları» bölməsində qeyd olunur ki, hər bir dövlət özünün bütün ehtiyatları
üzərində tam və daimi suverenliyə malik olmaqla iqtisadi fəaliyyəti, o cümlədən,
sahiblik, istifadə və istismarı azad həyata keçirməlidir (m.2 .b.l). 1978-ci il
Dövlətlərin müqavilələrə münasibətdə hüquqi varisliyi haqqında və 1983-cü il Dövlət

mülkiyyətinə, arxivlərinə və dövlət borclarına münasibətdə hüquqi varislik haqqında
Vyana Konvensiyalarında (m. 13 və m. 16) qeyd edilir ki, konvensiya qaydaları
dövlətin təbii ehtiyatları üzərində bolünməz suverenlik prinsipinə toxunmur. 1982-ci
il Dəniz hüququ üzrə BMT Konvensiyasında da müstəsna iqtisadi zonanın və
kontinental şelfin canlı və minerai ehtiyatları üzərində sahil dövlətinin suveren
hüquqları əks olunub.
Enerji resursları üzərində dövlət suverenliyi prinsipi EXM-də enerji resursları
üzərində milli suverenlik, milli hökumətlərin neft-qaz və vergiqoyma sferasındakı
siyasəti, həmçinin enerji resurslarının kəşfiyyatı, hasilatında iştirakı həyata keçirmək
üçün müvafiq ərazini ayırmaq hüququ vurğulanır. Avropa Enerji Xartiyası üzrə
Konfransın Yekun Aktına I Əlavədə qeyd olunur ki, razılığa gələn tərəflər dövlət
suverenliyini və enerji resurslarına münasibətdə suveren hüquqları tanıyır və bir daha
süverenliyin və suveren hüquqlann beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həyata
keçirilməsini təsdiqləyirlər (m. 18(1)). Hər bir dövlət özünün «ərazisi» daxilində
enerji resurslarının kəşfiyyatı, işlədilməsi və həmçinin işlədilmənin üsul və sürətini,
istənilən vergi, royaltı və digər maliyyə ödəmələrini müəyyən etmək, kəşfiyyatın
təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizə aspektlərini, belə kəşfıyyatda və
işlədilmədə, birbaşa və ya dövlət müəssisələri vasitəsiiə iştirak etməklə istənilən
coğrafi rayonu müəyyən etmək hüququnu özündə saxlayır (m. 18 (3)).
Beynəlxalq enerji hüququnun dövlətlərin enerji resursları üzərində suverenlik
prinsipi
- dövlətin özünün iqtisadi fəaliyyətində müstəqilliyini, təbii ehtiyatlanna, o
cümlədən enerji resurslarına sərbəst sahibliyi, sərəncam və istifadə hüququnu;
- enerji resurslarına, o cümlədən xarici investisiyalara. TMK-nın fəaliyyətinə
effektli nəzarət hüququnu;
- enerji resurslarından istifadənin hüquqi rejimini (konsessiyaları), bir sözlə,
- iqtisadiyyatda dövlət idarəçiliyinin iştirak dərəcəsini müəyyən etmək
hüququnu;
- milli iqtisadı inkişafa naıl olmaq hüququnu;

- enerji resurslarının istifadəsi zamanı dəymiş zərərə görə kompensasiya almaq
hüququnu;
- təbii ehtiyatların istismarında xarici mülkiyyətin beynəlxalq hüququn yol
verdiyi əsasda milliləşdirilməsi hüququnu;
- enerji resurslarının istismarı zamanı dövlətə qarşı hər hansı məcburiyyət
tədbirlərinə yol verilməməsi hüququnu;
- xammal istehsalçılarının təşkilatında birləşmək hüququnu:
- suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı işğal olunmuş ərazilərdə dövlətin
özünün təbii ehtiyatları üzərində nəzarətıni bərpa etmək və təbii ehtiyatların
istismarına görə dəymiş zərəri almaq hüququnu əks etdirir.
Enerji resursları üzərində suverenlik prinsipi dövlətdaxili hüquqi aktlarda konstitusiyada, digər normativ hüquqi aktlarda ifadə edildiyi kimi, müvafiq
münasibətləri bilavasitə tənzimləyən konsessiya kontraktlar da bağlanarkən həmin
prinsipə əsaslanır («Əsrin Müqaviləsi». m. II). Kontrakt sahəsinə hüquqların
verilməsindən başlayaraq ekoloji-texniki ekspertiza, maliyyə mənbələrinin təftişi,
sərf olunan məsrəflərin hesablanması və s. məsələlər enerji resursları üzərində dövlət
suverenliyi prinsipinə uyğun həll edilir.
11.7. Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi prinsipi

Milli təhlükəsizliyin elementlərindən biri kimi çıxış edən enerji təhlükəsizliyi
iqtisadiyyatın, əhalinin enerji resursları ilə səmərəli və davamlı təminatını nəzərdə
tutur. Enerji təhlükəsizliyi yalnız, cari dövr üçün deyil, həm də perspektiv inkişafı
şərtləndirməlidir.
Enerji təminatı, həm də tarixi bir kateqoriyadır. İnsanın mövcud olduğu tarix
boyu bəşəriyyətin təşəkkül tapması və inkişafı enerjinin əldə edilməsi və istifadəsi və
sıx bağlıdır. İnsanın tələbatı yalnız enerjinin əldə olunması şəraitində ödənilə bilər:
enerji nə qədər əlverişli və asan əldə edilərsə, insanın həyat keyfiyyəti yüksək və
ömrü uzun olar. Enerjinin insan həyatı üçün əhəmiyyəti o qədər yüksək olmuşdur ki,

qədim xalqlarda enerjinin (odun) əldə edilməsinə mifık abidələr də həsr edilmişdir.
Eyni zamanda mənbələrdə insan tərəfindən onun əldə edilməsi bəşəriyyətin ən qədim
və uğurlu nailiyyəti hesab edilir.
Müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyinin daha qabarıq formada meydana çıxması
əhalinin artımı ilə, resursların tükənmə tendensiyası ilə bağlıdır. Qlobal səviyyədə
enerji təhlükəsizliynin humanitar aspekti həyat keyfıyyətinin tərəqqisi əsası kimi
adambaşına istifadə olunan enerjinin miqdarı ilə sıx bağlıdır. Məsələn, hazırda Yer
kürəsinin əhalisinin hər bir sakinininə gün ərzində 2 kVt-a yaxın enerji düşür.
Halbuki, insanın həyat keyfiyyət norması 10 kVt saat gücü ilə səciyyələnir. Buna isə
yalnız bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə (məsələn, ildə Norveçdə adambaşına 25 min kVt
saat, İsveçdə 16 min kvt. Fransada 6 min kVt, İtaliyada 3 min kVt saat elektrik
enerjisi hasil etməklə) nail olunub.
XX əsrin 70-ci illərində baş vermiş enerji təchizatının (təhlükəsizliyinin)
pozulması bütün dövlətlərin təhlükəsizliyi üçün enerji resurslarının əhəmiyyətini
qiymətləndirməyin zərurətini gündəmə gətirdi. Enerji böhranından həmin bazarla
əlaqəsi olan bütün dövlətlərin sosial-humanitar, iqtisadi sistemi ciddi sarsıntıya
məruz qalmışdı.
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təhlükəsizlik problemlərinə birbaşa təsir edir. Franstz müəlliflərindən Jan Tuskoz
beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsini beynəlxalq sülhün və inkişafın,
beynəlxalq iqtisadi inkişafın əhəmiyyətli elementi kimi» qiymətləndirir.
Dünya bazarında neft məhsullarının və digər enerji resurslarının qiymətlərinin
qaldırılması əmtəələrin bahalaşmasına səbəb olaraq tələbin azalmasına gətirib çıxarır.
Nəticədə, maliyyə və investisiya bazarları sarsıntıya məruz qalır. Kredit və kredit
sistemi ilə bağlı ümidsizlik, qeyri-sabitlik güclənməklə təhlükəli ərazilərdən kapitalın
axınını sürətləndirir. Nəticədə ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlar və bütövlükdə, dünya
iqtisadiyyatı problemlərlə üz-üzə qalır.
Yalnız, neft bazarında deyil, həmçinin digər enerji resurslarının, o cümlədən,
nüvə enerjisindən dinc istifadə bazarında da yeni investisiya qoyuluşu, tullantısız

texnologiya ilə bağlı problemlərin həlli zərurəti meydana gəlir. Xüsusən də, siyasi,
sosial-iqtisadi, etnik xarakterli problemlərin dərinləşdiyi keçmiş Sovetlər İttifaqında,
onun süqutuna kimi Çernobıl AES-də qəzanın baş verməsi qeyd edilə bilər. Təsadüfi
deyil ki. Avropa Enerji Xartiyasmın (1991) ilkin konsepsiyası da atom elektrik
stansiyalarının
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təhlükəsizliyinə həsr edilmişdi. Zəif iqtisadiyyatın və siyasi iradəli dövlətlərdə
müvafiq problemin həllinə nail olmağm qeyri-mümkünlüyunü nəzərə alaraq
Ayropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) 1990-cı il dekabr
(Paris) sessiyasmda Avropa Komissiyasının Prezidenti təklif edir ki, Mərkəzi-Şərqi
Avropa dövlətlərində, o cümlədən, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində enerji
bazarının, həmçinin atom enerjisindən istifadənin modernləşdirilməsi ideyası Avropa
Enerji Xartiyasına daxil edilsin.
Qeyri-ənənəvi təhlükəsizlik konsepsiyası kimi meydana gələn beynəlxalq enerji
təhlükəsizliyini qlobal iqtisadi problemlər şərtiəndirib. OPEC üə neft idxal edən
ölkələr arasında razılaşdırılmış vahid enerji siyasətinin qalmaması nəticəsində dünya
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resurslarına strateji əhəmiyyət vermişdir.
Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi ayrı-ayrı dövlətlərin enerji təhlükəsizliyindən
meydana gəldiyi üçün, ilk növbədə, milli enerji təhlükəsizliyinə yararlı biləcək
təhlükələr müəyyən edilməlidir. Ümumiyyətlə, milli təhlükəsizliyin pozulması iki
formada - daxili və xarici təsir nəticəsində ola bilər. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı
daxili təhlükələri də iki kateqoriyada:
- yanacaq-enerji kompleksinin böhranlı vəziyyətə düşməsi:
- iqtisadiyyatda kifayət qədər yüksək, daha çox enerji tutumlu «inkişaf»
tendensiyasının mövcudluğu ilə fərqləndirmək olar.
Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlətdaxili və beynəlxalq hüquqi aktların analizi
enerji təhlükəsizliyi prinsipi (konsepsiyası) üçün
- enerji mənbələrinin differensiasiyasını;

- bərpa olunmayan enerji mənbələrinin istifadəsındən yeni və bərpa olunan
enerji resurslarına keçidi:
- iqtisadi təhlükəsizliklə ekoloji təhlükəsizliyin və sosial-humanitar inkişaf
konsepsiyasmın uzlaşdırılmasını zəruri edir.
11.8. Enerji bazarının tənzimlənməsində liberallaşdırma
prinsipi

Liberallaşdırma prinsipi beynəixalq ticarət hüququnda, o cümlədən Tariflər və
Ticarət üzrə Baş Sazişdən – GATT, həmçinin Dünya Ticarət Təşkilatmın digər
sazişlər sistemindən meydana gəlir. Həmin pıinsipə görə: üzv-dövlətlər beynəlxalq
ticarətdə gömrük rüsum və vergilərindən başqa idxal və ixrac əməliyyatlarını digər
formada məhdudlaşdırmamaq; GATT-a uyğun gəlməyən qaydaları tətbiq etməmək:
GATT-a ziddiyyət təşikl edən qaydaları aradan qaldırmaq: idxal edilən əmətəələrə
gömrük rüsumlarmın azaldılması: proteksionist, diskriminasion xarakterli daxili
vergiqoymanı xarici əmtəələrə münasibətdə tətbiq etməmək öhdəliyi ilə yanaşı
qarşılıqlı olaraq üzv-dövlətlərin gömrük rüsum dərəcələrinin aşağı salınması, qeyriqanuni məhdudlaşdırmaların ləğvini tələb etmək; qeyri-qanuni tədbirlərə qarşı əkstədbirlər
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qaldınlmasında iştirak etmək və s. hüquqları nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq ticarət

hüququnda

nəzərdə

tutulan liberallaşdırma

prinsipi

proteksionizm (latıncadan protestio-qapadılma, bağlanılma) və ya milli bazanın
müdafiəsi prinsipinin əksi kimi bərqərar edilib. Beynəlxalq ticarətdə təzahür edən
proteksionizm tendensiyaları enerji resurslarının beynəlxalq ticarətində daha qabarıq
formada təzahür edir. Dünya ticarətində baş verən liberallaşma tədricən energetika
sferasını da əhatə etməyə başlasa da bu sferada məzmun baxımından ciddi
dəyişikliyə məruz qalır. Energetika sferasında liberallaşmanı ilk dəfə nəzərdə tutan
beynəlxalq sazişlərdən biri kimi Avropa Enerji Xartiyası (AEX) çıxış edir.
Xartiyanın məqsədləri bölməsində qeyd edilir ki, energetikanın liberallaşdınlması

özündə: enerji resurslarının, maddələrinin, avadanlıq və xidmətin açıq və rəqabət tipli
bazarını; enerji resurslarına, onların kəşfiyyatı və hasilatına kommersiya əsasında
çıxışı; yerli və beynəlxalq bazarlara çıxışı; enerji xidmətləri, müvafiq avadanlıq və
texnologiya ilə bağlı ticarətin qarşısında olan texniki, inzibati və d. maneələrin
aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur.
AEX-in ardınca enerji resurslarının beynəlxalq ticarətində liberallaşdırma
prinsipinə yerli məzmun verən Enerji Xartiyasına Müqavilənin (EXM) 3-cü
maddəsində qeyd edilir ki, Tərəflər kommersiya qaydaları əsasında beynəlxalq
bazarlara çıxışı təşviq etmək və bütövlükdə energetik material və məhsullarm rəqabət
və açıq bazarının inkişafı məqsədilə əməkdaşlıq edirlər. Müqavilənin 6-cı maddəsi
rəqabətə həsr edilməklə bu sahədə energetika təsərrüfat fəaliyyətində rəqabət üçün
maneələrin azaldılmasını (1), antirəqabət davranışı təmin edəcək qanunların qəbulu
və icrasını (2), bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi olan ölkələrin digərlərinə yardım
etmələrini və s. nəzərdə tutur.
Dünya energetika bazarının formalaşdırılmasında liberallaşdırma prinsipinə
münasibət də özünün fərqliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bir qrup mütəxəssislər
liberallaşdırmanın iqtisadi inkişafa və təhlükəsizliyə gətirib çıxaracağını bildirirsə,
digərləri liberallaşdırmanın əsasən regional xarakterinin idxalçı ölkələrlə ixracçı
dövlətlər arasında əks inteqrasiya meyillərinin genişlənməsinə səbəb olacağını
bildirirlər.
Şübhəsiz ki, hər hansı bazarda liberallaşma prinsipinin tətbiqi daha yüksək
təchizat və təhlükəsizlik məsələsinin həllinə yönəlir. Bu zaman həyata keçirilən
tədbirlərə kompleks aspektdə baxılmalıdır.
Ümumi analiz belə bir fakta yönəlir ki, liberallaşdırma prinsipi istehsalçılarla
(hasilatçılarla) istehlakçılar arasında əks inteqrasiya meyillərini sürətləndirə bilər.
Belə bir tendensiyanın qarşısını almaq üçün vahid energetika bazarının təminatı
baxımından ayrı-ayrı dövlətlərin energetika bazaıiarında ayrı-seçkiliyin ləğvi təmin
edilməlidir.
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formalaşdırılmasına xidmət edirsə, digər tərəfdən, enerji resurslarının qiymətindəki
inhisarı ləğv etməklə qiymətlərin sərbəstləşməsinə gətirib çıxaracaq. Həmçinin
meydana çıxan əlavə resurslar investisiya formasında tələb və təklifın təhlükəsizliyini
təmin etməlidir. Liberallaşdırma nəticəsində energetika infrastrukturuna EXM-də də
nəzərdə tutulduğu kimi üçüncü şəxslərin çıxış hüququ təmin edilməlidir. Bu zaman
tariflərin müəyyən edilməsi müstəqil milli tənzimləyici orqanlar vasitəsilə həyata
keçirilməli; şaquli-inteqrasiya olunmuş xidmət göstərən kompaniyaların hüquqi və
funksional baxımdan ayrılması reallaşdırılmalıdır.
Energetika bazarının liberallaşdırılması ilə məşğul olan Aİ Komissiyası bu
sahədə daha geniş formada tədbirlər nəzərdə tutub. Hesab edilir ki, hüquqi və
funksional baxımdan ayrılma üçüncü şəxslərin həmin bazarda ayrı-seçkiliyə məruz
qalmaması üçün kifayət deyil. Bir müəssisədə həm satışın, həm də nəqliyyatın
cəmlənməsi investisiya çatışmazlığı riski yaradır. Müvafiq monopolist şirkətlər yeni
infrastrukturun yaradılmasında maraqlı olmadığından təchizatın təhlükəsizliyində də
maraqlı olmurlar. Bu qənaət Aİ Məhkəməsinin SİOT işi üzrə məlum qərarında da
ifadə edilib.
Dünya energetika bazarında liberallaşdırma prinsipinin davamlı tərəfdan kimi
çıxış edən Aİ enerji resurslarınm ticarətində rəqabət və sərbəstliyi özünün milli
bazarı ilə məhdudlaşdırmayıb daha geniş formada bu istiqamətdə diplomatik
fəaliyyətdədir. Belə ki, 2005-ci ilin oktyabrında Cənub-Şərqi Avropa ölkələri ilə
(Afinada) imzalanmış Energetika Birliyi haqqında Sazişə görə Baikan yarımadasınm
8 ölkəsi də Aİ-nin energetıka siyasətinə daxil olmuşlar. Hazırda Aİ-nin vahid
energetika sıyasəti 30-dan çox dövlətə şamil olunmaqdadır.
Qeyd edilən Birliyə üzvlüklə bağlı Türkiyənin danışıqlar aparması, Moldova,
Ukrayna və Norveçin qoşulma istəyi və onların müşahidəçi statusu, həmçinin Aİ ilə
Aralıq dənizi energetika ölkələrinin əməkdaşlıq forumu Avrasiya və Afrika
energetika bazarında Aİ-nin hüquq normalannın (acquis communautaire) liberallaşdırma ilə təsiri genişlənməkdə olan bir prosesdir.
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Türkmənistan, Özbəkistan), RF, Latın Amerikası, Karib hövzəsi ölkələri ilə
əməkdaşlığın da əsasını təşkil etməkdədir.
.
11.9. Enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi prinsipi

Beynəlxalq enerji münasibətlərinin tənzimlənməsi zamanı meydana çıxan
problemlərdən biri də ətraf mühitin mühafizəsidir. Müasir dövrdə enerji sektorunda
bağlanan kontraktlarda, beynəlxalq sazişlərdə ətraf mühitə xüsusi əhəmiyyət verilir.
Enerji sektoruna xarici investisiyaları cəlb etmək istəyən dövlətin qəbul
etdiyi ilk normativ-hüquqi aktlardan biri də ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı
qanunvericilik aktları olur. Hətta bağlanmış kontraktlarda müvafiq öhdəliyi əks
etdirən norma ifadə olunmadığı halda da, tərəflər ətraf mühitin mühafizəsini təmin
etməyin vacibliyini qəbul edirlər. Başqa sözlə, bu məsələnin həlli adət hüququ kimi
formalaşmaqdadır. EXM-də ətraf mühitin mühafizəsində meyar enerji effektivliyi ilə
şərtləndirilir.
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enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi kimi qəbul etmək olar. Müqavilədə
qeyd olunur ki, ətraf mühitə mənfi təsiri enerji effektivliyini yüksəltməklə aradan
qaldırmaq olar. Enerji effektivliyi müəyyən əmtəə və xidmətin keyfiyyətini və ya işə
yararlılıq xüsusiyyətini azaltmadan daha az enerji sərf etməklə eyni say tərkibini
saxlamağa yönələn tədbir kimi dəyərləndirilir.
Enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi prinsipi
- enerji effektivliyi sferasında normativ aktların işlənib hazırlanmasında
əməkdaşlığı;
- ətraf mühitə və dünya iqliminə enerji dövriyyəsinin mənfi təsirini azaltmaq
məqsədilə enerji effektivliyi sferasında müvafiq hüququn yaradılması ilə bağlı
siyasətin müəyyən edilməsi:

- enerji resurslarının hasilatı, nəqli zamanı texniki standartların gözlənilməsini;
- enerji resurslarının qiymətini rəqabətə əsaslandıraraq ekoloji xərclər tam
daxil olmaqla enerji effektivliyi və müvafiq ətraf mühitin mühafizəsi aspekti ilə
dəyərləndirməni;
- enerji effektivliyinin yüksəldilməsi üçün maliyyə ilə bağlı hökumətlərarası
əməkdaşlığı və s. nəzərdə tutur.
Beynəlxalq sazişlərdə ekoloji baxımdan əsaslandırılmış, texniki təhlükəsizliyə
cavab verə biləcək yeni texniki avadanlıqların tətbiqi sahəsində dövlətlərarası
əməkdaşlığa xüsusi fikir verilir. EXM-ə qəbul edilmiş Protokolda qeyd olunur ki,
Enerji Xartiyasına Müqaviləyə uyğun olaraq razılığa gələn tərəflər enerji effektivliyi
və ekoloji baxımdan əsaslandırılmış texnologiyanın ticarəti sferasında əməkdaşlığı və
enerjiyə aid xidmət və idarəçilik metodlarını təşviq edirlər.
Ətraf mühitin mühafizəsini enerji effektivliyinin meyarlarına, normativlərinə
riayət etməklə təmin etmək olar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dinc
məqsədlərlə atom enerjisindən istifadə sahəsində mütəmadi olaraq özünün
standartlarının müəyyən edir. Avropada müvafiq məsələlərlə Atom Enerjisi üzrə
Avropa Agentliyi məşğul olur. Qeyd olunan sferada standartlar Atom Enerjisi üzrə
Avropa Birliyinin təsis olunması haqqında Müqavilədə, 1957-ci il Avropa Birliyinin
təsis olunması haqqında Roma Müqaviləsində də əks olunub. Sonuncu müqavilədə
qeyd olunur ki, təbii ehtiyatların istifadəsində rasionallığın gözlənilməsi zəruri
məsələlərdən biridir (m.174).
Tamamilə tullantısız texnologiya olmasa da, minimum tullantılı texnologiyanın
tətbiqinə nail olmaq lazımdır. Bu məsələ bu və ya digər formada Ətraf mühit üzrə
BMT Proqramında: Ozon təbəqəsini dağıdan maddələr üzrə 1987-ci il Monreal
Protokolunda, İqlim dəyişikliyi haqqında BMT-nin 1992-ci il Konvensiyasında,
həmin Konvensiyaya 1997-ci il Kioto Protokolunda və s-də öz əksini tapıb. Kioto
Protokolunda bərpa olunan enerji növlərindən geniş istifadə ilə yanaşı zərərli
maddələrin udulmasını təmin edən ekoloji baxımdan təhlükəsiz texnikanın tətbiqi
təşviq edilir.

Beynəlxalq hüquqda olduğu kimi ayrı-ayrı dövlətlərin daxili qanunvericiliyində,
həmçinin enerji resurslarının kəşfiyyatını, hasilatını və nəqlini tənzim edən
beynəlxalq kontraktlarda ətraf mühitin mühafizəsilə bağlı normalara xüsusi diqqət
verilir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında (hər kəsin sağlam ətraf
mühitdə yaşamaq hüququ ilə yanaşı (m.39, I)) ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar
sağlamlığa və əmlaka dəymiş ziyanın əvəzini almaq hüququ qeyd olunur (m.39,11).
Azərbaycan Respublikasının Ekoloji təhlükəsizlik haqqında (1995), Ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında (1999) Qanunlarında ətraf mühitin mühafizəsi prinsipi
öz əksini tapıb. AR-ın Yerin təkindən istifadə haqqında 1998-ci il Qanununda da
enerji daşıyıcılarından istifadə zamanı ətraf mühitin mühafizəsində səmərəli,
kompleks və təhlükəsiz istifadə prinsipi nəzərdə tutulur.
AR-in neft kontraktlarından «Əsrin Müqaviləsində» qeyd olunur ki, podratçı
beynəlxalq neft sənayesinin hamılıqla qəbul olunmuş standartlarına səylə əməl
edərək ətraf mühitin, o cümlədən məhdudiyyət qoymadan yerin üstü və təkinin,
dənizin, havanın, göllərin, çayların, flora və faunanın, kənd təsərrüfatı bitkilərinin,
digər təbii ehtiyatların və əmlakın vəziyyətinin hər hansı potensial pozuntularını
minimuma endirmək üçün göstərilən standartlara müvafiq surətdə həyatın, ətraf
mühitin əmlakın mühafizəsi növbəliliyilə bütün zəruri tədbirləri görərək, neft
əməliyyatlarını lazımı səmərəliliyə və təhlükəsizliyə uyğun olaraq aparır (m.2,1).
Podratçı AR-in səhiyyə, təhlükəsizlik texnikasına, ətraf mühitin mühafizəsinə və
bərpasına hamılıqla tətbiq edilə bilən mövcud və gələcək qanunlarına, yaxud
qərarlarına tabe olur, bu şərtlə ki, həmin qanun, qərarların tələbləri saziş bağlanarkən
qüvvədə olan normaların və podratçının tabe olduğu beynəlxalq neft sənayesi
praktikasının tələblərindən sərt olmasın (m.26.3). Sazişin XI əlavəsində avadanlığın
təhlükəsiz istismarı üçün tanınmış beynəlxalq təşkilat və assosiasiyaların Amerikanın
Neft İnstitutunun (API), Britaniya Standartlar İnstitutunun (BSI),

Avropa

Normalaşdırma Komissiyasının (SEN) tövsiyələri əsas götürülür.
Enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi prinsipinə görə müəssisələr üçün
karbon vergisi deyil, parnik effekti yaradan tullantı kvotaları ilə ticarətin beynəlxalq

bazarı formalaşdırılmalıdır. Kvotalarla ticarət qaydalarının yaradılması bu məsələni
həll etməli, həm də dövlətlərarası və hüquqi şəxslərarası səviyyədə Kioto
Protokolunun inkişafını təmin etmiş olacaq. Kvotaların satışına icazə sistemi
tullantıların səviyyəsini azaldan istehsalın və əmtəələrinə, xidmətlərinə, o cümlədən
enerji avadanlığı resursları və xidmətləri ilə ticarətin bərqərar olmasına gətirib
çıxaracaq.
Beynəlxalq hüquqda enerji resurslarının nəqli və istifadəsindən dəymiş zərərə
görə mülki məsuliyyətlə bağlı bir sıra konvensiyaların qəbul olunması da enerji
effektivliyinin və ətraf mühitin mühafizəsinin təminatına yönəlib. Xüsusən də,
Dənizin neftlə çirkləndirilməsindən dəymiş zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında
(1992) Brüssel Konvensiyası. Təhlükəli fəaliyyətdən dəymiş zərərə görə mülki
məsuliyyət haqqında (1993) Konvensiya və s. sazişlər qeyd edilə bilər.
11.10. Enerji dövriyyəsində əməkdaşlıq və monitorinq
prinsipi

Enerji sektorunda xarici investisiyaların cəlb olunması, ekoloji təhlükəsizliyin
təminatı beynəlxalq əməkdaşlıq olmadan mümkün deyil. Əməkdaşlıq prinsipinin
normativ əsasını BMT Nizamnaməsi, BMT Baş Məclisinin və UNCTAD-ın
qətnamələri, ATƏM-in Yekun Aktı və digər beynəlxalq sənədlər təşkil edir. Qeyd
olunan prinsip dövlətləri qlobal problemlərin həlli naminə əməkdaşlıq etməyə
məcbur edir. Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmini, insan hüquqlarının
müdafiəsi, ətraf mühitin mühafizəsi, təbii ehtiyatların, o cümlədən, enerji
resurslarının təhlükəsiz istismarı və s. problemlərin dövlətlərarası əməkdaşlıq
olmadan səmərəli formada tənzimlənməsi mümkün deyil. Enerji resurslarının
istismarında beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipi Enerji Xartiyasına Müqavilədə, Enerji
effektivliyi məsələləri və müvafiq ekoloji aspektlər üzrə Protokolda və s. Sənədlərdə
davamlı olaraq təsbit edilir. Enerji resurslarının istismarında beynəlxalq əməkdaşlıq
- enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi;

- ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı dəymiş zərərə görə
məsuliyyətin müəyyən edilməsi;
- müvafiq qanunvericilik bazasının yaradılması:
- enerji effektivliyini təmin etmək məqsədilə maliyyələşdirmə;
- enerji resurslarının, ekoloji xərclər də nəzərə alınmaqla, bazar qiymətlərinin
müəyyən olunmasında istehsalçıların və istehlakçıların enerjidən maksimum qənaətlə
və əsaslandırılmış istifadəsinin çərçivə şərtlərinin yaradılması;
- yeni, tullantısız texnologiyanın mübadiləsi;
- əqli mülkiyyət hüquqlarının mühafizəsi;
- hüquqi və normativ aktların şəffaflığı;
- enerji effektivliyinə və müvafiq investisiyalara maneələrin aradan
qaldırılması üzrə tədbirlərə yönəlir.
Protokolun 9-cu maddəsinə Əlavədə beynəlxalq əməkdaşlıq daha geniş formada
verilir.
Enerji

resurslarının

istismarının

ümummilli

maraqlara

uyğun

həyata

keçirilməsini təmin etmək vasitələrindən biri də müvafiq sahəyə nəzarətin təşkil
olunmasıdır. EXM-də olduğu kimi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin
Nizamnaməsində və d. sazişlərdə müvafiq prinsip təsbit edilib. Nəzarət özü də həm
beynəlxalq, həm də milli institutların, təşkilatların, müxtəlif sosial qurumların, qeyrihökümət təşkilatlarının, ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan qurumların
fəaliyyətini nəzərdə tutmalıdır. Belə bir fəaliyyətin həyata keçirilməsində məqsəd
müvafiq sahədə iqtisadi fəaliyyətin ətraf mühitlə bağlı standartlara uyğunluğunu
təmin etmək təşkil edir.
Enerji resurslarının istismarında ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı nəzarəti
nəzərdə tutan beynəlxalq, sahəvi sazişlərdən EXM-də razılığa gələn Tərəflər:
- ekoloji baxımdan əsaslandırılmış, iqtisadi cəhətdən effektiv enerji siyasəti,
- rentabelli metod və texnologiya ilə bağlı məlumat mübadiləsini;

- enerji sistemlərinin ətraf mühitə təsiri, həmçinin ətraf mühitə mənfi təsirin
zəiflədilməsi və qarşısının alınması mümkünlüyü, bu tədbirlərlə bağlı məsrəflər
haqqında əhaliyə məlumatın çatdırılması səviyyəsinin yüksəldilməsini;
- enerji-investisiya layihələrinin ekoloji baxımdan ətraf mühitə təsiri ilə bağlı
ilkin mərhələdə, qərar qəbul edilənədək və sonrakı monitorinqini;
- razılığa gələn tərəflər müvafiq ekoloji proqramlar və standartlar haqqında,
həmçinin

onların

realizə

mexanizmlər

barəsində

məlumat

mübadiləsinin

yüksəldilməsi və s. sahədə əməkdaşlığı təşviq etməyi Öhdələrinə götürürlər.
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11.1. Beynəlxalq enerji münasibətlərinin beynəlxalq
hüquqi tənzimlənməsinin inkişaf mərhələləri
Dünya enerji bazarında 70-ci illər üçün xarakterik məsələ inkişafda olan və əsasən
eneji resurslarına malik dövlətlərdə milli iqtisadi təhlükəsizlik motivi ilə xarici neft
konsessesiyalarının

milliləşdirilməsi

olur.

Konsessiya

kontraktlarının

pozaulmasından yaranan mübahisələrin həlli üçün təsis edilən teansmilli hüququ
təbiətli beynəlxalq kommersiya arbitraj mexanizmləri öz qərarlarında, bir tərəfdən,
dövlətlərin enerji resursları üzərində suverenliyindən irəli gələn milliləşdirmə
hüququnu tanıyırlarsa, digər tərəfdən, konpensasiya verilmədən milliləşdirməyə yol
verməmək prinsipini ifadə edirlər. Beləliklə, bu dövrdə beynəlxalq arbitraj
praktikasında

beynəlxalq

enerji

hüququnun

prinsiplərinin

formalaşdırılması

tendensiyası diqqəti cəlb edir.
50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəli dünya neft bazarında, daha doğrusu, onun
hasilatında qəbul edən dövlətlə enerji şirkətləri arasında mülkiyyət münasibətlərinin

həllində daha sadə hüquqi tənzimetmə forması – hasilatın pay bölgüsü sazişi təsis
edili. Əvvəlki konsessiya kontraktlarından fərqli olaraq müvafiq hüquqi tənzimetmə
forması, bir tərəfdən, enerji şirkətləri üçün qəbul edən dövlətin qeyri-müəyyən,
dəyişkən xarakterli vergi, inzibati qanunvericiliyindən təminat yaradırsa (belə ki, bu
halda enerji şirkətləri bir qayda olaraq bir adla-mənfəət vergisi vermiş olurlar), digər
tərəfdən, bu tənzimetmə forması qəbul edən dövlətlərə kontraktdan aldıqları payla
(məhsulla) dünya neft bazarına girməyə imkan vermiş olur. Nəticədə neft bazarında
enerji resurslarının ticarətində şirkətlərin mövcud inhisarına (hökmranlığına) son
qoyulmuş olur.OPEC hökumətlərarası neft karteli olaraq dünya neft bazarında
qiymətin kəskin dəyişməsinin qarşısını almaq üçün hasilatı kvotalama funksiyasına
malikdir.
Ənənəvi enerji resurslarından geniş miqyaslı istifadə və dünya iqliminə parnik
effektinin artması beynəlxalq enerji hüququnun yarımsahəsini – bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə hüququnu formalaşdırmış oldu. Öncə qeyd etdik ki, hələ
1923-cü ildə bir neçə dövlətin marağına uyğun su hövzəsi enerjisindən istifadə
haqqında Cenevrə Sazişi qəbul edilmişdi. Lakin problemin daha geniş həlli
istiqamətində addımların atılması 80-ci illərin əvvəlləri üçün xarakterikdir. Belə ki,
1981-ci ildə Yeni və bərpa olunan enerji mənbələrinin mənimsənilməsi və istifsdəsi
üzrə BMT konfıransında (Nayrobi) fəaliyyəti proqramı qəbul edilir.
Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində bərpa olunan
enerji mənbələrinin istifadəsi ideyasının beynəlxalq hüquqi pozitivləşdirilməsilə
demək olar ki, eyni vaxtda Avropa özünün enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
istiqamətində daha ciddi tədbirlər görməyə başlayır.
90-cı illərin əvvələrində üzv-dövlətlərinin Yaxın Şərq, İran körfəzi regionundan
asılılığını azaltmaq üçün enerji resurslarına malik olan postsovet dövlətlərilə, xüsusən
də, Xəzər hövzəsi dövlətlərilə beynəlxalq enerji əməkdaşlığını təmin etməli olan
Avropa Enerji Xartiyası çərçivəsində enerji təhlükəsizliyi konsepsiyası irəli sürülür.
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqı ilə Qərbi Avropa

ölkələri arasında enerji əməkdaşlığının təşkili haqqında layihə 1990-cı il Avropa
Birliyinin Dublindəki sessiyasında irəli sürülür.
Avropa Enerji Xartiyasının Şərq-Qərb enerji əməkdaşlığının ümumi konsepsiyası
alternativ enerji dəhlizlərinin yaradılmasına yönəlmişdir. Bu mənada TRASEKA,
INOQEYT lahiyələrinin reallaşdırılması istiqamətində beynəlxalq hüquqi tədbirlər
görülür. Avropa-Qafqaz –Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat
haqqında əsas çoxtərəfli (1998) Bakı Sazişi; Dövlətlərarası neft-qaz nəqli
sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair 1999-cu il Kiyev çərçivə
Sazişi enerji resurslarının tranziti, boru kəmərlərilə təhlükəsiz və iqtisadi mənfəətə
əsaslanan nəqli sahəsində yeni mexanizmlər formalaşdırmışdır. Neft-qaz boru kəməri
hüququnun formalaşması XX əsrin II yarısında ABŞ-Kanada, SSRİ-Aİ, Yaxın ŞərqAİ və s. əməkdaşlığına təsadüf edir. Neft-qaz boru kəmərinin beynəlxalq hüquqi
tənzimlənməsinin bərqərar olması bu sahədə dövlətlərarası əməkdaşlığın yeni
səviyyəsinə dəlalət edir. Enerji dəhlizləri enerji təhlükəsizliyinə yeni mərhələnin
başlanğıcını qoymuşdur. Başqa sözlə, beynəlxalq enerji hüququnun yeni bir institutu
(yarımsahəsi) beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi hüququ formalaşma mərhələsinə daxil
olmuşdur.
Avropa Enerji Xartiyası üzrə danışıqlar 1991-ci ildə Haaqada Yekun sənədinin
imzalanması ilə başa çatır və Xartiya qəbul edilir. Avropa Enerji Xartiyası müvafiq
sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın prinsip və məqsədlərini ümumi formada bəyan
edirdi. Məhz buna görə də, əməkdaşlığın hüquqi bazasının yaradılması meydana
gelir. Avropa Enerji Xartiyası imzalamış dövlətlər enerji sektorunda investisiyaların,
ticarətin, nəqliyyat probleminin beynəlxalq hüquqi təminatlarını hazırlamaq üçün
Əsas sazişin hazırlanması öhtəliyini qəbul edirlər. 1994-cü ilin dekabırında
Lissabonda Enerji Xartiyasına Müqavilənin qəbul edilməsilə Avropa Enerji
Xartiyasına məcburi hüquqi qüvvə verilmiş olur. Müqavilədən heç də az əhəmiyyət
kəsb etməyən Enerji effektivliyi və müvafiq ekoloji aspeklər üzrə Protokol müxtəlif
Əlavələr də qəbul edilir.

Hal-hazırda Enerji Xartiyasına Müqavilə Avrasiyanın 51 dövlətini və Avropa
İttifaqını

özündə

birləşdirir.

Asiya

dövlətlərindən

Yaponiya,

Monqolustan

müqavilənin üzvüdürlər. Çin dövləti də əməkdaşlıqda iştirak edir.
Enerji Xartiyasına Müqavilə Avropa İttifaqının üzvlərini, keçmiş SSRİ-yə daxil
olan dövlətləri, Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrini 1961-ci ildə təsis edilmiş (ABŞ,
Kanada, Meksika, Yeni Zellandiya istisna olmaqla) İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OESD) üzvlərini birləşdirən sahəvi məcəlləşdirmə aktıdır. Avropa
İttifaqının diplomatik texniki və maliyyə himayəsi ilə hazırlanan Xartiya müqavilə
formasına qeyri-Avropa ölkələrini də əhatə etməyə başlayıb. Enerji Xartiyasına
Müqavilənin qəbulu müxtəlif səbəblərdən, xüsusilə, dövlətlərin iqdisadi-inkişaf
səviyyəsinin, qanunvericilik bazasının fərqli olmasından, tranzit və sənayecə inkişaf
etmiş dövlətlərin siyasi maraqlarından asılıolduğundan mürəkkəb danışıqlar dövrü ilə
müşayiət olunub. Enerji Xartiyasına Müqavilə iştirakçı dövlətlərin qanunverici
orqanında ratifikasiya edilməli və 30 ratifikasiya sənədi Depozitariyə (Portuqaliya
hökumətinə) verildikdən 90 gün sonra qüvvəyə minirdi: Saziş 1998-ci ildə qüvvəyə
minmişdir.
Müqavilənin əsas məqsədini Avropa Enerji Xartiyasının bəyan etdiyi enerji
sahəsində əməkdaşlıq üçün prinsipləri formalaşdırmaq və təkmilləşdirmək təşkil edir.
Müqavilə həmçinin:
- investisiyaların müdafiəsini;
- ticarətini;
- enerji sistemlərinə tranzit qaydalarının tədbiqini;
- beynəlxalq mübahisələrin məcburi hüquqi qaydada həllinin nəzərdə tutur.
Enerji Xartiyasına Müqavilə Avropa Enerji Xartiyasında nəzrdə tutulan ilkin
öhdəliklərə

uyğun

olaraq

keçmiş

SSRİ

məkanında

olan

dövlətlərin

qanunvericiliyinin, o cümlədən, konstitusiya normalarının, kontrakt hüququnun
yaradılmasına kömək etməli idi.
Enerji Xartiyasına Müqavilənin qəbul edildiyi bir dövrdə müstəsna iqtisadi
zonada, qitə şelfində enerji resurslarının hasilatı və nəqlini tənzim edən Dəniz

hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası qüvvəyə minir. Şübhəsiz, bu da öncə
qeyd etdiyimiz boru kəməri hüququnun beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin
universal səviyyəyə qaldırılmasını təmin edir.

11.2. Beynəlxalq enerji hüququnun anlayışı və sistemi

Beynəlxalq enerji hüququnun müstəqil xarakteri onun xüsusi tənzimetmə
obyektinə, özünəməxsus mənbələrə, prinsiplərə, subyektlərə malik olmasında ifadə
olunur. Hüquqi tənzimetmənin obyektini hər hansı bir predmetlə bağlı yaranan
ictimai münasibətlər təşkil edir. Müəyyən bir hüquq sahəsində hüquqi tənzimetmə
obyekti kimi isə müvafiq hüquq münasibətləri çıxış edir. Bu mənada beynəlxalq
enerji hüququnun tənzimetmə obyektini beynəlxalq enerji (hüquq) münasibətləri
təşkil edir. Beynəlxalq enerji (hüquq) münasibətləri enerji resurslarının istifadəsi
nəticəsində yaranır.
Enerji resursları dedikdə, iqtisadiyyatda geniş miqyasda istifadəyə yararlı olan
müxtəlif növ təbii ehtiyatlar nəzərdə tutulur.
Enerji kimi enerji resursları da ilkin və törəmə ola bilər. İlkin resurslar təbiətdə
başlanğıc, ilkin formada əldə olunur. Onlar bərpa olunan və bərpa olunmayan
resurslara bölünürlər. Bərpa olunanlara - günəş, külək, dalğa, qabarma, dəniz
cərəyanları və biokütlələrdən alınan enerji, hidroenerji, geotermal və qravitasiya
enerjisi və s. aid edilir.
Tükənməkdə olan resurslara - daş və boz kömür, torf, yanar şistlər, neft, təbii
qaz, nüvə yanacağı və s. aid edilir.
Enerji resurslarının ilkin forması emal və ya çevrilmə nəticəsində törəmə
resurslara və müvafiq olaraq törəmə enerjiyə çevrilir. Bir və ya bir neçə çevrilmədən
sonra ilkin enerji resursları artıq törəmə resurslara çevrilir. İlkin resurslara enerji
resurslarının yanacaq forması aiddir. Yanacaq formalarına bərk (briket şəklində torf,
zənginləşdirilmiş boz kömür, koks), maye (mazut, dizel yanacağı, yağ yanacağı), qaz
şəkilli (süni qaz, maye qaz, hidrogen) resurslar aiddir. Törəmə enerji resurslarına

elektrik enerjisi, istilik enerjisi (buxar, qaynar su, istilik tullantıları) və s. misal
göstərilə bilər.
Enerji resursların iqtisadi təsnifatı ilə yanaşı həmçinin enerji mənbələrinin
beynəlxalq hüquqi təsnifatı da mövcuddur. Avropa Enerji Xartiyasında (1991)
«Enerji resursları» termini energetikada istifadə olunan istənilən təbii komponentlər
mənasında işlədilir. Bu kontekstdə «Enerji resursları» termini «təbii resurslar»
termini ilə eynilik təşkil edir. Lakin enerji resursları, öz növbəsində, mineral
resurslardan fərqləndirmək lazımdır. Mineral resurslar litosfer və hidrosferin təbii.
cansız resurslarıdır. Təbii və cansızlıq anlayışı mineral resurslarla yanaşı. eyni
zamanda digər resursları, məsələn. atmosferin resurslarım (günəş və külək enerji
resursları) da əhatə edir. Enerji resurslarının təsnifatı Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il
BMT Konvensiyası üçün də xarakterikdir.
Dövlətdaxİli hüquqda da bir qayda olaraq ənənəvi, bərpa olunmayan enerji
resursları fərqləndirilir. Milli energetikanın mühafizə sahəsində siyasət haqqında
1978-ci il ABŞ qanununun tədqiqatçıları əsas enerji resurslarına neft və qazı aid
edirlər. Digər hüquqşünaslar isə bu siyahıya geotermal resursları, hidroresursları,
günəş və külək enerjisi resurslarını da əlavə edirlər. Enerji resurslarının istifadəsi
haqqında AR Qanunu (1996) enerji resurslarını daha geniş məzmunda ehtiva
etmişdir. Enerji resurslarının daha dəqiq və sistemli təsnifatı EXM-in EM Əlavəsində
təsbit olunmuşdur.
Nayrobi proqramı (1981), Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası,
Enerji Xartiyasına Müqavilə (1994), «Səkkizlər qrupunun» 2006-cı il SanktPeturburq sammitində qəbul etdiyi «Qlobal enerji təhlükəsizliyi» üzrə Fəaliyyət Planı
və digər beynəlxalq sənədlər çərçivəsində enerji təhlükəsizliyinin məqsədləri üçün
enerjinin yeni mənbələrinin istifadəsi müəyyən olunub. Beynəlxalq birliyin
qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri karbohidrogenlərin istifadəsinə əsaslanan
beynəlxalq iqtisadiyyatdan yeni və bərpa olunan enerji mənbələrinə daha geniş
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karbohidrogenlərdən yalnız qeyri-enerji məqsədilə istifadə olunacaq.

Bu

halda,

Karbohidrogenləri digər resurslarla əvəz etmək mümkün olmadıqda onlara
müraciət olunmalıdır.
Qlobal enerji təhlükəsizliyi üçün nüvə enerjisi sahəsində beynəlxalq müqavilələr
böyük rol oynayır. EXM-in preambulası nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə
istifadəsinin hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutan beynəlxalq müqavilələrə istinad
edir.
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qeyd olunmuşdur. Hər iki sənəd beynəlxalq aləmdə tam tanınmasa da, nüvə
dünyasının fəaliyyətinin hüquqi əsasını təşkil edir. Birinci adı çəkilən müqavilə
hüquqi məcburi qüvvə kəsb etsə də bütün nüvə dövlətləri onun üzvü deyildir. İkinci
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müəyyənləşdirilir. Buna baxmayaraq hər iki sənədin əsasında duran ümumi ideya ona
əsaslanır ki, nüvə enerjisindən gələn fayda bütün dövlətlər üçün açıq olmalıdır. Lakin
problem olaraq sağlamlığın, ətraf mühitin qorunması standartları və nüvə qurğuları
üçün təhlükəsizliyin beynəlxalq minimal standartları müəyyən olunmamışdır.
Müvafiq olaraq ətraf mühitin mühafizəsini və nüvə qurğularının beynəlxalq
təhlükəsizlik standartlarının daha geniş aspektdə tanınması təmin edilməlidir. Bu
məsələ Çernobıl (Ukrayna) qəzasından sonra daha da aktual olmuşdur. Nüvə
energetika obyektlərinin istismarının tənzimlənməsi məsələsində spesifik yanaşma
tələb edilir. Bilavasitə nüvə qurğularının təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi
sahəsində normalar olmasa da, nüvə enerjisindən istifadə nəticəsində dəymiş zərərə
görə maddi məsuliyyət, sığorta, həmçinin dəymiş zərərin ödənilməsində dövlətin
iştirakının qayda və şərtləri haqqında məsələləri tənzimləyən normalar sistemi
fəaliyyət göstərir.
Nüvə energetikasının istifadəsinə aid istənilən layihələr beynəlxalq hüquqi
baxımdan qiymətləndirilməlidir. BMT-nin Baş Katibliyi tərəfindən (2003) təsis
olunmuş təhlükələr, tədbirlər və dəyişikliklər üzrə yüksək səviyyəli Qrupun
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materialların mülki nüvə istehlakçılarına bazar qiyməti ilə çatdırılmasına zəmanət
verilə bilər.
Beləliklə, beynəlxalq enerji hüququ, ekoloji aspekt də daxil olmaqla enerji
resurslarının ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələrinin hasilatı, nəqli və istifadəsi
sferasında münasibətləri tənzim edən norma və prinsiplərin məcmuu kimi təzahür
edir. Beynəlxalq enerji hüququnun təkmilləşdirilməsi və problemin tədqiqi
baxımından onun elminin sistemini də müəyyən etmək zərurəti yaranır.
Beynəlxalq enerji hüququ kursunun sistemini aşağıdakı kimi müəyyən etmək
olar:
- beynəlxalq enerji hüququnun yaranma tarixi, anlayışı, predmeti və sistemi;
- beynəlxalq enerji hüququnun mənbə və prinsipləri;
- beynəlxalq enerji hüququnun subyektləri;
- bərpa olunan və bərpa olunmayan enerji resurslarından istifadə hüququ;
- beynəlxalq nüvə hüququ;
- beynəlxalq neft-qaz hüququ;
- enerji resurslarının nəqli hüququ;
- enerji resurslarından istifadədən dəymiş zərərə görə məsuliyyət:
- mübahisələrin həlli üsulları.
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əhəmiyyətindən və mexanizmindən asılı olaraq kurs üçün müəyyən etdiyimiz
sistemdəki 1-ci bənd istisna olmaqla müəyyənləşdirmək olar. Təsadüfı deyil ki,
iqtisadiyyatın konkret enerji sektorunu əhatə edən və ilk çoxtərəfli beynəlxalq
məcəlləşdirmə aktı olan 1994-cü il Enerji Xartiyasına Müqavilədə də həmin
institutlar tənzimetmə obyektinə daxil edilib. Qeyd olunan normativ sistem Özünün
formalaşma mərhələsini yaşadığı üçün müəyyən dəyişikliklərə üğramaqla daha da
təkmilləşəcək.

11.3. Beynəlxalq enerji münasibətlərinin tənzimlənməsi
sferasında hüquq qaydası
Beynəlxalq enerji münasibətləri sferasında qəbul edilən beynəlxalq sazişlərin
milli hüquqi implementasiyası, institusional tənzimetmə mexanizmləri, beynəlxalq
enerji hüquq münasibətlərinin bütün elementlərinin qarşılıqlı asılılığını zəruri edir.
Enerji münasibətləri beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqla qarşılıqlı əlaqədə olan və
əsasən xüsusi hüquq subyektlərinin hüquqyaratma məhsulu kimi meydana gələn
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komponentlərindən biri kimi nəzərə alınmasını vacib edir. Müvafiq olaraq beynəlxalq
enerji münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin mənbələrini növbəti qaydada
müəyyən etmək olar:
- beynəlxalq müqavilələr:
a) ikitərəfli - enerji təhlükəsizliyi və əməkdaşlığı üzrə beynəlxalq sazişlər;
b) sahəvi, çoxtərəfli beynəlxalq sazişlər;
- dövlətdaxili qanunvericilik:
- transmilli hüquq:
a) davranış məcəllələri;
b) texniki standartlar (prinsiplər), praktika;
c) enerji resurslarının hasilatı, nəqli, idarəçiliyi və s. üzrə kontraktlar:
- konsessiya kontraktları;
- hasilatın pay bölgüsü sazişləri;
- servis kontraktları və s.
Beynəlxalq enerji münasibətləri sferasında ikitərəfli müqavilələr, bəyannamələr
bir qayda olaraq, enerji əməkdaşlığı və təhlükəsizliyi məsələləri üzrə bağlanılır. Bu
sahədə daha geniş praktika Avropa ittifaqı tərəfindən təşviq edilməkdədir. AR ilə
Avropa İttifaqı, RF, Qazaxıstan və d. dövlətlərlə belə sazişlər bağlanmışdır. Xüsusən
də, AR ilə RF arasında Azərbaycan neftinin RF ərazisindən tranziti haqqında
Müqavilə (1996); AR və ABŞ arasında energetikanın inkişafı üzrə ikitərəfli dialoq

yaradılması niyyətləri haqqında Bəyanət (1997); AR Hökuməti və Ukrayna Nazirlər
Kabineti arasında neft sahəsində əməkdaşlığın prinsipləri haqqında Saziş (2004): AR
Höküməti və Yunanıstan Hökuməti arasında təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Memorandum (2007); AR və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında
Ordubad və Marazad Su elektrik Stansiyalarının tikintisi barədə (2007) Protokol və s.
qeyd edilə bilər.
Enerji Xartiyasına Müqavilə bir çox universal və regional sazişlərin hüquqi
tənzimetmə əsasmı təşkil edir. «Səkkizlər qrupunun» 2006-cı il Qlobal enerji
təhlükəsizliyinin Sankt-Peterburq sammitinin sənədlərində enerji təhlükəsizliyinin
təminatı üçün EXM-in prinsiplərinə istinad edilir.
Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilatı
prinsiplərə dair 1999-cu il (Kiyev) Çərçivə sazişinin Preambulasında deyilir ki,
dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin tranzit riskləri, sərmayə qoyuluşu,
təhlükəsizlik məsələləri və s. beynəlxalq iqtisadi hüququn qaydalarına və Enerji
Xartiyasına Müqavilədə bəyan edilmiş prinsiplərə uyğun həll ediləcək.
EXM-in əsas məqsədini energetika sahəsində əməkdaşlığa rəvac verən hüquqi
çərçivənin yaradılması təşkil edir. Müqavilənin 3-cü maddəsində beynəlxalq enerji
bazarına çıxışın yaradılması yönümündə fəaliyyət göstərmək və ümumilikdə enerji
material və məhsulları üçün açıq və rəqabətli bazarı inkişaf etdirmək nəzərdə tutulub.
Enerji Xartiyasına Müqavilə GATT-la birlikdə eyni istiqamətli struktur elementi kimi
nəzərdə tutulduğundan onun qaydalarına söykənir.
EXM enerji təhlükəsizliyi üçün investisiyaların təminat prinsiplərilə yanaşı
(221), mübahisələrin həlli prosedurunu nəzərdə tutmaqla energetika sahəsində
beynəlxalq hüquqi əsaslar yaradır.
Beynəlxalq enerji hüququnun spesifik mənbəyi kimi EXM-in əhəmiyyətini
qısaca olaraq növbəti qaydada ifadə etmək olar:
- kollektiv enerji təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq hüquq düşüncəsinin
reallaşdırılması;

- enerji sektorunda iqtisadi fəaliyyətlə ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi
mühafizəsində hüquqi mütənasibliyin bərqərar edilməsi:
- texnologiyanın mübadiləsinin təşviq edilməsi;
- beynəlxalq enerji şəbəkəsinin, infrastrukturunun yaradılması istiqamətində
inteqrasiya prosesinin sürətlənməsi və 90-cı illərin əvvəllərində siyasi müstəqillik
əldə etmiş dövlətlərin milli dövlətçiliyinin gücləndirilməsi:
- dövlətlərin energetika qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi;
- enerji resurslarının tranzit qaydaların müəyyən edilməsi;
- mübahisələrin həlli qaydaları və s. qeyd edilə bilər.

11.4. Beynəlxalq enerji münasibətlərinin institusional
tənzimetmə mexanizmi

İnstitusional tənzimetmə proseduru beynəlxalq enerji diplomatiyasının realizəsi
üçün də xarakterik olmaqla müəyyən bir tarixə malikdir. Beynəlxalq energetika
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Beynəlxalq

enerji münasibətlərinin tənzimlənməsi sferasında fəaliyyət göstərən təşkilatlar kimi
- BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası (ECOSOC):
- Ərzaq və Kənd təsərrüfatı Təşkilatı (FAO). Təşkilatın fəaliyyət sahələrindən
birini məhz

kənd yerlərində

yeni və bərpa olunan enerji mənbələrinin

mənimsənilməsi təşkil edir;
- Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF);
- Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı; (IBRD);
- Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC);
- İnvestisiya Təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentlik (MIGA);

- Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (IAEA):
- Ticarət və İnkişaf üzrə BMT Konfransı (UNCTAD):
- Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA). Beynəlxalq energetika proqramına
müvafiq olaraq 1974-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı çərçivəsində
təsis edilib;
- Nüvə Enerjisi Agentliyi (NEA). 1958-ci ildə Avropa Nüvə Enerjisi Agentliyi
kimi təsis edilmiş, 1972-ci ildən isə müasir adı ilə tanınır. İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Mənzil-qərargahı Parisdə yerləşir;
- Neft İxrac Edən Ölkələrin Təşkilatı (OPEC). 1960. Vyana;
- Avropa Kömür və Polad Birliyi 1951, Paris;
- Atom Enerjisi üzrə Avropa Birliyi, 1957, Roma;
- Ərəb iqtisadi və sosial inkişaf fondu (AFESD). 1971, Səfət (Küveyt);
- Şərqi və Cənubi Afrika Ümumi Bazarı (COMESA). 1994. Lusaka (Zambiya)
və s. qeyd edilə bilər.
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problemlərindən və iqtisadi inkişafın maddi əsası olan təbii ehtiyatların rasional,
təhlükəsiz istismarı ilə sağlam ətraf mühit hüququnu təmin etməlidir. Təbii
ehtiyatlardan, xüsusən də, enerji resurslarından istifadə BMT çərçivəsində müəyyən
bir tədbirlər sisteminin yaradılmasını zəruri edib: Bu sahədə kompleks tədbirlər kimi
Ətraf mühit üzrə BMT Proqramının (UNEP) təsis edildiyi I972-ci il (Stokholm) Ətraf
mühit problemləri üzrə konfrans, 1992-ci il BMT-nin İqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə
Konvensiyasını qəbul edildiyi konfrans və d. belə təşkilati tədbirlər qeyd edilməlidir.
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə BMT-nin fəaliyyəti yalnız problemin bir aspekti ilə,
daha doğrusu, nəticəvi fəaliyyətlə bağlı olan bir məsələdir. Burada daha əhəmiyyətli
məsələ enerji resurslarının idarə edilməsi ilə bu resursların istifadəsindən yaranan
tullantıların qarşısının alınması və ya bu tullantıların ləğv edilməsini koordinasiya
etmək təşkil edir.

Nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə sahəsində dövlətlərarası
əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində BMT ilə sıx əməkdaşlıqda olan
beynəlxalq təşkilatlar çıxış edilir. Bu sahədəki funksional fəaliyyətin önündə
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (IAEA) dayanır. Agentliyin yaradılması
məsələsi BMT Baş Məclisində yekdilliklə qəbul edilən «Sülh naminə Atom» (1954)
Qətnaməsilə irəli sürülmüş və 1957-ci ildə onun Nizamnaməsi qüvvəyə minmişdir.
Agentlik nüvə enerjisinin sülh naminə istifadə edilməsi üçün yaradılmış universal
təşkilatdır. Mənzil qərargahı Vyanada (Avstriya) yerləşən bu hökumətlərarası
təşkilatın təyinatını qeyd etdiyimiz kimi, dinc məqsədlər üçün nüvə energetikası
sferasında beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək təşkil edir. Agentlik BMT ilə sıx
əməkdaşlığa malik olsa da, BMT-nin ixtisaslaşdırılmış müəssisəsi hesab edilmir.
Belə ki. BMT Nizamnaməsinin 57-ci, 63-cü maddələri, eləcə də IX və X fəsilləri ilə
ixtisaslaşdırılmış müəssisə kimi Agentliyin bütün xüsusiyyətləri əhatə edilmir. 1957ci ildə BMT ilə bağlanan sazişə görə Agentlik BMT-nin ümumi rəhbərliyi altında
atom enerjisinin sülh məqsədləri üçün tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq fəaliyyətə görə
məsuliyyət daşıyır. Agentlik hər il özünün fəaliyyətinə görə BMT-nin əsas
orqanlarından Baş Məclis, zərurət olduqda Təhlükəsizlik Şurası, həmçinin İqtisadi və
Sosial Şura qarşısında hesabat verir (m.III. B.4: m.XII).
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tez-tez səslənməkdədir. Dünya enerji bazarında məlumat mübadiləsi enerji
forumlarını daha yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün Beynəlxalq Enerji Forumunun
hələ 2000-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən (7-ci Ər-Riyad forumunda) daimi
katibliyin yaradılması təklifi irəli sürülmüşdür. Əksər iştirakçı dövlətlər katibliyin
yaradılmasının enerji resursları istehsalçıları və istehlakçıları ilə qlobal dialoqun, o
cümlədən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar (BMT, Beynəlxalq Enerji Agentliyi, Dünya
Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, OPEC və d.) arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təmin
edilməsində mühüm rol oynayacağını qeyd etmişlər. Beynəlxalq Enerji Forumu
enerji siyasəti məsələləri üzrə çoxtərəfli forum kimi iki ildən bir keçirilir. Onun

fəaliyyəti qeyri-formal xarakter kəsb etsə də, enerji siyasətində müəyyən
koordinasiyanı təmin edir. Beynəlxalq Enerji Forumunun fəaliyyəti analiz edilərkən
o, dünya enerji siyasətində inteqrasiya prosesini təşviq edən siyasi dialoq mərkəzi
kimi diqqəti cəlb edir. Buna baxmayaraq əsasən 2002-ci il Osaka, 2004-cü il
Qleniqls, 2006-cı il Sankt-Peterburq Qlobal enerji təhlükəsizliyi sammitləri
nəticəsində daha dəqiq təşkilatlanma istiqamətində tədbirlərin genişlənməsi tədricən
nizamnaməsiz və beynəlxalq təsis müqaviləsi olmayan «enerji» BMT-nin yaranması
meylləri; işçi katibliyin mövcudluğu, dünya enerji bazarında resursların istehsalçıları
və istehlakçıları arasında dialoqun, şəffaflığın və stabilliyin yüksəldilməsi
tendensiyaları diqqəti cəlb edir.
Enerji resurslarının istifadəsində ətraf mühitə mənfi təsiri azaltmaq məqsədilə
BMT-nin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də Katibliyi Bonnda (Almaniyada) yerləşən
BMT-nin İqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə Konvensiyasıdır. Həmçinin konvensiyaya
qəbul edilmiş eyni adlı (1997) Kioto Protokolunun implementasiyası ilə əlaqədar
üzv-dövlətlərin Nəzarət Konfransı qeyd edilməlidir. Nəzarət Konfransı (Komitəsi)
çərçivəsində keçirilən danışıqlar elektrik enerjisinin yeni, bərpa olunan, həmçinin
bərpa olunmayan mənbələrindən istifadə, onların nəqli və d. məsələləri əhatə etməklə
üzv-dövlətlərin ticarət siyasətinə əhəmiyyətli təsir etməkdədir.
BMT çərçivəsində enerji məsələsi ilə məşğul olan digər struktur Ticarət və
İnkişaf üzrə BMT Konfransıdır (UNCTAD). UNCTAD ayrı-ayrı təbii resursların
istifadəsi üzrə model hüquqi tənzimetmə qaydalarını hazırlamaqla yanaşı inkişafda
olan ölkələrin iqtisadi mövqeyini möhkəmləndirmək üçün tədbirlər də həyata keçirir.
Transmilli korporasiyaların davranış qaydaları, kontrakt modelləri, eləcə də enerji
resurslarının ticarətinə Dünya Ticarət Təşkilatının «hüquq» qaydasının tətbiqi, enerji
ekspertizası və d. məsələlərin həlli UNCTAD-ın fəaliyyət istiqamətlərindəndir. 1986cı ildə UNCTAD çərçivəsində yaradılan Dəniz Dibinin İstifadəsi üzrə Beynəlxalq
İdarə sahil sularında, həmçinin dəniz dibində faydalı qazıntıların hasilatı sferasında
siyasətin formalaşdırılması və hüquqi rejimin müəyyən edilməsi istiqamətində
fəaliyyət göstərir.

11.5. Beynəlxalq enerji hüququnun prinsipləri

Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin sistemləşdirilməsi yeni normaların
yaradılması baxımından əhəmiyyətlidir. Belə bir nəticə beynəlxalq enerji hüququ
üçün də qiymətlidir. Burada yardımçı prinsip və normaların təşəkkül prosesi
getməkdədir və bu zaman EXM, onunla bağlı Protokol, nüvə enerjisi sahəsində
müqavilələr və digər beynəlxalq hüquqi aktlar müvafıq prinsiplərin əsası kimi çıxış
edir.
Beynəlxalq enerji hüquq münasibətlərinin subyektləri, iştirakçıları üçün prinsipləri
növbəti ardıcıllıqla müəyyən etmək olar:
- enerji resursları üzərində dövlət suverenliyi prinsipi;
- enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi prinsipi;
- enerji bazanın tənzimlənməsində liberallaşdırma prinsipi;
- enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafızəsi prinsipi:
- enerji dövriyyəsində əməkdaşlıq və monitorinq prinsipi.
11 .6. Enerji resursları üzərində dövlət suverenliyi prinsipi

Enerji resursları üzərində döviət suvereniiyi prinsipi «dövlətlərin suveren
bərabərlik» və yaxud «dövlətlərin təbii ehtiyatları və bütün iqtisadi fəaliyyət üzərində
suverenliyi» prinsipindən doğur. Təbii ehtiyatlar, enerji resursları üzərində dövlət
suve-renliyi prinsipi BMT Baş Məclisinin məlum 1962-ci ıl Qətnaməsində, 1974-cü
il «sənədlər üçlüyündə» və d. aktlarda ifadə edilıb.
1974-cü il Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri Xartiyasında «Dövlətlərin
hüquqları» bölməsində qeyd olunur ki, hər bir dövlət özünün bütün ehtiyatları
üzərində tam və daimi suverenliyə malik olmaqla iqtisadi fəaliyyəti, o cümlədən,
sahiblik, istifadə və istismarı azad həyata keçirməlidir (m.2 .b.l). 1978-ci il
Dövlətlərin müqavilələrə münasibətdə hüquqi varisliyi haqqında və 1983-cü il Dövlət

mülkiyyətinə, arxivlərinə və dövlət borclarına münasibətdə hüquqi varislik haqqında
Vyana Konvensiyalarında (m. 13 və m. 16) qeyd edilir ki, konvensiya qaydaları
dövlətin təbii ehtiyatları üzərində bolünməz suverenlik prinsipinə toxunmur. 1982-ci
il Dəniz hüququ üzrə BMT Konvensiyasında da müstəsna iqtisadi zonanın və
kontinental şelfin canlı və minerai ehtiyatları üzərində sahil dövlətinin suveren
hüquqları əks olunub.
Enerji resursları üzərində dövlət suverenliyi prinsipi EXM-də enerji resursları
üzərində milli suverenlik, milli hökumətlərin neft-qaz və vergiqoyma sferasındakı
siyasəti, həmçinin enerji resurslarının kəşfiyyatı, hasilatında iştirakı həyata keçirmək
üçün müvafiq ərazini ayırmaq hüququ vurğulanır. Avropa Enerji Xartiyası üzrə
Konfransın Yekun Aktına I Əlavədə qeyd olunur ki, razılığa gələn tərəflər dövlət
suverenliyini və enerji resurslarına münasibətdə suveren hüquqları tanıyır və bir daha
süverenliyin və suveren hüquqlann beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həyata
keçirilməsini təsdiqləyirlər (m. 18(1)). Hər bir dövlət özünün «ərazisi» daxilində
enerji resurslarının kəşfiyyatı, işlədilməsi və həmçinin işlədilmənin üsul və sürətini,
istənilən vergi, royaltı və digər maliyyə ödəmələrini müəyyən etmək, kəşfiyyatın
təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizə aspektlərini, belə kəşfıyyatda və
işlədilmədə, birbaşa və ya dövlət müəssisələri vasitəsiiə iştirak etməklə istənilən
coğrafi rayonu müəyyən etmək hüququnu özündə saxlayır (m. 18 (3)).
Beynəlxalq enerji hüququnun dövlətlərin enerji resursları üzərində suverenlik
prinsipi
- dövlətin özünün iqtisadi fəaliyyətində müstəqilliyini, təbii ehtiyatlanna, o
cümlədən enerji resurslarına sərbəst sahibliyi, sərəncam və istifadə hüququnu;
- enerji resurslarına, o cümlədən xarici investisiyalara. TMK-nın fəaliyyətinə
effektli nəzarət hüququnu;
- enerji resurslarından istifadənin hüquqi rejimini (konsessiyaları), bir sözlə,
- iqtisadiyyatda dövlət idarəçiliyinin iştirak dərəcəsini müəyyən etmək
hüququnu;
- milli iqtisadı inkişafa naıl olmaq hüququnu;

- enerji resurslarının istifadəsi zamanı dəymiş zərərə görə kompensasiya almaq
hüququnu;
- təbii ehtiyatların istismarında xarici mülkiyyətin beynəlxalq hüququn yol
verdiyi əsasda milliləşdirilməsi hüququnu;
- enerji resurslarının istismarı zamanı dövlətə qarşı hər hansı məcburiyyət
tədbirlərinə yol verilməməsi hüququnu;
- xammal istehsalçılarının təşkilatında birləşmək hüququnu:
- suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı işğal olunmuş ərazilərdə dövlətin
özünün təbii ehtiyatları üzərində nəzarətıni bərpa etmək və təbii ehtiyatların
istismarına görə dəymiş zərəri almaq hüququnu əks etdirir.
Enerji resursları üzərində suverenlik prinsipi dövlətdaxili hüquqi aktlarda konstitusiyada, digər normativ hüquqi aktlarda ifadə edildiyi kimi, müvafiq
münasibətləri bilavasitə tənzimləyən konsessiya kontraktlar da bağlanarkən həmin
prinsipə əsaslanır («Əsrin Müqaviləsi». m. II). Kontrakt sahəsinə hüquqların
verilməsindən başlayaraq ekoloji-texniki ekspertiza, maliyyə mənbələrinin təftişi,
sərf olunan məsrəflərin hesablanması və s. məsələlər enerji resursları üzərində dövlət
suverenliyi prinsipinə uyğun həll edilir.
11.7. Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi prinsipi

Milli təhlükəsizliyin elementlərindən biri kimi çıxış edən enerji təhlükəsizliyi
iqtisadiyyatın, əhalinin enerji resursları ilə səmərəli və davamlı təminatını nəzərdə
tutur. Enerji təhlükəsizliyi yalnız, cari dövr üçün deyil, həm də perspektiv inkişafı
şərtləndirməlidir.
Enerji təminatı, həm də tarixi bir kateqoriyadır. İnsanın mövcud olduğu tarix
boyu bəşəriyyətin təşəkkül tapması və inkişafı enerjinin əldə edilməsi və istifadəsi və
sıx bağlıdır. İnsanın tələbatı yalnız enerjinin əldə olunması şəraitində ödənilə bilər:
enerji nə qədər əlverişli və asan əldə edilərsə, insanın həyat keyfiyyəti yüksək və
ömrü uzun olar. Enerjinin insan həyatı üçün əhəmiyyəti o qədər yüksək olmuşdur ki,

qədim xalqlarda enerjinin (odun) əldə edilməsinə mifık abidələr də həsr edilmişdir.
Eyni zamanda mənbələrdə insan tərəfindən onun əldə edilməsi bəşəriyyətin ən qədim
və uğurlu nailiyyəti hesab edilir.
Müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyinin daha qabarıq formada meydana çıxması
əhalinin artımı ilə, resursların tükənmə tendensiyası ilə bağlıdır. Qlobal səviyyədə
enerji təhlükəsizliynin humanitar aspekti həyat keyfıyyətinin tərəqqisi əsası kimi
adambaşına istifadə olunan enerjinin miqdarı ilə sıx bağlıdır. Məsələn, hazırda Yer
kürəsinin əhalisinin hər bir sakinininə gün ərzində 2 kVt-a yaxın enerji düşür.
Halbuki, insanın həyat keyfiyyət norması 10 kVt saat gücü ilə səciyyələnir. Buna isə
yalnız bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə (məsələn, ildə Norveçdə adambaşına 25 min kVt
saat, İsveçdə 16 min kvt. Fransada 6 min kVt, İtaliyada 3 min kVt saat elektrik
enerjisi hasil etməklə) nail olunub.
XX əsrin 70-ci illərində baş vermiş enerji təchizatının (təhlükəsizliyinin)
pozulması bütün dövlətlərin təhlükəsizliyi üçün enerji resurslarının əhəmiyyətini
qiymətləndirməyin zərurətini gündəmə gətirdi. Enerji böhranından həmin bazarla
əlaqəsi olan bütün dövlətlərin sosial-humanitar, iqtisadi sistemi ciddi sarsıntıya
məruz qalmışdı.
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təhlükəsizlik problemlərinə birbaşa təsir edir. Franstz müəlliflərindən Jan Tuskoz
beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsini beynəlxalq sülhün və inkişafın,
beynəlxalq iqtisadi inkişafın əhəmiyyətli elementi kimi» qiymətləndirir.
Dünya bazarında neft məhsullarının və digər enerji resurslarının qiymətlərinin
qaldırılması əmtəələrin bahalaşmasına səbəb olaraq tələbin azalmasına gətirib çıxarır.
Nəticədə, maliyyə və investisiya bazarları sarsıntıya məruz qalır. Kredit və kredit
sistemi ilə bağlı ümidsizlik, qeyri-sabitlik güclənməklə təhlükəli ərazilərdən kapitalın
axınını sürətləndirir. Nəticədə ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlar və bütövlükdə, dünya
iqtisadiyyatı problemlərlə üz-üzə qalır.
Yalnız, neft bazarında deyil, həmçinin digər enerji resurslarının, o cümlədən,
nüvə enerjisindən dinc istifadə bazarında da yeni investisiya qoyuluşu, tullantısız

texnologiya ilə bağlı problemlərin həlli zərurəti meydana gəlir. Xüsusən də, siyasi,
sosial-iqtisadi, etnik xarakterli problemlərin dərinləşdiyi keçmiş Sovetlər İttifaqında,
onun süqutuna kimi Çernobıl AES-də qəzanın baş verməsi qeyd edilə bilər. Təsadüfi
deyil ki. Avropa Enerji Xartiyasmın (1991) ilkin konsepsiyası da atom elektrik
stansiyalarının
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təhlükəsizliyinə həsr edilmişdi. Zəif iqtisadiyyatın və siyasi iradəli dövlətlərdə
müvafiq problemin həllinə nail olmağm qeyri-mümkünlüyunü nəzərə alaraq
Ayropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) 1990-cı il dekabr
(Paris) sessiyasmda Avropa Komissiyasının Prezidenti təklif edir ki, Mərkəzi-Şərqi
Avropa dövlətlərində, o cümlədən, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində enerji
bazarının, həmçinin atom enerjisindən istifadənin modernləşdirilməsi ideyası Avropa
Enerji Xartiyasına daxil edilsin.
Qeyri-ənənəvi təhlükəsizlik konsepsiyası kimi meydana gələn beynəlxalq enerji
təhlükəsizliyini qlobal iqtisadi problemlər şərtiəndirib. OPEC üə neft idxal edən
ölkələr arasında razılaşdırılmış vahid enerji siyasətinin qalmaması nəticəsində dünya
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resurslarına strateji əhəmiyyət vermişdir.
Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi ayrı-ayrı dövlətlərin enerji təhlükəsizliyindən
meydana gəldiyi üçün, ilk növbədə, milli enerji təhlükəsizliyinə yararlı biləcək
təhlükələr müəyyən edilməlidir. Ümumiyyətlə, milli təhlükəsizliyin pozulması iki
formada - daxili və xarici təsir nəticəsində ola bilər. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı
daxili təhlükələri də iki kateqoriyada:
- yanacaq-enerji kompleksinin böhranlı vəziyyətə düşməsi:
- iqtisadiyyatda kifayət qədər yüksək, daha çox enerji tutumlu «inkişaf»
tendensiyasının mövcudluğu ilə fərqləndirmək olar.
Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlətdaxili və beynəlxalq hüquqi aktların analizi
enerji təhlükəsizliyi prinsipi (konsepsiyası) üçün
- enerji mənbələrinin differensiasiyasını;

- bərpa olunmayan enerji mənbələrinin istifadəsındən yeni və bərpa olunan
enerji resurslarına keçidi:
- iqtisadi təhlükəsizliklə ekoloji təhlükəsizliyin və sosial-humanitar inkişaf
konsepsiyasmın uzlaşdırılmasını zəruri edir.
11.8. Enerji bazarının tənzimlənməsində liberallaşdırma
prinsipi

Liberallaşdırma prinsipi beynəixalq ticarət hüququnda, o cümlədən Tariflər və
Ticarət üzrə Baş Sazişdən – GATT, həmçinin Dünya Ticarət Təşkilatmın digər
sazişlər sistemindən meydana gəlir. Həmin pıinsipə görə: üzv-dövlətlər beynəlxalq
ticarətdə gömrük rüsum və vergilərindən başqa idxal və ixrac əməliyyatlarını digər
formada məhdudlaşdırmamaq; GATT-a uyğun gəlməyən qaydaları tətbiq etməmək:
GATT-a ziddiyyət təşikl edən qaydaları aradan qaldırmaq: idxal edilən əmətəələrə
gömrük rüsumlarmın azaldılması: proteksionist, diskriminasion xarakterli daxili
vergiqoymanı xarici əmtəələrə münasibətdə tətbiq etməmək öhdəliyi ilə yanaşı
qarşılıqlı olaraq üzv-dövlətlərin gömrük rüsum dərəcələrinin aşağı salınması, qeyriqanuni məhdudlaşdırmaların ləğvini tələb etmək; qeyri-qanuni tədbirlərə qarşı əkstədbirlər
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qaldınlmasında iştirak etmək və s. hüquqları nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq ticarət
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proteksionizm (latıncadan protestio-qapadılma, bağlanılma) və ya milli bazanın
müdafiəsi prinsipinin əksi kimi bərqərar edilib. Beynəlxalq ticarətdə təzahür edən
proteksionizm tendensiyaları enerji resurslarının beynəlxalq ticarətində daha qabarıq
formada təzahür edir. Dünya ticarətində baş verən liberallaşma tədricən energetika
sferasını da əhatə etməyə başlasa da bu sferada məzmun baxımından ciddi
dəyişikliyə məruz qalır. Energetika sferasında liberallaşmanı ilk dəfə nəzərdə tutan
beynəlxalq sazişlərdən biri kimi Avropa Enerji Xartiyası (AEX) çıxış edir.
Xartiyanın məqsədləri bölməsində qeyd edilir ki, energetikanın liberallaşdınlması

özündə: enerji resurslarının, maddələrinin, avadanlıq və xidmətin açıq və rəqabət tipli
bazarını; enerji resurslarına, onların kəşfiyyatı və hasilatına kommersiya əsasında
çıxışı; yerli və beynəlxalq bazarlara çıxışı; enerji xidmətləri, müvafiq avadanlıq və
texnologiya ilə bağlı ticarətin qarşısında olan texniki, inzibati və d. maneələrin
aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur.
AEX-in ardınca enerji resurslarının beynəlxalq ticarətində liberallaşdırma
prinsipinə yerli məzmun verən Enerji Xartiyasına Müqavilənin (EXM) 3-cü
maddəsində qeyd edilir ki, Tərəflər kommersiya qaydaları əsasında beynəlxalq
bazarlara çıxışı təşviq etmək və bütövlükdə energetik material və məhsullarm rəqabət
və açıq bazarının inkişafı məqsədilə əməkdaşlıq edirlər. Müqavilənin 6-cı maddəsi
rəqabətə həsr edilməklə bu sahədə energetika təsərrüfat fəaliyyətində rəqabət üçün
maneələrin azaldılmasını (1), antirəqabət davranışı təmin edəcək qanunların qəbulu
və icrasını (2), bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi olan ölkələrin digərlərinə yardım
etmələrini və s. nəzərdə tutur.
Dünya energetika bazarının formalaşdırılmasında liberallaşdırma prinsipinə
münasibət də özünün fərqliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bir qrup mütəxəssislər
liberallaşdırmanın iqtisadi inkişafa və təhlükəsizliyə gətirib çıxaracağını bildirirsə,
digərləri liberallaşdırmanın əsasən regional xarakterinin idxalçı ölkələrlə ixracçı
dövlətlər arasında əks inteqrasiya meyillərinin genişlənməsinə səbəb olacağını
bildirirlər.
Şübhəsiz ki, hər hansı bazarda liberallaşma prinsipinin tətbiqi daha yüksək
təchizat və təhlükəsizlik məsələsinin həllinə yönəlir. Bu zaman həyata keçirilən
tədbirlərə kompleks aspektdə baxılmalıdır.
Ümumi analiz belə bir fakta yönəlir ki, liberallaşdırma prinsipi istehsalçılarla
(hasilatçılarla) istehlakçılar arasında əks inteqrasiya meyillərini sürətləndirə bilər.
Belə bir tendensiyanın qarşısını almaq üçün vahid energetika bazarının təminatı
baxımından ayrı-ayrı dövlətlərin energetika bazaıiarında ayrı-seçkiliyin ləğvi təmin
edilməlidir.
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formalaşdırılmasına xidmət edirsə, digər tərəfdən, enerji resurslarının qiymətindəki
inhisarı ləğv etməklə qiymətlərin sərbəstləşməsinə gətirib çıxaracaq. Həmçinin
meydana çıxan əlavə resurslar investisiya formasında tələb və təklifın təhlükəsizliyini
təmin etməlidir. Liberallaşdırma nəticəsində energetika infrastrukturuna EXM-də də
nəzərdə tutulduğu kimi üçüncü şəxslərin çıxış hüququ təmin edilməlidir. Bu zaman
tariflərin müəyyən edilməsi müstəqil milli tənzimləyici orqanlar vasitəsilə həyata
keçirilməli; şaquli-inteqrasiya olunmuş xidmət göstərən kompaniyaların hüquqi və
funksional baxımdan ayrılması reallaşdırılmalıdır.
Energetika bazarının liberallaşdırılması ilə məşğul olan Aİ Komissiyası bu
sahədə daha geniş formada tədbirlər nəzərdə tutub. Hesab edilir ki, hüquqi və
funksional baxımdan ayrılma üçüncü şəxslərin həmin bazarda ayrı-seçkiliyə məruz
qalmaması üçün kifayət deyil. Bir müəssisədə həm satışın, həm də nəqliyyatın
cəmlənməsi investisiya çatışmazlığı riski yaradır. Müvafiq monopolist şirkətlər yeni
infrastrukturun yaradılmasında maraqlı olmadığından təchizatın təhlükəsizliyində də
maraqlı olmurlar. Bu qənaət Aİ Məhkəməsinin SİOT işi üzrə məlum qərarında da
ifadə edilib.
Dünya energetika bazarında liberallaşdırma prinsipinin davamlı tərəfdan kimi
çıxış edən Aİ enerji resurslarınm ticarətində rəqabət və sərbəstliyi özünün milli
bazarı ilə məhdudlaşdırmayıb daha geniş formada bu istiqamətdə diplomatik
fəaliyyətdədir. Belə ki, 2005-ci ilin oktyabrında Cənub-Şərqi Avropa ölkələri ilə
(Afinada) imzalanmış Energetika Birliyi haqqında Sazişə görə Baikan yarımadasınm
8 ölkəsi də Aİ-nin energetıka siyasətinə daxil olmuşlar. Hazırda Aİ-nin vahid
energetika sıyasəti 30-dan çox dövlətə şamil olunmaqdadır.
Qeyd edilən Birliyə üzvlüklə bağlı Türkiyənin danışıqlar aparması, Moldova,
Ukrayna və Norveçin qoşulma istəyi və onların müşahidəçi statusu, həmçinin Aİ ilə
Aralıq dənizi energetika ölkələrinin əməkdaşlıq forumu Avrasiya və Afrika
energetika bazarında Aİ-nin hüquq normalannın (acquis communautaire) liberallaşdırma ilə təsiri genişlənməkdə olan bir prosesdir.
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Türkmənistan, Özbəkistan), RF, Latın Amerikası, Karib hövzəsi ölkələri ilə
əməkdaşlığın da əsasını təşkil etməkdədir.
.
11.9. Enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi prinsipi

Beynəlxalq enerji münasibətlərinin tənzimlənməsi zamanı meydana çıxan
problemlərdən biri də ətraf mühitin mühafizəsidir. Müasir dövrdə enerji sektorunda
bağlanan kontraktlarda, beynəlxalq sazişlərdə ətraf mühitə xüsusi əhəmiyyət verilir.
Enerji sektoruna xarici investisiyaları cəlb etmək istəyən dövlətin qəbul
etdiyi ilk normativ-hüquqi aktlardan biri də ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı
qanunvericilik aktları olur. Hətta bağlanmış kontraktlarda müvafiq öhdəliyi əks
etdirən norma ifadə olunmadığı halda da, tərəflər ətraf mühitin mühafizəsini təmin
etməyin vacibliyini qəbul edirlər. Başqa sözlə, bu məsələnin həlli adət hüququ kimi
formalaşmaqdadır. EXM-də ətraf mühitin mühafizəsində meyar enerji effektivliyi ilə
şərtləndirilir.
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enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi kimi qəbul etmək olar. Müqavilədə
qeyd olunur ki, ətraf mühitə mənfi təsiri enerji effektivliyini yüksəltməklə aradan
qaldırmaq olar. Enerji effektivliyi müəyyən əmtəə və xidmətin keyfiyyətini və ya işə
yararlılıq xüsusiyyətini azaltmadan daha az enerji sərf etməklə eyni say tərkibini
saxlamağa yönələn tədbir kimi dəyərləndirilir.
Enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi prinsipi
- enerji effektivliyi sferasında normativ aktların işlənib hazırlanmasında
əməkdaşlığı;
- ətraf mühitə və dünya iqliminə enerji dövriyyəsinin mənfi təsirini azaltmaq
məqsədilə enerji effektivliyi sferasında müvafiq hüququn yaradılması ilə bağlı
siyasətin müəyyən edilməsi:

- enerji resurslarının hasilatı, nəqli zamanı texniki standartların gözlənilməsini;
- enerji resurslarının qiymətini rəqabətə əsaslandıraraq ekoloji xərclər tam
daxil olmaqla enerji effektivliyi və müvafiq ətraf mühitin mühafizəsi aspekti ilə
dəyərləndirməni;
- enerji effektivliyinin yüksəldilməsi üçün maliyyə ilə bağlı hökumətlərarası
əməkdaşlığı və s. nəzərdə tutur.
Beynəlxalq sazişlərdə ekoloji baxımdan əsaslandırılmış, texniki təhlükəsizliyə
cavab verə biləcək yeni texniki avadanlıqların tətbiqi sahəsində dövlətlərarası
əməkdaşlığa xüsusi fikir verilir. EXM-ə qəbul edilmiş Protokolda qeyd olunur ki,
Enerji Xartiyasına Müqaviləyə uyğun olaraq razılığa gələn tərəflər enerji effektivliyi
və ekoloji baxımdan əsaslandırılmış texnologiyanın ticarəti sferasında əməkdaşlığı və
enerjiyə aid xidmət və idarəçilik metodlarını təşviq edirlər.
Ətraf mühitin mühafizəsini enerji effektivliyinin meyarlarına, normativlərinə
riayət etməklə təmin etmək olar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dinc
məqsədlərlə atom enerjisindən istifadə sahəsində mütəmadi olaraq özünün
standartlarının müəyyən edir. Avropada müvafiq məsələlərlə Atom Enerjisi üzrə
Avropa Agentliyi məşğul olur. Qeyd olunan sferada standartlar Atom Enerjisi üzrə
Avropa Birliyinin təsis olunması haqqında Müqavilədə, 1957-ci il Avropa Birliyinin
təsis olunması haqqında Roma Müqaviləsində də əks olunub. Sonuncu müqavilədə
qeyd olunur ki, təbii ehtiyatların istifadəsində rasionallığın gözlənilməsi zəruri
məsələlərdən biridir (m.174).
Tamamilə tullantısız texnologiya olmasa da, minimum tullantılı texnologiyanın
tətbiqinə nail olmaq lazımdır. Bu məsələ bu və ya digər formada Ətraf mühit üzrə
BMT Proqramında: Ozon təbəqəsini dağıdan maddələr üzrə 1987-ci il Monreal
Protokolunda, İqlim dəyişikliyi haqqında BMT-nin 1992-ci il Konvensiyasında,
həmin Konvensiyaya 1997-ci il Kioto Protokolunda və s-də öz əksini tapıb. Kioto
Protokolunda bərpa olunan enerji növlərindən geniş istifadə ilə yanaşı zərərli
maddələrin udulmasını təmin edən ekoloji baxımdan təhlükəsiz texnikanın tətbiqi
təşviq edilir.

Beynəlxalq hüquqda olduğu kimi ayrı-ayrı dövlətlərin daxili qanunvericiliyində,
həmçinin enerji resurslarının kəşfiyyatını, hasilatını və nəqlini tənzim edən
beynəlxalq kontraktlarda ətraf mühitin mühafizəsilə bağlı normalara xüsusi diqqət
verilir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında (hər kəsin sağlam ətraf
mühitdə yaşamaq hüququ ilə yanaşı (m.39, I)) ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar
sağlamlığa və əmlaka dəymiş ziyanın əvəzini almaq hüququ qeyd olunur (m.39,11).
Azərbaycan Respublikasının Ekoloji təhlükəsizlik haqqında (1995), Ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında (1999) Qanunlarında ətraf mühitin mühafizəsi prinsipi
öz əksini tapıb. AR-ın Yerin təkindən istifadə haqqında 1998-ci il Qanununda da
enerji daşıyıcılarından istifadə zamanı ətraf mühitin mühafizəsində səmərəli,
kompleks və təhlükəsiz istifadə prinsipi nəzərdə tutulur.
AR-in neft kontraktlarından «Əsrin Müqaviləsində» qeyd olunur ki, podratçı
beynəlxalq neft sənayesinin hamılıqla qəbul olunmuş standartlarına səylə əməl
edərək ətraf mühitin, o cümlədən məhdudiyyət qoymadan yerin üstü və təkinin,
dənizin, havanın, göllərin, çayların, flora və faunanın, kənd təsərrüfatı bitkilərinin,
digər təbii ehtiyatların və əmlakın vəziyyətinin hər hansı potensial pozuntularını
minimuma endirmək üçün göstərilən standartlara müvafiq surətdə həyatın, ətraf
mühitin əmlakın mühafizəsi növbəliliyilə bütün zəruri tədbirləri görərək, neft
əməliyyatlarını lazımı səmərəliliyə və təhlükəsizliyə uyğun olaraq aparır (m.2,1).
Podratçı AR-in səhiyyə, təhlükəsizlik texnikasına, ətraf mühitin mühafizəsinə və
bərpasına hamılıqla tətbiq edilə bilən mövcud və gələcək qanunlarına, yaxud
qərarlarına tabe olur, bu şərtlə ki, həmin qanun, qərarların tələbləri saziş bağlanarkən
qüvvədə olan normaların və podratçının tabe olduğu beynəlxalq neft sənayesi
praktikasının tələblərindən sərt olmasın (m.26.3). Sazişin XI əlavəsində avadanlığın
təhlükəsiz istismarı üçün tanınmış beynəlxalq təşkilat və assosiasiyaların Amerikanın
Neft İnstitutunun (API), Britaniya Standartlar İnstitutunun (BSI),

Avropa

Normalaşdırma Komissiyasının (SEN) tövsiyələri əsas götürülür.
Enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi prinsipinə görə müəssisələr üçün
karbon vergisi deyil, parnik effekti yaradan tullantı kvotaları ilə ticarətin beynəlxalq

bazarı formalaşdırılmalıdır. Kvotalarla ticarət qaydalarının yaradılması bu məsələni
həll etməli, həm də dövlətlərarası və hüquqi şəxslərarası səviyyədə Kioto
Protokolunun inkişafını təmin etmiş olacaq. Kvotaların satışına icazə sistemi
tullantıların səviyyəsini azaldan istehsalın və əmtəələrinə, xidmətlərinə, o cümlədən
enerji avadanlığı resursları və xidmətləri ilə ticarətin bərqərar olmasına gətirib
çıxaracaq.
Beynəlxalq hüquqda enerji resurslarının nəqli və istifadəsindən dəymiş zərərə
görə mülki məsuliyyətlə bağlı bir sıra konvensiyaların qəbul olunması da enerji
effektivliyinin və ətraf mühitin mühafizəsinin təminatına yönəlib. Xüsusən də,
Dənizin neftlə çirkləndirilməsindən dəymiş zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında
(1992) Brüssel Konvensiyası. Təhlükəli fəaliyyətdən dəymiş zərərə görə mülki
məsuliyyət haqqında (1993) Konvensiya və s. sazişlər qeyd edilə bilər.
11.10. Enerji dövriyyəsində əməkdaşlıq və monitorinq
prinsipi

Enerji sektorunda xarici investisiyaların cəlb olunması, ekoloji təhlükəsizliyin
təminatı beynəlxalq əməkdaşlıq olmadan mümkün deyil. Əməkdaşlıq prinsipinin
normativ əsasını BMT Nizamnaməsi, BMT Baş Məclisinin və UNCTAD-ın
qətnamələri, ATƏM-in Yekun Aktı və digər beynəlxalq sənədlər təşkil edir. Qeyd
olunan prinsip dövlətləri qlobal problemlərin həlli naminə əməkdaşlıq etməyə
məcbur edir. Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmini, insan hüquqlarının
müdafiəsi, ətraf mühitin mühafizəsi, təbii ehtiyatların, o cümlədən, enerji
resurslarının təhlükəsiz istismarı və s. problemlərin dövlətlərarası əməkdaşlıq
olmadan səmərəli formada tənzimlənməsi mümkün deyil. Enerji resurslarının
istismarında beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipi Enerji Xartiyasına Müqavilədə, Enerji
effektivliyi məsələləri və müvafiq ekoloji aspektlər üzrə Protokolda və s. Sənədlərdə
davamlı olaraq təsbit edilir. Enerji resurslarının istismarında beynəlxalq əməkdaşlıq
- enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi;

- ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı dəymiş zərərə görə
məsuliyyətin müəyyən edilməsi;
- müvafiq qanunvericilik bazasının yaradılması:
- enerji effektivliyini təmin etmək məqsədilə maliyyələşdirmə;
- enerji resurslarının, ekoloji xərclər də nəzərə alınmaqla, bazar qiymətlərinin
müəyyən olunmasında istehsalçıların və istehlakçıların enerjidən maksimum qənaətlə
və əsaslandırılmış istifadəsinin çərçivə şərtlərinin yaradılması;
- yeni, tullantısız texnologiyanın mübadiləsi;
- əqli mülkiyyət hüquqlarının mühafizəsi;
- hüquqi və normativ aktların şəffaflığı;
- enerji effektivliyinə və müvafiq investisiyalara maneələrin aradan
qaldırılması üzrə tədbirlərə yönəlir.
Protokolun 9-cu maddəsinə Əlavədə beynəlxalq əməkdaşlıq daha geniş formada
verilir.
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keçirilməsini təmin etmək vasitələrindən biri də müvafiq sahəyə nəzarətin təşkil
olunmasıdır. EXM-də olduğu kimi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin
Nizamnaməsində və d. sazişlərdə müvafiq prinsip təsbit edilib. Nəzarət özü də həm
beynəlxalq, həm də milli institutların, təşkilatların, müxtəlif sosial qurumların, qeyrihökümət təşkilatlarının, ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan qurumların
fəaliyyətini nəzərdə tutmalıdır. Belə bir fəaliyyətin həyata keçirilməsində məqsəd
müvafiq sahədə iqtisadi fəaliyyətin ətraf mühitlə bağlı standartlara uyğunluğunu
təmin etmək təşkil edir.
Enerji resurslarının istismarında ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı nəzarəti
nəzərdə tutan beynəlxalq, sahəvi sazişlərdən EXM-də razılığa gələn Tərəflər:
- ekoloji baxımdan əsaslandırılmış, iqtisadi cəhətdən effektiv enerji siyasəti,
- rentabelli metod və texnologiya ilə bağlı məlumat mübadiləsini;

- enerji sistemlərinin ətraf mühitə təsiri, həmçinin ətraf mühitə mənfi təsirin
zəiflədilməsi və qarşısının alınması mümkünlüyü, bu tədbirlərlə bağlı məsrəflər
haqqında əhaliyə məlumatın çatdırılması səviyyəsinin yüksəldilməsini;
- enerji-investisiya layihələrinin ekoloji baxımdan ətraf mühitə təsiri ilə bağlı
ilkin mərhələdə, qərar qəbul edilənədək və sonrakı monitorinqini;
- razılığa gələn tərəflər müvafiq ekoloji proqramlar və standartlar haqqında,
həmçinin

onların

realizə

mexanizmlər

barəsində

məlumat

mübadiləsinin

yüksəldilməsi və s. sahədə əməkdaşlığı təşviq etməyi Öhdələrinə götürürlər.
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12.1. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ anlayışı

Bildiyimiz

kimi,

beynəlxalq

iqtisadi

hüquqla

tənzimlənən

ictimai

münasibətlərin dairəsi kifayət qədər genişdir. Belə ki, o, dövlətlərarası beynəlxalq
iqtisadi münasibətlərin ayrı-ayrı, müxtəlif növlərini tənzimləyir. Başqa sözlə, BİH-in
nizamasalma (hüquqi tənzimetmə) predmetinə müxtəlif növ dövlətlərarası beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər daxildir; dövlətlərarası beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri
həmin növlərdən biridir. Həm də beynəlxalq hüquq dərsliyində çox düzgün olaraq
göstərildiyi

kimi,

beynəlxalq

nəqliyyat

münasibətləri

beynəlxalq

iqtisadi

münasibətlərin vacib növüdür. Bu münasibətlərin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin
vacib növü olması onunla izah edilir ki, nəqliyyat iqtisadiyyatın çox mühüm
sahəsidir. Nəqliyyat iqtisadiyyatın elə bir sahəsidir ki, onsuz iqtisadiyyat öz
funksiyasını normal surətdə yerinə yetirə bilməz. Təkcə bunu söyləmək kifayətdir ki,

malların istehsalına və ticarətinə yönələn iqtisadi proses məhz nəqliyyat xidməti
vasitəsilə başa çatır. Belə ki, mallar nəqliyyatın köməyi ilə istehlakçılara alıcılara)
çatdırılır; buna görə də o, iqtisadiyyatın infrastruktur hissəsidir.
İqtisadiyyatın xüsusi xarakterli sahəsi sayılan nəqliyyat istehsalın ümumi şərti
kimi çıxış edərək, normal istehsal prosesinin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli rol
oynayır.
Digər tərəfdən də, qeyd etməliyik ki, nəqliyyat xidmət sahəsidir; bu sahənin
vasitəsilə yük və sərnişinlərin daşınması həyata keçirilir. Buna görə də beynəlxalq
nəqliyyat münasibətləri, mahiyyətcə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə nəqliyyat
xidmətinin ixrac və idxalı ilə bağlı yaranan münasibətlərdir; bu münasibətlər BİH-in
subyektləri (dövlətlər və hökumətlərarası beynəlxalq nəqliyyat təşkilatları) arasında
yaranır və müvafiq beynəlxalq hüquq normaları ilə qaydaya salınır, tənzimlənir; bu
normaların sistemi beynəlxalq nəqliyyat hüququ adlanır.
Beynəlxalq nəqliyyat hüququ dedikdə beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri
arasında yaranan dövlətlərarası beynəlxalq nəqliyyat münasibət- lərini tənzimləyən
hüquq normalarının sistemi başa düşülür.
Məlum olduğu kimi, iqtisadi münasibətlər nəqliyyat sahəsində də yaranır;
həmin münasibətlərin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi kifayət qədər vacib və zəruri
məsələdir. Beynəlxalq nəqliyyat hüququnun əsas təyinatı, başlıca məqsədi də məhz
nəqliyyat

sahəsində

yaranan

iqtisadi

münasibətlərin

beynəlxalq-hüquqi

tənzimlənməsini təmin etməkdən ibarətdir.

12.2. Beynəlxalq nəqliyyat hüququnun predmeti və institutları

Beynəlxalq iqtisadi hüquq nəqliyyat sahəsində yaranan beynəlxalq iqtisadi
münasibətləri özü bilavasitə deyil, beynəlxalq nəqliyyat hüququnun vasitəsilə tənzim
edir. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ BİH-in struktur elementi, tərkib hissəsidir. Təbii
ki, hər bir müstəqil hüquq sahəsinin struktur elementinin (tərkib hissəsinin) özünün
nizamasalma predmeti vardır.

Beynəlxalq nəqliyyat hüququnun nizamasalma predmetinə gəldikdə isə, qeyd
etmək vacibdir ki, bu, hüquq elmində mübahisəyə səbəb olan məsələlərdən biridir.
Belə ki, bir sıra müəllif, məsələn, Y.N.Maleyev, A.Q.Boqatıryev və b. beynəlxalq
nəqliyyat hüququnun nizamasalma predmetinə həm dövlətlərarası (hakimiyyət
xarakterli), həm də qeyri-dövlətlərarası (qeyri-hakimiyyət xarakterli, yəni ayrı-ayrı
ölkələrin şəxsləri arasında yaranan) nəqliyyat münasibətlərini daxil edirlər.
Digər qrup müəlliflər isə (məsələn, K.A.Bekyaşev3 və b.) beynəlxalq nəqliyyat
hüququnun nizamasalma predmetinə yalnız dövlətlərarası nəqliyyat, yəni yük və
sərnişinlərin daşınması üzrə dövlətlərarası münasibətləri daxil edirlər. Hesab edirik
ki, sonuncu qrup alimlərin mövqeyi həqiqətə yaxındır. Belə ki, biz əgər dövlətlərarası
hüquq olan beynəlxalq iqtisadi hüququn struktur elementi (tərkib hissəsi) kimi
beynəlxalq nəqliyyat hüququndan danışırıqsa, onun nizamasalma predmeti yalnız
dövlətlərarası münasibətlər olmalıdır. Bir daha təkrar edərək göstəririk ki, beynəlxalq
hüquq, o cümlədən onun bir sahəsi olan beynəlxalq iqtisadi hüquq dövlətlərarası
hüquqdur. Buna görə də, təbii ki, beynəlxalq iqtisadi hüququn struktur hissələri
(tərkib hissələri) də, o cümlədən beynəlxalq nəqliyyat hüququ da dövlətlərarası
(ümumi) hüquq olmalıdır. Odur ki, beynəlxalq iqtisadi hüququn struktur elementi
(tərkib hissəsi) kimi beynəlxalq nəqliyyat hüququnun nizamasalma predmetini
dövlətlərarası beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri təşkil edir; həmin münasibətlər
aşağıda göstərilən subyektlər arasında yaranır:
-dövlətlər arasında;
-dövlətlərlə beynəlxalq hökumətlərarası nəqliyyat təşkilatları arasında.
Dövlətlərarası beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri hakimiyyət xarakterli
münasibətlərdir. Bu səbəbdən həmin münasibətləri tənzimləyən hüquqi qurum
(struktur element) beynəlxalq ümumi nəqliyyat hüququ adlanır. Beynəlxalq nəqliyyat
münasibətləri qeyri-hakimiyyət xarakterli münasibətlər formasında da yarana bilər.
Qeyri-hakimiyyət xarakterli beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri dedikdə ayrıayrı ölkələrin fiziki və ya hüquqi şəxsləri arasında beynəlxalq nəqliyyat daşımaları
sahəsində yaranan münasibətlər başa düşülür; belə münasibətlər beynəlxalq xüsusi

nəqliyyat hüququ ilə tənzimlənir; beynəlxalq xüsusi nəqliyyat hüququ isə beynəlxalq
xüsusi (mülki) hüququn struktur elementi, tərkib hissəsi sayılır.
BİH-in struktur elementi (tərkib hissəsi) kimi beynəlxalq nəqliyyat hüququ özü
bir neçə institutdan ibarətdir:
-beynəlxalq dəniz daşımalarını hüquqi tənzimetmə institutu (beynəlxalq dəniz
daşımaları hüquq institutu);
-beynəlxalq avtomobil daşımalarını hüquqi tənzimetmə institutu (beynəlxalq
avtomobil daşımaları hüquq institutu);
-beynəlxalq dəmir yolu daşımalarını hüquqi tənzimetmə institutu (beynəlxalq
dəmir yolu daşımaları hüquq institutu);
-beynəlxalq hava daşımalarını hüquqi tənzimetmə institutu (beynəlxalq hava
daşımaları hüquq institutu);
-beynəlxalq su (çay) daşımalarını hüquqi tənzimetmə institutu (beynəlxalq su
(çay) daşımaları hüquq institutu).
Son

zamanlar

beynəlxalq

nəqliyyat

hüququnun

yeni

bir

institutu

formalaşmaqdadır ki, ona beynəlxalq boru kəmər nəqliyyat hüquq institutu deyilir.
Belə ki, beynəlxalq boru kəməri ilə neft, neft məhsulları və qaz xarici ölkələrə nəql
olunur; bu, beynəlxalq nəqliyyat xidmətinin xüsusi formasıdır ki, onun göstərilməsi
ilə əlaqədar olaraq yaranan münasibətlər məhz həmin institutla tənzimlənir.

12.3. Beynəlxalq nəqliyyat hüququnun beynəlxalq iqtisadi hüquq
sistemində tutduğu yer

«Beynəlxalq nəqliyyat hüququ» adlı dərslikdə beynəlxalq nəqliyyat hüququna
iki aspektdən yanaşılır. Belə ki, beynəlxalq nəqliyyat hüququ iki mənada işlədilir:
-beynəlxalq ümumi nəqliyyat hüququ;
-beynəlxalq xüsusi nəqliyyat hüququ.
Beynəlxalq xüsusi nəqliyyat hüququ, bir az əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi,
beynəlxalq xüsusi (mülki) hüququn struktur hissəsi (institutu) sayılır. Beynəlxalq

ümumi nəqliyyat hüququna gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, o, beynəlxalq
hüququn, daha konkret söyləsək, beynəlxalq iqtisadi hüququn struktur hissəsidir.
Məsələ burasındadır ki, elə beynəlxalq hüququn struktur hissələri həm də onun
müvafiq sahələrinin, o cümlədən beynəlxalq iqtisadi hüququn struktur hissələri
sayılır.
Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq hüquqa aid dərsliklərdə beynəlxalq
nəqliyyat hüququna beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahəsi kimi baxılır.
Müəlliflərdən K.A.Bekyaşev, M.V.Kuçin, A.Q.Boqatıryev, P.N.Biryukov və b.
çox düzgün olaraq belə hesab edirlər ki, beynəlxalq nəqliyyat hüququ beynəlxalq
iqtisadi hüququn yarımsahəsidir. Doğrudan da, beynəlxalq nəqliyyat hüququnun
beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahəsi kimi tanınması üçün lazım olan və tələb
edilən bütün şərtlər mövcuddur. Əvvəla, onu qeyd edə bilərik ki, beynəlxalq
nəqliyyat fəaliyyəti dövlətlərarası əməkdaşlığın konkret istiqamətlərindən biridir.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahələri isə məhz dövlətlərarası əməkdaşlığın
konkret istiqamətlərinə əsasən ayrılır. Digər tərəfdən, beynəlxalq nəqliyyat
münasibətləri beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin növlərindən biridir. BİH-in
yarımsahələri müəyyən edilərkən məhz onun (beynəlxalq iqtisadi hüququn)
nizamasalma predmetinə daxil olan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin növləri nəzərə
alınır. Bunlara görə beynəlxalq nəqliyyat hüququna BİH-in yarımsahəsi kimi baxmaq
lazımdır.
Amma elə müəlliflər vardır ki, onlar beynəlxalq nəqliyyat hüququna BİH-in
yarımsahəsi kimi baxmırlar; həmin müəlliflər, ümumiyyətlə, beynəlxalq nəqliyyat
hüququnu heç belə BİH-in tərkib hissəsi və struktur elementi kimi tanımırlar.
V.M.Şumilov, Ə.İ.Sadıqov, A.A.Kovalyev və s. məhz belə müəlliflərdəndir.
Bəzi müəlliflər, məsələn, Q.M.Velyaminov nəqliyyat sahəsində iqtisadi
münasibətləri tənzimləyən beynəlxalq iqtisadi hüquq normalarını beynəlxalq ticarət
hüququnun tərkibinə daxil edir ki, bu da, əvvəllərdə qeyd etdiyimiz kimi, BİH-in
yarımsahələrindən biridir.

Müəllif bununla

beynəlxalq

nəqliyyat

hüququna

beynəlxalq ticarət hüququnun struktur elementi (institutu) kimi baxmaq niyyətini və

istəyini ifadə etmiş olur; onun bu mülahizələrinin əsasında beynəlxalq ticarət hüququ
ilə həm də, eyni zamanda, xidmətlərin tənzimlənməsi amili durur ki, nəqliyyat
xidməti onların növlərindən biridir. Belə ki, beynəlxalq ticarət hüququnun
nizamasalma predmetinə həm malların beynəlxalq ticarəti, həm də xidmətlərin
beynəlxalq ticarəti daxildir. Nəqliyyat xidmətləri isə (malların daşınması ilə bağlı
olan xidmətlər) beş əsas xidmət növlərindən biri sayılır.
Qeyd etmək lazımdır ki, nəqliyyat xidmətləri özü geniş anlayış olub,
aşağıdakıları əhatə edir:
-yük və sərnişin daşımalarının bütün növlərini;
-xüsusiləşdirilmiş daşıma növlərini;
-daşımanı müşayiət edən və ya yardımçı əməliyyatlar.
XTBS-in təsnifat sənədində nəqliyyat xidmətləri nəqliyyatın növündən asılı
olaraq, altı qrupa bölünür: dəniz nəqliyyat xidməti, su (çay) nəqliyyat xidməti, dəmir
yol nəqliyyat xidməti, avtomobil nəqliyyat xidməti, hava nəqliyyat xidməti, boru
kəmər nəqliyyat xidməti. Yardımçı (müşayiət edən) əməliyyatlara isə aşağıdakılar
aiddir: nəqliyyat-ekspedisiya əməliyyatı, yükləmə-boşaltma işləri, anbar işləri,
konteyner terminalı, yanacaqla doldurma, təcili təmir işləri.
Nəqliyyat xidmətləri, o cümlədən beynəlxalq nəqliyyat xidmətləri xüsusi
xarakterli əmtəədir. Buna görə də beynəlxalq nəqliyyat xidmətləri beynəlxalq
bazarında alınıb-satılır.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin həyata keçirilməsi zamanı nəqliyyat
malların iki və daha çox ölkə arasında daşınmasını təmin edir. Nəqliyyat müasir
dövrdə, hər şeydən əvvəl, dövlətlərarası xarici iqtisadi əlaqələri təmin etməyin vacib
vasitəsidir. Bu əlaqələrin əsas forması və başlıca məzmunu olan beynəlxalq ticarətin
həyata keçirilməsində nəqliyyat xüsusilə mühüm rol oynayır. Belə ki, məlum olduğu
kimi, beynəlxalq ticarət üçün həddən ziyadə nəinki alqı-satqı müqavilələri bağlamaq
praktikası, həmçinin malların nəqliyyat vasitəsilə daşınması mərhələsi vacibdir.
Lakin

bunlara

baxmayaraq,

nəqliyyat

sahəsində

yaranan

iqtisadi

münasibətlərin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsini beynəlxalq ticarət hüququ

çərçivəsində həyata keçirmək, beynəlxalq nəqliyyat hüququna onun struktur hissəsi
(institutu) kimi baxmaq qeyri-mümkündür. Məsələ burasındadır ki, beynəlxalq ticarət
və beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri nə qədər bir-biri ilə bağlı olsalar da, onlar
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ayrı-ayrı növləri, dövlətlərarası əməkdaşlığın
konkret istiqamətləridir. Beynəlxalq ticarət hüququnun əsas funksiyası dövlətlərarası
beynəlxalq ticarət münasibətlərini tənzimləməkdən ibarətdir. Beynəlxalq nəqliyyat
hüququna gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, o, beynəlxalq daşımalar sahəsində
dövlətlərarası nəqliyyat münasibətlərini qaydaya salmaq və nizamlamaq kimi
funksiyanı yerinə yetirir.
Beynəlxalq daşımalar dedikdə, beynəlxalq müqavilələrlə müəyyənləşdirilmiş
şərtlərə uyğun olaraq, iki və ya bir neçə dövlətin ərazisində həyata keçirilən
daşımalar başa düşülür. Beynəlxalq daşımaları xarakterizə edən iki əlamət vardır:
-birinci, beynəlxalq daşımalar beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş
şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir;
-ikinci, beynəlxalq daşımalar iki və ya daha artıq dövlət ərazisində həyata
keçirilməlidir.
Beynəlxalq daşımaların həyata keçirilməsi spesifik xarakterli elə bir məsələdir
ki, onu beynəlxalq ticarət hüququ çərçivəsində tənzimləmək olmaz;
12.4.Beynəlxalq nəqliyyat hüququnun mənbələri

Beynəlxalq müqavilələr. Dövlətlərarası beynəlxalq nəqliyyat münasibətlərini
tənzimləyən hüquq normaları öz normativ ifadəsini, hər şeydən əvvəl, ilk növbədə,
beynəlxalq müqavilələrdə tapır. Söhbət nəqliyyat sahəsində bağlanan dövlətlərarası
beynəlxalq müqavilələrdən gedir; onlara beynəlxalq nəqliyyat sazişləri və ya
nəqliyyat

konvensiyaları

deyilir.

Beynəlxalq

nəqliyyat

sazişləri

(nəqliyyat

konvensiyaları) beynəlxalq nəqliyyat hüququnun əsas və başlıca mənbə növü hesab
edilir.

Əgər dövlətlər arasında beynəlxalq nəqliyyat sazişləri bağlanmazsa, onda
beynəlxalq nəqliyyat daşımaları həyata keçirilə bilməz. Ona görə ki, beynəlxalq
daşımalar bu sazişlərdə müəyyən edilən şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirilir; bu, bir
az əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq daşımaların iki xarakterik əlamətindən
biri hesab edilir. Beynəlxalq nəqliyyat sazişlərində müəyyən olunan şərtlər isə
aşağıdakılara aiddir:
-daşıma (nəqliyyat) sənədinə və onun tərtib olunmasına;
-inzibati-gömrük proseduruna (rəsmiləşdirilməsinə);
-yükün daşınmaya qəbul edilməsinə;
-yükün təyinat yerində sahibinə (yükalana) çatdırılmasına; -daşıyıcının
məsuliyyətinə;
-iddia və pretenziyaların verilməsinə;
-mübahisələrin həll olunmasına və s.
Hal-hazırda beynəlxalq daşımaları hüquqi tənzimetmənin əsas mənbəyi
beynəlxalq nəqliyyat sazişləri hesab olunur; bu sazişlərin bəziləri nəqliyyatın bütün
növlərini əhatə edir. Məsələn, Beynəlxalq qarışıq yük daşımaları haqqında BMT
Konvensiyası (1980-ci il), Avtomobil, dəmir yolu və daxili su nəqliyyatı ilə təhlükəli
yüklərin daşınması zamanı vurulmuş zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında
Konvensiya (1989-cu il) belə sazişlərə misaldır. Beynəlxalq nəqliyyat sazişləri
arasında elələri vardır ki, həmin sazişlər nəqliyyatın bir neçə növünü əhatə edir.
Nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinə xüsusi olaraq həsr edilən beynəlxalq nəqliyyat
sazişləri də qəbul olunmuşdur.
Məsələn, Hamburq Qaydaları dənizlə yük daşımalarına, Varşava Konvensiyası
isə hava daşımalarına aiddir. Beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri, əsasən, çoxtərəfli
sazişlərlə (konvensiyalarla) tənzimlənir; bu sazişlərin vasitəsilə nəqliyyatın ayrı-ayrı
növlərində yaranan iqtisadi münasibətlərin çoxtərəfli əsaslarla beynəlxalq- hüquqi
tənzimlənməsi həyata keçirilir. Nəqliyyat sahəsində iqtisadi münasibətlər həm də,
eyni zamanda, ikitərəfli beynəlxalq nəqliyyat sazişləri (konvensiyaları) ilə də

tənzimlənir. Azərbaycan Respublikası nəqliyyatın ayrı-ayrı növləri üzrə xarici
ölkələrlə çoxsaylı ikitərəfli sazişlər bağlamışdır.
Beynəlxalq nəqliyyat sazişlərinin köməyi ilə, adətən, universal səviyyədə
tənzimetmə həyata keçirilir. Tarixən elə formalaşmışdır ki, universal səviyyədə
tənzimetmə vasitəsilə yalnız dəniz, hava (müəyyən dərəcədə) və avtomobil nəqliyyatı
sahəsində yaranan münasibətlər nizamlanır və qaydaya salınır. Su (çay), dəmir yolu
və boru kəməri nəqliyyatı sahəsində isə xüsusi sazişlər (konvensiyalar) bağlanmışdır.
Beynəlxalq nəqliyyat sazişlərinin bəziləri beynəlxalq daşımaları regional əviyyədə
tənzimləyir; onlara regional beynəlxalq nəqliyyat sazişləri deyilir. Məsələn,
Beynəlxalq dəmir yolu ilə yük əlaqələri haqqında Saziş MDB səviyyəsində
beynəlxalq daşımaları tənzimləyir.
Beynəlxalq nəqliyyat hüququnun digər mənbə növləri. Beynəlxalq-hüquqi
adətlər beynəlxalq nəqliyyat hüququnun digər mənbə növüdür. Belə ki, beynəlxalq
nəqliyyat sazişləri, sözsüz ki, beynəlxalq nəqliyyat münasibətlərinin bütün
aspektlərini tənzimləmir. Elə məsələlər vardır ki, onlar beynəlxalq nəqliyyat hüququ
ilə, ümumiyyətlə, müfəssəl şəkildə nizamlanmır, ya da tam formada qaydaya
salınmır. Belə hallarda beynəlxalq-hüquqi adətlərdən istifadə olunur. Beynəlxalqhüquqi adətlər, xüsusilə, beynəlxalq dəniz daşımaları zamanı geniş tətbiq olunur.
Beynəlxalq təşkilatların normativ qərarları əsasında da beynəlxalq nəqliyyat
münasibətlərinin tənzimlənməsi həyata keçirilir və buna görə də onlar beynəlxalq
nəqliyyat hüququnun mənbəyi hesab edilir. Söhbət, ilk növbədə, hökumətlərarası
beynəlxalq nəqliyyat təşkilatlarının (məsələn, BDT, BMAT və s.) normativ xarakterli
qərarlarından gedir. Belə ki, həmin təşkilatlar öz təsis aktına (nizamnaməsinə) uyğun
olaraq normativ qərarlar qəbul edə bilərlər; üzv-dövlətlər üçün məcburi hüquqi
qüvvəyə
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həmin

qərarlar

beynəlxalq

nəqliyyat
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tənzimləməkdən ötrü tətbiq edilir. Belə halda, şübhəsiz, hökumətlərarası beynəlxalq
nəqliyyat təşkilatlarının normativ qərarları beynəlxalq nəqliyyat hüququnun mənbəyi
hesab olunur.

Dövlətdaxili (milli) qanunvericilik aktları beynəlxalq iqtisadi hüququn
mənbəyi hesab edilmir; buna görə də belə aktlar beynəlxalq iqtisadi hüququn
yarımsahəsi olan beynəlxalq (ümumi) nəqliyyat hüququnun da mənbəyi ola bilməz.
Həmin aktlar yalnız beynəlxalq xüsusi (mülki) hüququn, eləcə də onun struktur
hissəsi olan beynəlxalq xüsusi nəqliyyat hüququnun mənbəyi sayıla bilər. Qeyd
etməliyik ki, beynəlxalq daşıma münasibətlərinin daxili (milli) hüquq normalarının
vasitəsilə tənzimlənməsi mümkündür. Amma belə normalar dövlətlərarası beynəlxalq
nəqliyat-daşıma münasibətlərinə tətbiq oluna bilməz.

12.5. Dəniz daşımalarının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi

Beynəlxalq nəqliyyat hüququ, qeyd etdik ki, bir neçə institutdan idarətdir:
beynəlxalq dəniz daşımaları hüququ həmin institutlardan biridir; bu institutun köməyi
ilə dəniz daşımalarının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi həyata keçirilir. Həmin
institutua daxil olan normalar dəniz nəqliyyatı sahəsində bağlanmış beynəlxalq
sazişlərdə cəmlənmişdir. Konosamentə aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Brüssel
Konvensiyası (1924-cü il) həmin sazişlərdən biridir; bu Konvensiya dənizlə
müntəzəm (konosament) daşımaların təşkili üçün vacib əhəmiyyətə malikdir; o,
dənizlə qeyri-müntəzəm (tramp) daşımalara tətbiq olunmur. Bildiyimiz kimi, xarici
ticarət yüklərinin təyinat yerinə çatdırılmasının əsas vasitəsi olan dəniz nəqliyyatında
daşımalar iki formada həyata keçirilir:
-müntəzəm (konosament) daşımalar;
-qeyri-müntəzəm (tramp) daşımalar.
Brüssel Konvensiyası ilə məhz müntəzəm (konosament) daşımalar tənzimlənir.
Bu Konvensiya aşağıdakıları müəyyən edir:
-konosamentin rekvizitlərini;
-daşıyıcıya pretenziya vermək qaydasını;
-daşıyıcının məsuliyyətini.

Dənizlə yük daşımaları haqqında BMT Konvensiyası (1978-ci il) beynəlxalq
dəniz daşımalarına aid olan çoxtərəfli konvensiyalardan biridir; ona Hamburq
Qaydaları da deyilir. Hamburq Qaydalarının tətbiq sferası Brüssel Konvensiyası ilə
müqayisədə daha genişdir. Belə ki, o, nəinki konosament daşımalarına, həmçinin
beynəlxalq dəniz daşımalarının bütün növlərinə tətbiq olunur; onun tənzimetmə
predmetinə heyvan və göyərtə yüklərinin daşınması da daxildir.
Hamburq Qaydaları daşıyıcının mənsubiyyətini müfəssəl şəkildə tənzimləyir;
həm də o, yükün salamat (olduğu kimi) qalmamasına görə daşıyıının məsuliyyət
həddini artırır. Konvensiya təqsirə görə məsuliyyət prinsipindən çıxış edir. Daşıyıcı
həm də naviqasiya səhvinə (gəmiçilik elmində və ya gəminin idarə edilməsində
kapitanın yol verdiyi səhvə) görə məsuliyyət daşıyır; belə məsuliyyətə görə, Brüssel
Konvensiyasında, bildiyimiz kimi, məsuliyyət nəzərdə tutulmur.
Dənizlə sərnişin və onların baqacının daşınması haqqında Afina Konvensiyası
(1974-cü il) dəniz nəqliyyatı sahəsində bağlanan çoxtərəfli sazişlərdən biridir;
adından göründüyü kimi, bu Konvensiya sərnişinlərin və onların baqaclarının
daşınması ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. Həmin Konvensiyanın ən mühüm
cəhəti ondan ibarətdir ki, o, dənizlə beynəlxalq daşımalara aid əvvəllər mövcud olan
hüquq normalarının əksəriyyətini özündə birləşdirir.
Azərbaycan Respublikası hələlik nə Brüsel Konvensiyasının, nə Hamburq
Qaydalarının, nə də Afina Konvensiyasının iştirakçısıdır. Lakin buna baxmayaraq,
həmin beynəlxalq konvensiyaların əsas müddəaları Azərbaycan Respublikasının
daxili (milli) qanunvericiliyində öz normativ ifadəsini tapmışdır. Dəniz nəqliyyatı
sahəsində çoxtərəfli beynəlxalq konvensiyalardan başqa, ikitərəfli sazişlər də
bağlanmışdır ki, onların köməyi ilə beynəlxalq dəniz daşımalarının ikitərəfli əsasda
beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası ticarət
gəmiçiliyi sahəsində bir sıra ölkə, məsələn, Gürcüstanla (1996-cı il), Türkiyə ilə
(1997-ci il) və Ukrayna ilə (1999-cu il) ikitərəfli saziş bağlamışdır.

12.6. Hava daşımalırının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi

Hava daşımalarının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi beynəlxalq nəqliyyat
hüququnun ayrıca institutu vasitəsilə həyata keçirilir; ona, əvvəllər də qeyd etdiyimiz
kimi, beynəlxalq hava daşımaları hüquq institutu deyilir; bu instituta həm də ikitərəfli
sazişlərdə müəyyənləşdirilən normalar daxildir. Beynəlxalq hava daşımalarına aid
bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyası (1929-cu il) hava nəqliyyatı
sahəsində bağlanmış çoxtərəfli sazişlərdən biridir; bu Konvensiyanın qəbul edilməsi
ilə, faktiki olaraq, beynəlxalq hava daşımalarının tənzimlənməsinə başlanılmışdır.
Varşava Konvensiyası beynəlxalq hava daşımalarını hüquqi tənzimetmənin əsas
mənbəyidir; o, bu sahədə əsas və başlıca normativ xarakterli beynəlxalq hüquqi akt
sayılır. Bu Konvensiyanın əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, həm yük, həm də
sərnişin daşımalarının hüquqi şərtlərini və recimini müəyyən edir.
Varşava Konvensiyasını dünyanın 120 dövləti imzalamışdır. Azərbaycan
Respublikası da bu Konvensiyaya qoşulmuşdur. Respublikamız həm də Haaqa
Protokolunu (1955-ci il) imzalamışdır.1 Haaqa Protokolu Varşava Konvensiyasının
tərkib hissəsi olub, ona düzəlişlər edir.
Varşava Konvensiyasının məqsədi beynəlxalq hava daşımalarının hüquqi
recimini müəyyən etməkdən ibarətdir; onun 1-ci maddəsində beynəlxalq hava
daşımalarına anlayış verilmişdir. Beynəlxalq hava daşımaları dedikdə elə daşımalar
başa düşülür ki, həmin daşımalar zamanı, heç olmazsa, yerə enmə məntəqələrindən
biri başqa dövlətin ərazisində olsun.
Varşava Konvensiyası ilə tənzimlənən məsələlərə aşağıdakılar aiddir:
-daşıma

müqavilələri (yük

daşınması

müqaviləsi,

sərnişin daşınması

müqaviləsi, baqac daşınması müqaviləsi);
-daşıyıcının məsuliyyəti;
-daşıyıcıya pretenziya və iddia.
Beynəlxalq hava daşımalarının tənzimlənməsində Beynəlxalq mülki aviasiya
haqqında Çikaqo Konvensiyası da vacib rol oynayır. 1944-cü ildə imzalanan

Konvensiya 1947-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Azərbaycan Respublikası Çikaqo
Konvensiyasında iştirak edir.
Çikaqo Konvensiyasının beynəlxalq hava daşımalarının təşkilində böyük
əhəmiyyəti vardır. Belə ki, o, beynəlxalq hava daşımalarının təşkilati əsaslarını
müəyyənləşdirir. Çikaqo Konvensiyasının müəyyənləşdirdiyi əsas prinsiplərdən biri
bundan ibarətdir ki, ərazi üzərində və ya hava məkanı vasitəsi ilə beynəlxalq hava
daşımaları yalnız suveren dövlətin icazəsi (razılığı) ilə həyata keçirilə bilər.
Beynəlxalq hava daşımaları həm də ikitərəfli sazişlərin vasitə və köməyi ilə
tənzimlənə bilər. Azərbaycan Respublikası Özbəkistanla (1996-cı il), Fransa ilə
(1997-ci il), Misirlə (1997-ci il), Türkiyə ilə (1992-ci il), Avstriya ilə (2000-ci il),
İranla (2002-ci il), Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə (2003-cü il) və digər ölkələrlə
beynəlxalq hava əlaqəsi və daşınması barədə ikitərəfli sazişlər bağlamışdır.

12.7. Dəmir yolu daşımalarının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi

Dəmir yolu ilə beynəlxalq daşımalar beynəlxalq nəqliyyat hüququnun
beynəlxalq dəmir yolu daşımaları hüquq institutu vasitəsilə nizama salınır. Belə
tənzimlənmə, əsasən və başlıca olaraq, iki beynəlxalq konvensiya ilə həyata keçirilir.
Həmin konvensiyalara aşağıdakılar aiddir:
-KOTİF (Bern Konvensiyaları);
-BDYS (SMQS – rus abreviaturası ilə).
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Konvensiyaları (Əlavə Sazişlə) başa düşülür. 1980-ci ildə qəbul olunan KOTİF 1985ci ildə qüvvəyə minmişdir; o, Qərbi və Mərkəzi Avropa ölkələri arasında həyata
keçirilən beynəlxalq dəmir yolu daşımalarını tənzim edir. KOTİF-də Avropa
ölkələrinin çoxu, habelə Asiya və Şimali Afrika ölkələrinin bəziləri iştirak edir.
Azərbaycan Respublikası KOTİF-in iştirakçısı deyildir. KOTİF-in əsas xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, bu sənəd əsasında beynəlxalq dəmir yolu daşımalarının kompleks
hüquqi tənzimlənməsi çoxtərəfli əsaslarla həyata keçirilir. Buna görə də o,

beynəlxalq dəmir yolu daşımalarını hüquqi cəhətdən tənzim edən əsas beynəlxalq
normativ akt sayılır. Bu aktın vasitəsi ilə aşağıdakılar müəyyən olunur:
-yükdaşıma şərtləri;
-daşıyıcının məsuliyyəti;
-daşıyıcıya pretenziya və iddia verilməsi;
-sərnişin və baqac daşıma şərtləri.
BDYS isə Rusiya Federasiyası və MDB üzvü olan digər ölkələr arasında
həyata keçirilən beynəlxalq dəmir yolu daşımalarını tənzim edən sənəddir. BDYS
dedikdə Beynəlxalq dəmir yolu ilə yük əlaqələri haqqında Saziş başa düşülür.
Sazişdə MDB üzvü olan ölkələr, o cümlədən Azərbaycan Respublikası, habelə Çin,
Monqolustan, Koreya, Baltikyanı respublikalar, İran, Albaniya və digər dövlətlər
iştirak edirlər.
BDYS bunları müəyyən edir və tənzimləyir:
-yükdaşıma şərtləri;
-daşıma ilə bağlı ödənişlər; -daşıma sənədinin forması və onun tərtib edilməsi
qaydaları;
-təhlükəli yüklərin daşınmasına aid xüsusi şərtlər;
-yükün təyinat yerinə çatdırılma müddəti;
-yükün daşınmaya qəbul edilməsi şərtləri;
-təyinat yerində yükün öz sahibinə (yükalana) verilməsi;
-dəmir yolu daşıyıcısının məsuliyyəti;
-yükgöndərənin və yükalanın məsuliyyəti;
-pretenziya və iddiaların verilməsi qaydaları1 və s.
Beynəlxalq dəmir yolu daşımaları həm də ikitərəfli sazişlərlə tənzimlənir.
Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Özbəkistan, Gürcüstan,
Türkmənistan və digər dövlətlərlə dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində belə sazişlər
bağlamışdır; bu sazişlərdə ikitərəfli səviyyədə həyata keçirilən beynəlxalq daşımalara
aid normalar nəzərdə tutulmuşdur.

12.8. Avtomobil daşımalarının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi

Avtomobil nəqliyyatı müəyyən texniki-iqtisadi üstünlüklərə malik olan
nəqliyyat növüdür; nəqliyyatın bu növü istənilən dövlətin iqtisadi-təsərrüfat
həyatında vacib rol oynayır.
Beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı sahəsində yaranan beynəlxalq-hüquqi
məsələləri həll etmək və tənzimləmək üçün bir sıra beynəlxalq saziş qəbul
olunmuşdur. Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi haqqında Konvensiya (BYDM)
bu sahədə bağlanan əsas saziş hesab olunur, bu Konvensiya ingiliscə «CMR»
abreviaturası (Convention relative an contract de transport international des
marchandises par route) ilə tanınır. Göstərilən Konvensiya beynəlxalq avtomobil
daşımalarını tənzimləyən başlıca və mühüm beynəlxalq-hüquqi akt hesab olunur. 19
may 1956-cı il tarixdə Cenevrə şəhərində 11 dövlət tərəfindən imzalanan Konvensiya
2 iyul 1961-ci il tarixdən qüvvəyə minsmişdir.
Avropa ölkələrinin əksəriyyəti sözü gedən Konvensiyada iştirak edirlər. 2000ci ildən Azərbaycan Respublikası da onun üzvüdür. MDB üzvü olan ölkələrdən
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iştirakçısıdırlar. Konvensiya beynəlxalq avtomobil yük daşınması müqaviləsinin
şərtlərini, müqavilə iştirakçılarının (yük sahibi və daşıyıcının) hüquq və vəzifələrini,
daşıyıcının yükün salamat (olduğu kimi) saxlanmamasına görə məsuliyyətini,
daşınma üçün yükün qəbul edilməsi və təyinat yerində onun yükalana verilməsi
qaydalarını tənzimləyir. Bütövlükdə 8 fəsil və 51 maddədən ibarət olan Konvensiya
imperativ xarakterli sənəddir. Buna görə də müqavilə iştirakçıları Konvensiyada
nəzərdə tutulandan fərqli qayda müəyyənləşdirə bilməzlər.
Azərbaycan Respublikası həm də BYD kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq
yük daşımaları haqqında Gömrük Konvensiyasına qoşulmuşdur; bizim ölkəmiz 1996cı il tarixdən bu Konvensiyanın iştirakçısıdır. Konvensiya 1959-cu ildə imzalanmış,
1975-ci ildə yeni redaksiyada qəbul edilmiş və 1978-ci ildən qüvvəyə minmişdir.

Konvensiya beynəlxalq avtomobil daşımaları zamanı gömrük prosedurunu
tənzimləyir, belə daşımaların gömrük recimini müəyyən edir; o, Beynəlxalq Yol
Daşıma (BYD) kitabçasının tətbiq edilməsini nəzərdə tutur ki, ona ingiliscə «TIR»
(Transport İnternational Routine) deyilir. Buna görə də sözü gedən Konvensiya, bir
qayda olaraq, BYD Konvensiyası («TIR» Konvensiyası) da adlanır.
Elə beynəlxalq sazişlər vardır ki, onlar yol hərəkətinin təşkilinə həsr
olunmuşdur. Bu növ sazişlərin əsas funksiyası beynəlxalq avtomobil yol hərəkətini
tənzimləməkdən ibarətdir; onlar yol hərəkəti qaydalarını müəyyən edir. Söhbət
aşağıdakı konvensiyalardan gedir:
-Yol hərəkəti haqqında Paris Konvensiyası (1926-cı il);
-Avtomobil hərəkəti haqqında Paris Konvensiyası (1926-cı il);
-Eyni yol nişan və işarələrinin tətbiqinə dair Cenevrə Konvensiyası (1931-ci
il);
-Yol hərəkəti haqqında Vyana Konvensiyası (1968-ci il) və b.
Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq avtomobil daşımaları sahəsində həm də
ikitərəfli sazişlər bağlanmışdır; onlar avtomobil daşımalarını beynəlxalq- hüquqi
tənzimetmə
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Federasiyası, Ukrayna, Moldova, Latviya və digər ölkələrlə avtomobil nəqliyyatı ilə
beynəlxalq daşımalar sahəsində ikitərəfli hökumətlərarası sazişlər bağlamışdır. Bu
sazişlər əsasında həm müntəzəm, həm də qeyri-müntəzəm yük və sərnişin daşımaları
həyata keçirilir.
Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, beynəlxalq avtomobil daşımalarının hüquqi
tənzimlənməsi beynəlxalq nəqliyyat hüququnun ayrıca institutu – beynəlxalq
avtomobil daşımaları hüquq institutu vasitəsilə həyata keçirilir.
12.9. Beynəlxalq su (çay) daşımalarının hüquqi tənzimlənməsi

Beynəlxalq daşımalar həm də beynəlxalq çaylardan istifadə etməklə yerinə
yetirilir. Beynəlxalq çaylar dedikdə dünya okeanının dənizləri ilə bağlı olan, iki və
daha çox dövlətin ərazisini bölən (ərazisindən keçən) çaylar başa düşülür; belə çaylar

sahilboyu dövlətlərin və ya bütün digər dövlətlərin ticarət gəmilərinin naviqasiyası
üçün açıqdır. Beynəlxalq su (çay) daşımaları beynəlxalq çayların vasitəsilə həyata
keçirilir;ən azı iki dövlətin ərazisində beynəlxalq çayların vasitəsilə yerinə yetirilən
daşımalara beynəlxalq su (çay) daşımaları deyilir. Bu növ daşımalar sahilyanı
dövlətlər arasında bağlanan çoxtərəfli sazişlərin əsasında tənzimlənir; həmin
sazişlərin əsas məqsədi beynəlxalq çayların ticarət gəmiçiliyi üçün istifadə recimini
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Onlar çay gəmilərinin hərəkət təhlükəsizliyinin
təmin olunmasına, sahilyanı dövlətlərin çay ətrafında olan obyekt və qurğularından
istifadə edilməsinə, belə istifadənin kommersiya şərtlərinə, ekologiya məsələlərinə və
s. aid normalar nəzərdə tutur.
Avropada beynəlxalq su (çay) daşımaları, əsasən, iki beynəlxalq çayın
vasitəsilə həyata keçirilir: Reyn çayı, Dunay çayı. Reyn çayı ilə beynəlxalq daşımalar
Reyn üzrə gəmiçilik haqqında Konvensiya (1868-ci il), Dunay çayı ilə beynəlxalq
daşımalar isə Dunayda gəmiçiliyin recimi haqqında Konvensiya ilə (1948-ci il)
tənzimlənir.
Beynəlxalq su (çay) daşımaları həm də aşağıda göstərilən beynəlxalq- hüquqi
sənədlərlə tənzimlənir:
-Su nəqliyyatının və beynəlxalq göllərin istifadəsinə və qorunmasına dair
Konvensiya (1992-ci il);
-Beynəlxalq əhəmiyyətli vacib çay yolları haqqında Avropa Sazişi (1996-cı il);
-Təhlükəli yüklərin çaylarla beynəlxalq daşınması haqqında Avropa Sazişi
(2007-ci il);
-Çayla yük daşınması müqaviləsi haqqında Budapeşt Konvensiyası və s.
Beynəlxalq su (çay) daşımaları həm də ikitərəfli sazişlərlə tənzimlənir. Bu növ
daşımaların tənzimlənməsində çoxtərəfli sazişlər əsas rol oynayır. Belə ki,
beynəlxalq çaylar, adətən, ikidən çox dövlətin ərazisindən keçir. Təbii ki, həmin
dövlətlərlə sahilyanı dövlətlər öz aralarında çoxtərəfli beynəlxalq saziş bağlamaqla
beynəlxalq su (çay) daşımalarının hüquqi tənzimlənməsini həyata keçirirlər. Məsələn,
1955-ci ildə sahil dövlətləri Dunay çayı ilə yük daşınmasının ümumi şərtləri barədə,

1978-ci ildə Dunay çayı ilə konteyner daşımaları haqqında, 1979-cu ildə beynəlxalq
yük tariflərinə dair müvafiq çoxtərəfli sazişlər bağlamışdır.
Beynəlxalq su (çay) daşımaları ilə bağlı dövlətlərarası münasibətləri
tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu beynəlxalq su (çay) daşımaları hüquq
institutu adlanır; o, beynəlxalq nəqliyyat hüququnun institutlarından biridir.
Qeyd etməliyik ki, beynəlxalq su (çay) daşımaları, əsasən, Avropada həyata
keçirilir; beynəlxalq su (çay) yolları, başlıca olaraq, bu qitədə inkişaf etmişdir. Belə
ki, Avropada inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturuna malik olan çay və kanallar
şəbəkəsi mövcuddur.
12.10. Boru kəmər nəqliyyat daşımalarının beynəlxalq-hüquqi
Tənzimlənməsi

Qeyd etməliyik ki, bəzi mal növləri (neft, neft məhsulları, qaz və s.)
beynəlxalq ticarət dövriyyəsinə digər nəqletmə (daşıma) vasitələrinin köməyi ilə
daxil olurlar; boru kəmər nəqliyyatı həmin vasitələrdən biridir. Neftin, neft
məhsullarının və qazın xarici ölkələrə (sərhəddənkənar) nəqli beynəlxalq nəqliyyat
xidmətinin xüsusi növüdür; bu növ beynəlxalq nəqliyyat xidmətinin hüquqi
tənzimlənməsi, ilk növbədə, ikitərəfli beynəlxalq sazişlərin vasitəsi ilə həyata
keçirilir. Məsələn, 1998-ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası Rusiya
Federasiyası ilə Azərbaycan neftinin Rusiya Federasiyasının ərazisi ilə tranziti
haqqında müvafiq müqavilə imzalamışdır. Beynəlxalq nəqliyyat xidmətinin
göstərilən növü həm də çoxtərəfli beynəlxalq sazişlərlə tənzimlənir. Boru kəmərləri
magistralları ilə neft və neft məhsullarının tranziti sahəsində razılaşdırılmış siyasətin
aparılması haqqında Saziş (1996-cı il) onlardan biridir. Bu Sazişə görə, iştirakçıdövlətlər boru kəməri ilə nəql olunan neft və neft məhsullarının tranzitini təmin edir.
Öz ərazisində tranzitin həyata keçirildiyi iştirakçı-dövlət tranzit olunan neft və neft
məhsullarından ehtiyacları üçün istifadə edə bilməz. Neft və neft məhsullarının
tranziti isə çoxtərəfli və ikitərəfli protokollara uyğun həyata keçirilir; bu
protokollarda tranzitin obyekt və qrafikləri barədə razılaşma ifadə olunur. Neftin və

neft məhsullarının tranzitinə görə hesablaşma-ödəniş tərəflərin müəyyənləşdirdikləri
tariflər üzrə və iştirakçı-dövlətlərin təsərrüfat subyektləri arasında bağlanmış
müqavilə əsasında həyata keçirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən saziş Energetika Xartiyasına Müqavilə
(1994-cü il) əsasında bağlanmışdır. Energetika Xartiyasında və ona əlavə edilmiş
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tənzimlənməsinə aid normalar nəzərdə tutulmuşdur. Energetika
Xartiyasına Müqavilədə MDB üzvü olan ölkələr (o cümlədən Azərbaycan
Respublikası), Avropa İttifaqının üzv-dövlətləri, başqa Avropa ölkələri, habelə
Yaponiya və Avstraliya iştirak edir. Sözü gedən həmin müqavilə energetika
sahəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsini təmin edir, enerci daşıyıcılarının tranzit
şərtlərini müəyyənləşdirir.
Beynəlxalq boru kəmər nəqliyyat daşımalarının hüquqi recimini tənzimləyən
normaların məcmusu beynəlxalq boru kəmər nəqliyyat hüquq institutu adlanır və o,
beynəlxalq nəqliyyat hüququnun ayrıca bir hüquq institutudur.
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13.1. Beynəlxalq turizm hüququ anlayışı

Fiziki şəxslər zəruri olduqda və lazım gəldikdə müalicə olunmaq, eləcə də
istirahət etmək məqsədilə kurorta gedirlər; buna kurort səyahəti deyilir. Fiziki şəxslər
təbiətlə yaxından tanış olmaq və tarixi-mədəni yerləri görmək məqsədilə də səfərə
çıxa bilərlər; belə səfər ekskursiya səyahəti adlanır. Bəzən vətəndaşlar elmi konfrans,
konqress və simpoziumda iştirak etməkdən, habelə elmi-texniki nailiyyətlərlə tanış
olmaqdan ötrü də daimi yaşayış yerini müvəqqəti olaraq tərk edirlər, belə səfər elmi
səyahət hesab edilir.
Vətəndaşların bu və ya digər yerə səfər etmələri dini ziyarətgahlara (məsələn,
Məkkəyə həc ziyarətinə və s.) getməklə də bağlı ola bilər; belə səfər dini səyahət
sayılır. İdmançılar yarışlarda iştirak etməkdən ötrü, yəni idman məqsədilə öz daimi
yaşayış yerlərindən müvəqqəti başqa yerlərə gedirlər; belə səfər idman səyahəti
adlanır. Vətəndaşlar (sahibkarlar, kommersantlar, biznesmenlər, iş adamları, bir sözlə
iqtisadi fəaliyyət subyektləri) hər hansı bir yerə işgüzar görüşlər keçirmək və
kommersiya danışıqları aparmaq məqsədilə gedə bilərlər; bu kimi səfər işgüzar
səyahət adlanır.
Səfərin məqsədi həm də, sadəcə olaraq, vətəndaşların öz qohumları və
yaxınları ilə görüşməkdən ibarət ola bilər; belə səfərə etnik səyahət deyilir.
Vətəndaşlar başqa məqsədlərlə də öz daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti başqa
yerlərə gedə bilərlər.

Sadaladığımız səyahət (səfər) növləri, eləcə də digər səfər növləri turizm
adlanır. Təsadüfi deyil ki, turizm fransızca «tourisme-tour» ifadəsindən olub, hərfən
«səyahət», «səfər», «gəzinti» və «seyretmə» mənalarını bildirir. Turizm fiziki
cəhətdən möhkəmlənmək, sağlam olmaq, istirahət etmək, dincəlmək, biliyi artırmaq,
habelə dünyagörüşü dairəsini genişləndirmək məqsədilə həyata keçirilən səyahətdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropanın Almaniya, Fransa, İtaliya və Portuqaliya
kimi ölkələrində turizm (beynəlxalq səyahət) barədə qanunlar qəbul edilmişdir. MDB
üzvü olan ölkələrdə də, məsələn, Rusiya Federasiyasında (1996-cı il), Ukraynada
(1995-ci il), Özbəkistanda (1999-cu il), Türkmənistanda (1995-ci il), Gürcüstanda
(1996-cı il), Qazaxıstanda (2001-ci il) və digər ölkələrdə də turizm haqqında
qanunlar qüvvədədir.
Turizm haqqında müvafiq qanun həm də Azərbaycan Respublikasında qəbul
olunmuşdur (1999-cu il). Həmin qanunlarda, yəni göstərilən ölkələrin turizm
haqqında qanunlarında turizmin leqal (normativ) anlayışı verilir ki, bu anlayışlar bəzi
cüzi fərqlərə baxmayaraq, mahiyyətcə, təxminən üst-üstə düşür.
Turizm dedikdə fiziki şəxslərin (vətəndaşların, xarici ölkə vətəndaşlarının və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin) istirahət etmək, dincəlmək, sağlamlıq, tanış olmaq,
biliyi artırmaq, idman, işgüzar, professional və dini məqsədlərlə daimi yaşayış
yerlərindən müvəqqəti getmələri (səyahətləri) başa düşülür.
Əgər fiziki şəxs müvəqqəti olduğu ölkədə (yerdə) haqqı ödənilən fəaliyyətlə
(ödənişli fəaliyyətlə), məsələn, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olarsa, belə səfər turizm
hesab edilmir. Fiziki şəxslərin səfəri həm də, eyni zamanda, o halda turizm sayılmır
ki, onlar müvəqqəti olduğu ölkədə (yerdə) qulluq funksiyasını və vəzifə borcunu
yerinə yetirir. Başqa sözlə, əgər fiziki şəxs öz daimi yaşayış yerini başqa ölkədə
(yerdə) öz vəzifə (qulluq) borcunu yerinə yetirmək məqsədilə müvəqqəti tərk edərsə,
belə səfər turizm sayılmır.
Turizm dörd əsas funksiyanı yerinə yetirir. Bu funksiyalara aşağıdakılar aiddir:
-sağlamlıq funksiyası;
-istirahət funksiyası;
-maarifləndirmək funksiyası (funksiya bu və ya digər ölkənin tarixi yerlərini və
mədəni sənət abidələri ilə tanış olmaq, biliyi artırmaq, habelə görüş dairəsini
genişləndirməklə bağlıdır); -dini funksiya (bu funksiya dini ziyarətgahlara getməklə
bağlıdır).

Turizmin rolu və əhəmiyyəti kifayət dərəcədə böyükdür. Hər şeydən əvvəl,
onu qeyd edək ki, turizm dünyada iqtisadi inkişafın güclü vasitələrindən biri sayılır.
İndiki şəraitdə son dərəcə geniş vüsət almış turizm siyasi, iqtisadi və mədəni
sahələrdə dövlətlərarası münasibətlərə mühüm təsir göstərir. Tam əminliklə demək
olar ki, ümumdünya iqtisadi və siyasi amil kimi onun əhəmiyyəti günbəgün artır.
Turizmin köməyi ilə dünya xalqları arasında qarşılıqlı anlaşma möhkəmlənir; o,
dünyada sülhün təmin olunmasının vacib vasitələrindən biri sayılır. Turizm elə bir
vasitədir ki, onun sayəsində dövlətlər arasında qarşılıqlı anlaşma və etimad mühiti
yaranır, beynəlxalq əməkdaşlıq inkişaf edir, bütün ölkələrin maraq və mənafeləri
təmin olunur. Buna görə də dünya birliyi turizm sahəsində beynəlxalq dövlətlərarası
əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə vacib və beynəlxalq əhəmiyyəti olan aktual
məsələ kimi baxır.
Doğrudan da, turizm dövlətlərarası beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirildiyi
əsas sahələrdən biridir. Turizm sahəsində dövlətlərarası beynəlxalq əməkdaşlığın
həyata keçirilməsi prosesində, yəni turizm fəaliyyəti3 nəticəsində müəyyən növ
münasibətlər əmələ gəlir; onlara dövlətlərarası beynəlxalq turizm münasibətləri
deyilir. Həmin münasibətlər hüquq normaları ilə tənzimlənir və onların məcmusu
beynəlxalq turizm hüququ adlanır.
Beynəlxalq turizm hüququ dedikdə turizm sahəsində dövlətlərarası beynəlxalq
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi prosesində yaranan münasibətləri tənzimləyən
hüquq normalarının məcmusu başa düşülür. Beynəlxalq turizm hüququnun
əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, turizm öz məqsədini məhz beynəlxalq turizm hüququ
çərçivəsində həyata keçirir. Beynəlxalq turizm hüququ elə bir hüquqi formadır ki,
fiziki şəxslər bu formanın köməyi ilə müalicə olunmaq və istirahət etmək üçün
kurortlara (sanatoriyalara) gedir, başqa yerlərdə (ölkələrdə) yaşayan yaxınları
(qohumları) ilə görüşür, tarixi yerlərlə və mədəni sənət abidələri ilə tanış olur, elmi
konfrans və simpoziumlarda iştirak edir, fiziki cəhətdən möhkəmlənir və
sağlamlıqlarını qoruyur, xaricdə işgüzar görüşlər həyata keçirir, beynəlxalq
marketinq mühitini öyrənir və kommersiya-biznes danışıqları aparır, dini məbədlərə
(dini ziyarətgahlara) səfər edir, idman yarışlarında çıxış edirlər və s.
Başqa sözlə, turizm özünün yuxarıda göstərdiyimiz dörd əsas funksiyasını
beynəlxalq turizm hüququnun vasitəsilə həyata keçirir.

13.2. Beynəlxalq turizm hüququnun nizamasalma predmeti

Beynəlxalq iqtisadi hüququn struktur elementi və tərkib hissəsi olan
beynəlxalq turizm hüququnun özünəxas (özünəməxsus) nizamasalma predmeti
vardır. Nizamasalma predmeti beynəlxalq turizm hüququnun BİH-in ayrıca struktur
elementi və tərkib hissəsi kimi tanınmasına imkan verən əsas meyar sayılır. Başqa
sözlə, nizamasalma predmeti beynəlxalq turizm hüququnun BİH çərçivəsində
struktur element və tərkib hissə kimi ayrılmasını şərtləndirən başlıca əlamət hesab
edilir. Bundan əvvəlki yarımbaşlıqda beynəlxalq turizm hüququna verdiyimiz
anlayışdan göründüyü kimi, o, dövlətlərarası beynəlxalq turizm münasibətlərini
tənzimləyən hüquq normalarından ibarətdir. Məhz formulə etdiyimiz bu anlayışda
beynəlxalq turizm hüququnun nizamasalma predmeti konkret olaraq, aydın şəkildə
göstərilmişdir. Belə ki, istənilən hüquq sahəsinin bu və ya digər struktur elementi
(hüquqi qurum) hansı növ ictimai münasibətləri tənzimləyirsə, o münasibətlər də
həmin struktur elementin (hüquqi qurumun) nizamasalma predmetini təşkil edir.
Deməli, beynəlxalq turizm hüququnun nizamasalma predmeti qismində dövlətlərarası
beynəlxalq turizm münasibətləri çıxış edir; bu münasibətlər isə turizm sahəsində
dövlətlərarası beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi prosesində yaranır. Başqa
sözlə, dövlətlərarası beynəlxalq turizm münasibətləri turizm sahəsində dövlətlərin
fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlir.
Dövlətlərarası beynəlxalq turizm münasibətləri beynəlxalq iqtisadi hüququn
subyektləri arasında yaranır. Belə ki, yalnız dövlətlər və turizm sahəsində
dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatlar (məsələn, Ümumdünya Turizm Təşkilatı və s.)1
bu münasibətlərin iştirakçıları ola bilərlər. Bu kotekstdə, yəni subyekt baxımından
dövlətlərarası turizm münasibətlərini iki növə bölmək olar:
-iki və ya bir neçə dövlət arasında yaranan turizm münasibətləri;
-dövlətlərlə beynəlxalq (dövlətlərarası) turizm təşkilatları arasında əmələ gələn
turizm münasibətləri.
Dövlətlərarası beynəlxalq turizm münasibətləri spektri geniş və əhatəli
anlayışdır. Belə ki, bu spektr özündə bir neçə növ münasibəti birləşdirir.
Onlara aşağıdakılar aiddir:
-turizm məhsulunun realizə olunması (satışı) ilə bağlı olan münasibətlər;
-turistlərə nəqliyyat xidmətinin göstərilməsi ilə bağlı olan münasibətlər;

-turistlərə mehmanxana xidmətinin göstərilməsi ilə bağlı olan münasibətlər;
-turistlərin qida ilə təmin olunması sahəsində yaranan münasibətlər;
-türistlərə kommunikasiya xidməti göstərilməsi ilə bağlı olan münasibətlər;
-turistlərə rekreasiya xidməti göstərilməsi zamanı yaranan münasibətlər (bu
növ xidmət nəticəsində turistlər muzey, mədəniyyət abidələri və tarixi yerlərlə tanış
olurlar);
-digər xidmətlərin göstərilməsi prosesində yaranan münasibətlər.
Beynəlxalq turizm hüququnun əsas funksiyası da qeyd edilən xidmət
növlərinin göstərilməsi sahəsində dövlətlər arasında yaranan beynəlxalq
münasibətləri tənzimləməkdən ibarətdir. Həmin münasibətlər turizmlə bağlı olaraq
yaranır. Məlum məsələdir ki, turistlərə mehmanxana, rabitə, kommunikasiya,
rekreasiya və digər növ xidmətlər turizmin həyata keçirilməsi prosesində göstərilir.
Yuxarıda qeyd etdik ki, ayrı-ayrı ölkələrin daxili (milli) qanunvericiliyində turizmin
leqal (normativ) anlayışı verilmişdir. Turizmin həm də, eyni zamanda, bəzi
beynəlxalq sənədlərdə (məsələn, Turizm statistikasına dair BMT sənədində,
Beynəlxalq Turizm Akademiyasının sənədində və s.) beynəlxalq-hüquqi tərifi
(definisiyası) formulə edilir. Bu təriflərdən bəlli olur ki, turizm dedikdə fiziki
şəxslərin sağlamlıq, biliyini artırmaq və görüş dairəsini genişləndirmək və ya işgüzarprofessional məqsədlər üçün öz daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti getmələri başa
düşülür.
Beynəlxalq münasibətlər praktikasında da turizm fiziki şəxslərin göstərilən
alternativ məqsədlərdən ötrü öz daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti getmələrinin
bütün formalarını əhatə edən anlayış kimi işlədilir.
Turizmin ölkə daxilində və ya xaricində həyata keçirilməsindən asılı olaraq,
onun iki növü fərqləndirilir:
-daxili turizm;
-xarici turizm.
Daxili turizm dedikdə müəyyən ölkədə yaşayan fiziki şəxslərin öz daimi
yaşayış yerlərindən müvəqqəti olaraq, həmin ölkənin hüdudları daxilində digər yerə
getmələri (səyahət etmələri) başa düşülür. Başqa sözlə, əgər səyahət hər hansı
dövlətin daxilində həyata keçirilərsə, belə səyahət daxili turizm adlanır; əgər səyahət

dövlət sərhədindən kənara çıxmaqla bağlıdırsa bu səyahət xarici turizm sayılır. Xarici
turizmlərin məcmusuna isə beynəlxalq turizm deyilir.
Xarici turizm beynəlxalq turizmdən onunla fərqlənir ki, o, yalnız bir ölkənin
fiziki şəxslərinin başqa ölkəyə səyahət etmələrini ifadə edir. Beynəlxalq turizm isə
bütun ölkələrin fiziki şəxslərinin xarici ölkələrə səyahət etmələri deməkdir.
Beynəlxalq turizm dedikdə dövlətlər arasındakı turizm münasibətləri
(əlaqələri) başa düşülür ki, bu münasibətlər, adətən, beynəlxalq müqavilələr əsasında
müəyyən olunur. Beynəlxalq turizm hüququnun nizamasalma predmetini də məhz
beynəlxalq (dövlətlərarası) turizm münasibətləri təşkil edir. Lakin beynəlxalq
sənədlərdə beynəlxalq turizmin anlayışı formulə olunur.

13. 3.

Beynəlxalq turizm hüququnun beynəlxalq hüquq sistemində
tutduğu yer

Beynəlxalq-hüquqi tənzimetmə həm də beynəlxalq turizm sahəsində həyata
keçirilir. Belə ki, beynəlxalq turizm fəaliyyəti beynəlxalq-hüquqi tənzimetmənin
vacib obyektlərindən biridir. Bu isə təsadüfi xarakter daşımır. Qeyd etməliyik ki,
kifayət dərəcədə aktual məsələ olduğu üçün beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusən də
dövlətlərarası beynəlxalq birlik beynəlxalq turizm fəaliyyətinin hüquqi
tənzimlənməsində maraqlıdır. Axı, dünya birliyi turizm sahəsində humanitar
əməkdaşlığa sülh və beynəlxalq təhlükəsizliyin ümumi sisteminin ayrılmaz hissəsi
kimi baxır. Ona görə ki, özündə humanizm elementlərini birləşdirən beynəlxalq
turizm bütün xalqların həyat səviyyəsini yüksəltməyin mühüm vasitəsi, habelə sülh
və beynəlxalq əməkdaşlığı möhkəmləndirməyin vacib amili sayılır.
Tam yəqinliklə deyə bilərik ki, beynəlxalq münasibətlərdə turizm əsas
yerlərdən birini tutur. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, hər il 500 milyona qədər fiziki
şəxs turist qismində (turizm məqsədilə) xarici ölkələrə səfər edirlər. Turist dedikdə
isə istirahət, məzuniyyət, sağlamlıq, təhsil, din, idman və ya işgüzar məqsədlərlə
başqa ölkədə (yerdə) ən azı 24 saat müddəti ərzində müvəqqəti olan şəxs başa
düşülür.2 Bunu xüsusi olaraq vurğulamalıyıq ki, beynəlxalq turizm istirahətin geniş
yayılmış, populyar növüdür.

Turizmin beynəlxalq əhəmiyyəti təkcə bunlarla məhdudlaşmır. Turizmin
əhəmiyyəti özünü həm də bunda göstərir ki, indiki şəraitdə və müasir dövrdə o,
beynəlxalq ticarət xidmətlərinin dinamik surətdə inkişaf edən növlərindən biri sayılır.
Məlum olduğu kimi, XTBS (Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Saziş – QATS – 1994)
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının hüquqi əsasını təşkil edən sənədlərdən biridir; bu
sənəddə 160 xidmət növü göstərilir ki, onlar 12 bölmədə qruplaşdırılır. Bu
bölmələrdən biri məhz turizm adlanır.3 Həm də turizm beş əsas xidmət növlərindən
biri sayılır ki, əvvəlki fəsillərin birində (VII fəsildə) bu barədə danışılmışdır.4 Keçən
yüzilliyin 60-70-ci illərindən başlayaraq, əsas xidmət növlərindən biri olduğu üçün
turizm (beynəlxalq turizm) ümumdünya xarakteri almışdır. Bunun nəticəsində dünya
turizm bazarı formalaşmışdır ki, burada bütün dövlətlərin hamısı iştirak edir.
Turizm bütün xidmət növləri kimi xüsusi xarakterli əmtəədir. Buna görə də o,
beynəlxalq ticarətin predmeti ola bilir. Bu səbəbdən turizm xidməti beynəlxalq əmtəə
dövriyyəsində ixrac olunan mal kimi çıxış edir. Əmtəə (mal) kimi turizm xidmətinin
xarakterik xüsusiyyəti və özünəməxsus üstünlüyü bundan ibarətdir ki, o, əsasən,
minimum xərc çəkməklə hazırlanır («istehsal edilir») və bu zaman, adətən, xarici
valyutadan istifadə olunur.
Xidmət növü kimi turizm təkcə, sadəcə olaraq, beynəlxalq ticarətin predmeti
hesab edilmir; o, xidmətlərin beynəlxalq ticarətində prioritet yerlərdən birini tutur.
Beynəlxalq turizm dövlətlər üçün valyuta gəlirlərinin mənbəyidir. Təsadüfi deyil ki,
dünyada beynəlxalq turizmdən əldə olunan valyuta gəlirləri artıq neft və neft
məhsullarının, elektron avadanlıqların və avtomobillərin ixracından daxil olan
gəlirləri ötüb keçmişdir; bu gəlirlər teleradio aparatlarının ixracından daxil olan
gəlirlərdən təxminən üç dəfə çoxdur.
Qeyd etməliyik ki, beynəlxalq turizmdən əldə olunan ümumi illik gəlir 3
trln. ABŞ dollarından artıqdır. Beynəlxalq turizm həm də məşğulluğun təmin
edilməsi, işsizliyin aradan qaldırılması və yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Bu
da, əlbəttə, öz növbəsində, əhalinin gəlirlərinin çoxalmasına və onların rifah halının
yüksəldilməsinə təsir göstərir. Digər tərəfdən, beynəlxalq turizmin həyata keçirilməsi
yeni-yeni xidmət sahələrinin yaradılmasını tələb edir. Bu da iqtisadi inkişafa müsbət
mənada öz pozitiv təsirini göstərir. Bütün bunlar onu sübut edir ki, beynəlxalq turizm
iqtisadi əhəmiyyəti olan fəaliyyətdir.
Beynəlxalq turizm təkcə iqtisadi əhəmiyyətə malik olan fəaliyyət demək
deyildir. Beynəlxalq turizmin həm də, eyni zamanda, sosial, humanitar, tərbiyəvi və

estetik əhəmiyyəti vardır. Deməli, o, özündə həm iqtisadi, həm sosial, həm
humanitar, həm tərbiyəvi, həm də estetik amilləri birləşdirən fəaliyyətdir.
Beynəlxalq turizmin əhəmiyyəti yalnız bunlardan ibarət deyildir. Beynəlxalq
turizmin əhəmiyyəti və rolu həm də özünü bunda göstərir ki, o, eyni zamanda, sülhü
qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək funksiyasını yerinə yetirir. Dünyada
beynəlxalq sülhün təmin edilməsində turizmin heç də az rol oynamaması şəksizdir.
Belə ki, o, dünyada sülhün möhkəmləndirilməsinə və beynəlxalq gərginliyin
azaldılmasına pozitiv təsir göstərən amildir. Buna görə də dünyada beynəlxalq sülhün
mövcud olmasını təmin edən vasitələrdən biri məhz turizm hesab edilir.
Turizmin qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərə malik olması onun beynəlxalq
səviyyədə hüquqi tənzimlənməsini, eləcə də bu məsələdə beynəlxalq ictimaiyyətin
və dövlətlərarası birliklərin maraqlı olmalarını şərtləndirmişdir; turizmin beynəlxalq
səviyyədə hüquqi tənzimlənməsi, yəni beynəlxalq-hüquqi nizamlanması beynəlxalq
hüquq normalarının vasitə və köməyi ilə həyata keçirilir. Məhz həmin normalar
əsasında beynəlxalq turizm hüququ formalaşmışdır. Bəs, beynəlxalq turizm hüququ
beynəlxalq hüquq sistemində hansı yeri tutur?
Hər şeydən əvvəl, ilk növbədə, onu eyd edək ki, beynəlxalq turizm hüququnun
beynəlxalq hüquq sistemində hansı yeri tutması məsələsi ədəbiyyat səhifələrində
(beynəlxalq hüquq doktrinasında) hələlik öz qəti həllini tapmamışdır; bu məsələ
barədə ayrı-ayrı müəlliflərin elmi fikirləri üst-üstə düşmür. Məsələn, hüquq
ədəbiyyatında belə bir fikrə təsadüf olunur ki, beynəlxalq turizm hüququ beynəlxalq
hüququn kompleks xarakterli yarımsahəsidir; bəzi müəlliflər, məsələn, K.Q.Borisov
beynəlxalq turizm hüququnu beynəlxalq hüququn müstəqil institutu hesab edir;
N.S.Barçukovaya görə isə, beynəlxalq turizm hüququ beynəlxalq hüququn
yarımsahəsi kimi formalaşmamışdır.
Biz, mübahisəsiz olaraq, qeyd edirik ki, dövlətlərarası turizm münasibətlərini
tənzimlədiyinə görə beynəlxalq turizm hüququ beynəlxalq hüququn tərkibinə aiddir.
Doğrudan da, faktiki olmaqla, beynəlxalq turizm hüququ beynəlxalq hüququn tərkib
hissəsi olmaqla onun struktur elementlərindən biri sayılır. Lakin beynəlxalq turizm
hüququnun beynəlxalq hüquq sistemində tutduğu yer daha dəqiq və aydın şəkildə
müəyyən olunmalıdır. Bundan ötrü, ilk növbədə, turizmin (beynəlxalq turizmin)
mahiyyətinə aydınlıq gətirilməlidir.
Qeyd etməliyik ki, turizm iqtisadiyyatın konkret sahələrindən biridir; həm də
o, iqtisadiyyatın gəlirli sahələrindən sayılır.

Bir sıra dövlətdə (ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya, Avstriya,
İtaliya, İspaniya və digər dövlətlərdə) isə turizm ən çox qazanc (gəlir) gətirən və
səmərəli iqtisadiyyat sahəsi hesab edilir. Məsələn, İtaliya və İspaniyaya hər il
təxminən 50 milyon turist gəlir ki, bundan həmin ölkələr 25 milyard gəlir götürürlər.
Digər bir misalda, 9 milyona yaxın əhalisi olan Avstriya hər il 9 milyon turist
qəbul edir ki, bundan o, 15 milyard gəlir əldə edir. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq
ticarətə aid ədəbiyyat səhifələrində beynəlxalq turizm dünya iqtisadiyyatının aktiv
şəkildə inkişaf edən sahəsi kimi xarakterizə olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq turizmin həyata keçirilməsi prosesində
müəyyən növ münasibətlər (beynəlxalq turizm münasibətləri) yaranır; beynəlxalq
turizm dünya iqtisadiyyatının bir sahəsi olduğu üçün bu münasibətlər öz xarakterinə
və təbiətinə görə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər hesab edilir. Bu səbəbdən turizmə
dair ədəbiyyat səhifələrində müəlliflər çox düzgün və haqlı olaraq göstərirlər ki,
turizm (beynəlxalq turizm) beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin formalarından biridir.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər isə beynəlxalq hüququn müstəqil
sahələrindən biri olan beynəlxalq iqtisadi hüquqla tənzimlənərək, onun nizamasalma
predmetini təşkil edir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bir forması olan beynəlxalq
turizm münasibətləri də, təbii ki, beynəlxalq iqtisadi hüquqla tənzimlənməlidir.
Bundan ötrü beynəlxalq iqtisadi hüquq öz tərkibində beynəlxalq turizm hüququ kimi
struktur element (tərkib hissəsi) ayırır; məhz onun köməyi və vasitəsi ilə beynəlxalq
iqtisadi hüquq beynəlxalq turizm münasibətlərini tənzimləyir.
Bildiyimiz kimi, hər hansı hüquq sahəsinin istənilən struktur elementinin
özünün «statusu» olmalıdır. Belə ki, o, ya yarımsahə, ya da institut kimi tanınmalıdır.
Sual olunur: «beynəlxalq turizm hüququ» kimi struktur element (tərkib hissə) hansı
«statusla» beynəlxalq iqtisadi hüququn tərkibinə daxil olur?
Fikrimizcə, beynəlxalq turizm hüququ onun BİH-in yarımsahəsi kimi
tanınması üçün tələb edilən və lazım olan bütün meyarlara (ayrıca nizamasalma
predmetinə malik olması, özünəxas xüsusi prinsiplərə malik olması, beynəlxalq
turizm münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində beynəlxalq birliyin maraqlı
olması, beynəlxalq turizm münasibətlərinin beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etməsi,
beynəlxalq turizm münasibətlərini tənzimləyən beynəlxalq hüquq normalarının
kifayət sayda olması və s.) cavab verir.
Buna görə də o, BİH-in yarımsahəsi hesab edilməlidir. Həm də ona görə ki,
beynəlxalq hüququn yarımsahələri ayrılarkən beynəlxalq (dövlətlərarası) iqtisadi

əməkdaşlığın müstəqil və konkret sahələri (istiqamətləri) nəzərə alınır; bu sahələrdən
(istiqamətlərdən) asılı olaraq, bu və ya digər struktur element BİH-in tərkibində
yarımsahə «statusu» əldə edir. İqtisadi fəaliyyət növü olan beynəlxalq turizm məhz
beynəlxalq (dövlətlərarası) əməkdaşlığın müstəqil və konkret sahəsi (istiqaməti)
hesab olunur.
Həm də beynəlxalq turizm hüququna BİH-in nisbətən yeni, «cavan» və
formalaşmaqda olan yarımsahəsi kimi baxmaq lazımdır.

13.4.

Beynəlxalq turizm hüququnun özünəxas (xüsusi)

prinsipləri

Özünəxas (xüsusi) prinsiplərinin mövcud olması beynəlxalq turizm hüququnun
beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahəsi kimi tanınmasını şərtləndirən meyarlardan
biridir. Hər şeydən əvvəl, qeyd etməliyik ki, beynəlxalq turizm hüququnda
beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri vacib rol oynayır. Belə ki, beynəlxalq turizm
hüququnun nizamasalma predmetinə daxil olan münasibətlərin hüquqi
tənzimlənməsində, ilk növbədə, beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri tətbiq olunur;
onlar beynəlxalq turizm hüququ ilə tənzimetmənin əsasını təşkil edir.
Şübhəsiz, beynəlxalq turizm hüququ üçün beynəlxalq hüququn əsas
prinsiplərinin hamısı önəmlidir; lakin onlar, təbii ki, beynəlxalq turizm hüququnda
bir bərabərdə, eyni dərəcədə tətbiq olunmur. Belə ki, beynəlxalq hüququn əsas
prinsiplərinin bəzilərinin beynəlxalq turizm hüququ üçün əhəmiyyəti daha çoxdur.
Söhbət, hər şeydən əvvəl, beynəlxalq hüququn aşağıdakı əsas prinsiplərindən gedir:
-dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipi;
-insan hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək prinsipi;
-beynəlxalq öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi prinsipi;
-güc tətbiq etməmək və güc tətbiq etməklə hədələməmək prinsipi;
-əməkdaşlıq prinsipi;
-dövlətin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi;
-mübahisələrin dinc yolla həll olunması prinsipi.

Göstərilən prinsiplərin beynəlxalq (dövlətlərarası) turizm münasibətlərinin
tənzimlənməsində, beynəlxalq turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsində aktiv
formada iştirak etmələri şəksizdir. Məhz onların əsasında turizm sahəsində
beynəlxalq dövlətlərarası əməkdaşlıq realizə olunur. Beynəlxalq turizm hüququnda
həm də beynəlxalq iqtisadi hüququn sahəvi prinsiplərindən istifadə olunur. Belə ki,
beynəlxalq turizm hüququ BİH-in yarımsahəsidir. Buna görə də, əlbəttə, beynəlxalq
turizm hüququnda BİH-in sahəvi prinsipləri tətbiq edilməlidir. Beynəlxalq iqtisadi
hüququn, xüsusən, aşağıdakı prinsiplərinin beynəlxalq turizm hüququ üçün vacib
əhəmiyyəti vardır:
-iqtisadi diskriminasiyaya (ayrı-seçkiliyə) yol verməmək prinsipi;
-qarşılıqlı olma prinsipi;
-qarşılıqlı fayda prinsipi.
Beynəlxalq turizm hüququnda həm də onun öz xüsusi (özünəxas) prinsipləri
tətbiq edilir; onlar beynəlxalq iqtisadi hüququn sahədaxili prinsipləri sayılır. Belə ki,
hüquq nəzəriyyəsinə görə, hüquq yarımsahəsinə və ya institutuna aid olan prinsiplər
sahədaxili prinsiplər sayılır.
Beynəlxalq turizm hüququnun özünəməxsus (xüsusi) prinsipləri dedikdə yalnız
beynəlxalq turizm hüququnu xarakterizə edən, onun mahiyyətini əks etdirən əsas
ideyalar və rəhbər başlanğıclar başa düşülür. Başqa sözlə, təkcə beynəlxalq turizm
hüququ ilə tənzimetməyə məxsus olan əsas ideyalara və rəhbər başlanğıclara
beynəlxalq turizm hüququnun özünəxas (xüsusi) prinsipləri deyilir. Bu səbəbdən
turizmə dair hüquq ədəbiyyatı səhifələrində beynəlxalq turizm hüququnun özünəxas
(xüsusi) prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinə, formulə olunmasına və ayrılmasına
xüsusi diqqət yetirilir; bu prinsiplər öz ifadəsini turizmə aid beynəlxalq sənədlərdə
tapmışdır. Həmin sənədlər sırasında aşağıdakıları fərqləndirmək mümkündür:
-Turizmin inkişafı barədə Ümumi Konfransın Sənədi (Manila, 1980-ci il);
-Turizmə dair Ümumdünya Müşaviəsinin Sənədi (Akapulko, 1982-ci il);
-Turizm barədə Haaqa Parlamentlərarası Konfransın Sənədi (1989-cu il);
-Turizm Xartiyası (1985-ci il);
-Turist Məcəlləsi (1985-ci il);
-Helsinki Yekun Aktı (1975-ci il)2 və b.

Beynəlxalq turizm hüququ, ilk növbədə, turizm azadlığı prinsipindən çıxış
edir; bu, beynəlxalq turizm hüququnun özünəxas (xüsusi) prinsiplərindən biridir;
həmin prinsipə görə, beynəlxalq turizm heç bir mane olmadan sərbəst və azad şəkildə
həyata keçirilir; fiziki şəxslər turizm səyahətlərinə (səfərlərinə) çıxmaqda sərbəst və
azaddır; heç kəs dövlət ərazisi çərçivəsində turistlərin sərbəst və azad hərəkət
hüququnun həyata keçirilməsinə mane ola bilməz. Turizm azadlığı prinsipi həm də
bunda ifadə olunur ki, turistlərin hər hansı ölkənin ərazisinə daxil olmalarına və onu
tərk etmələrinə icazə verilməlidir.
Beynəlxalq turizm hüququ həm də turist olmaq imkanı kimi vacib prinsipdən
çıxış edir; bu prinsip də beynəlxalq turizm hüququnun özünəxas (xüsusi)
prinsiplərindən biri sayılır; sözü gedən prinsipə görə, hər bir fiziki şəxsin istirahət
etmək, dincəlmək, müalicə olunmaq, qohumları (yaxınları) ilə görüşmək, idman
yarışlarında və elmi konfranslarda iştirak etmək, tarixi yerlərlə və mədəniyyət
(incəsənət) abidələri ilə tanış olmaq, kommersiya-işgüzar danışıqlar aparmaq, habelə
dini ziyarətgahlara getmək məqsədilə öz daimi yaşayış yerini tərk edərək turizm
səfərlərinə (səyahətlərinə) çıxmaq hüququ vardır. Göstərilən prinsip fiziki şəxsləri
turist olmaq hüququ ilə təmin edir. Turist olmaq hüququ isə turizm hüququ deməkdir.
Buna görə də həmin prinsip ədəbiyyat səhifələrində həm də turizm hüququ prinsipi
adlanır.
Beynəlxalq turizmin inkişafı prinsipi də beynəlxalq turizm hüququnun
özünəxas (xüsusi) prinsipi sayılır; bu prinsipə görə, özündə iqtisadi, sosial,
humanitar, tərbiyəvi və estetik amilləri birləşdirdiyinə, dünyada sülhü və beynəlxalq
əməkdaşlığı möhkəmləndirməyin vacib vasitəsi olduğuna görə hər bir dövlət
beynəlxalq turizm fəaliyyətinin inkişafına yardım etməlidir; həm də ona görə ki,
dövlətlər beynəlxalq turizm fəaliyyətindən xeyli gəlir götürürlər.
Beynəlxalq turizmin təhlükəsiz olması prinsipi (beynəlxalq turizmin
təhlükəsizliyi prinsipini) də beynəlxalq turizm hüququnun özünəxas (xüsusi) prinsipi
kimi tanınır; bu prinsipinə görə, beynəlxalq turizm dünya birliyi, beynəlxalq
ictimaiyyət, ayrı-ayrı dövlətlər və onların şəxsləri üçün təhlükəli olmamalı, hər hansı
zərərin vurulmasına gətirib çıxarmamalıdır. Həmin prinsip hüquqazidd məqsədlərlə
(məsələn, beynəlxalq terrorizm, narkobiznes, insan və silah alveri, qaçaqmalçılıq və
digər məqsədlərlə) turizmdən istifadə olunmasını qadağan edir. Beynəlxalq turizm
yalnız hüquqauyğun məqsədlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Ona görə ki,
turizm humanist aspektə malik olan fəaliyyətdir.

Beynəlxalq turizm hüququ həm də turizm resurslarının bəşəriyyətin mirası
(mülkiyyəti) olması kimi özünəxas (xüsusi) prinsipdən çıxış edir; bu prinsipə görə,
turizm ehtiyatları kimi mühüm əhəmiyyətə malik olan miras bütövlükdə mülkiyyət
hüququ əsasında bəşəriyyətə məxsusdur.
Beynəlxalq turizm hüququ həm də belə bir özünəxas (xüsusi) prinsip
müəyyənləşdirir ki, turizm resurlarından (ehtiyatlarından) sərbəst istifadə olunur; ona
turizm ehtiyatlarından sərbəst istifadə prinsipi deyilir. Həmin prinsipə görə, fiziki
şəxslər turist qismində turizm üçün maraqlı olan yerlərə, yəni turizm obyektlərinə
(məsələn, muzeylərə, tarixi yerlərə, dini ziyarətgahlara, heykəltaraş-lıq abidələrinə,
arxeoloci qazıntı yerlərinə və s.) sərbəst şəkildə səfər edə bilərlər.

13.5. Beynəlxalq turizm hüququnun mənbələri

Beynəlxalq turizm hüququnun əsas mənbə növü beynəlxalq müqavilələr hesab
edilir. Söhbət, ilk növbədə, turizm və beynəlxalq səyahət sahəsində bağlanan
çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrdən gedir. Belə müqavilələrə aiddir:
-Səyahətə dair kontrakt barədə Beynəlxalq Konvensiya (1970-ci il);
-Mehmanxana sahibləri və səyahət bürosu arasında bağlanan kontraktlar
barədə Beynəlxalq Konvensiya (1981-ci il);
-Kioto Konvensiyası, yəni Gömrük prosedurunun sadələşdirilməsi və
harmonizasiyası barədə Beynəlxalq Konvensiya (1973-cü il) və s.
Beynəlxalq turizm hüququnun mənbəyi olan beynəlxalq müqavilələrin bir
hissəsini ikitərəfli beynəlxalq müqavilələr təşkil edir; onlara turizm sahəsində
ikitərəfli müqavilələr deyilir. Turizm sahəsində beynəlxalq (dövlətlərarası)
əməkdaşlıq, əsasən və başlıca olaraq, bu növ beynəlxalq müqavilələrin köməyi ilə
həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq turizm münasibətlərini ikitərəfli
beynəlxalq müqavilələrin vasitəsilə tənzimləmək ənənəsi və praktikası geniş
yayılmışdır; belə müqavilələrin sayı son dərəcə və həddən ziyadə çoxdur. Məsələn,
Rusiya Federasiyası Türkmənistan, Belorusiya, Argentina, Litva və digər ölkələrlə
turizm sahəsində əməkdaşlıq barədə ikitərəfli saziş bağlamışdır.
Azərbaycan Respublikası da turizm sahəsində ikitərəfli müqavilə
praktikasından geniş səviyyədə istifadə edir. Belə ki, bizim ölkə 1997-ci ildə İtaliya

Respublikası, 1996-cı ildə Özbəkistan Respublikası, 1999-cu ildə Ukrayna
Respublikası, 1999-cu ildə Bolqarıstan Respublikası, 1994-cü ildə Çin Xalq
Respublikası, 1998-ci ildə Gürcüstan Respublikası, 1997-ci ildə Polşa Respublikası,
2004-cü ildə Moldova Respublikası, 1992-ci ildə Türkiyə Respublikası, 1997-ci ildə
Qazaxıstan Respublikası, 2004-cü ildə Belorus Respublikası, 1996-cı ildə Pakistan
Respublikası, 2005-ci ildə Yunanıstanla, 2006-cı ildə İordaniya və digər ölkələrlə
turizm sahəsində əməkdaşlığa dair beynəlxalq sazişlər imzalamışdır.
Beynəlxalq-hüquqi adətlər beynəlxalq turizm hüququnun digər mənbə
növüdür; turizmin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsində beynəlxalq müqavilələr-lə
yanaşı, həm də onlardan istifadə olunur. Məsələn, Turist Məcəlləsində (1985-ci il)
turizm sahəsində beynəlxalq-hüquqi adətlər öz əksini tapmışdır.
Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri də beynəlxalq turizm hüququnun mənbə
növlərindən biri sayılır. Məsələn, Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş Məclisi
tərəfindən 1985-ci ildə Turizm Xartiyası və Turist Məcəlləsi qəbul olunmuşdur ki,
həmin sənədlər turizmin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsində heç də az rol oynamır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Sadıqov, Əfsər İsa oğlu. Beynəlxalq iqtisadi hüquq : dərslik / Ə. İ. Sadıqov. -

Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2008. - 396 s.;
2. Əliyev Etibar Əli oğlu. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Dərslik. Bakı: “UniPrint”
MMC nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2012, 650 səh.
3. Əliyev Ə.İ., Aslanov E.Z. Beynəlxalq turizm hüququ. Bakı, 2007.
4. E. Ə. Əliyev Beynəlxalq iqtisadi hüquq: ümumi müddəalar. Bakı, “Hüquq
ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2011. – 240 səh
5. L.H. Hüseynov Beynəlxalq hüquq. B.: “Qanun”, 2012. – 368 səh. ;
6. C. Nuriyev. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin hüquqi tənzimlənməsi. Bakı – 2000;
7. Ç.M. Abbasov – “ Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatınainteqrasiya yolları”. Bakı
2002;
8. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (
Академический курс): Учебник. - М.: Волтерс Клувер 2004
9. Шумилов
В.М. Международное экономическое право в эпоху
глобализации. - М.: Междунар. отношения, 2003
10. Barçukova N.S. Mecdunarodnoe sotrudniçestvo qosudarstv v oblasti turizma. M.,
1986.
11. Aleksandrova A.Ö. Mecdunarodnıy turizm. M., 2001.
12. Borisov K.Q. Mecdunaronıy turizm i pravo. M., 1999.

Mövzu 14. Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ

14.1.Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ anlayışı

Dövlətlərarası beynəlxalq əqli mülkiyyət münasibətləri müvafiq hüquq
normaları ilə tənzimlənir; onlara beynəlxalq əqli mülkiyyət hüquq normaları deyilir
və bu normalar beynəlxalq-hüquqi xarakterə malik olub, dövlətlər arasında əqli
mülkiyyət sahəsində bağlanan beynəlxalq sazişlərdə müəyyən edilmişdir. Məhz
həmin normaların sistemi beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ adlanır.
Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ dedikdə beynəlxalq iqtisadi hüququn
subyektləri arasında əqli mülkiyyət sahəsində yaranan beynəlxalq (dövlətlərarası)
əqli mülkiyyət münasibətlərini tənzimləyən hüquq normalarının sistemi başa düşülür.
Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun əsas və başlıja funksiyası əqli mülkiyyət
obyektlərinin (əsərlərin, ixtiraların, əmtəə nişanlarının və s.) dövlətlərarası səviyyədə
qorunmasını və mühafizə olunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Məsələ burasındadır
ki, bu obyektlər ərazi xarakterli obyektlərdir.
Belə ki, əqli mülkiyyət obyektləri yalnız yaradıldığı dövlətin ərazisində
qorunur, mühafizə edilir; başqa dövlətlərin ərazisində isə onlar qorunmur və
mühafizə edilmirlər.
Əqli mülkiyyət obyektlərinin qorunması (mühafizə edilməsi) dedikdə bu
obyektləri yaradan şəxsin ijazə və razılığı olmadan heç kəsin onlardan istifadə
etməməsi başa düşülür; yalnız əqli mülkiyyət obyektlərini yaradan şəxsin icazə və
razılığı ilə başqa şəxslər ondan istifadə edə bilərlər. Ona görə ki, əqli mülkiyyət
obyektlərini yaradan şəxsin həmin obyektlərdən istifadə etməyə müstəsna (inhisar)
hüququ vardır.
Əgər əqli mülkiyyət obyektləri beynəlxalq (dövlətlərarası) səviyyədə
qorunmazsa, onda xariji dövlətlərin ərazilərində istənilən şəxs həmin obyektləri
yaradan şəxsin razılığını və ya ijazəsini almadan, bu şəxsə haqq (qonarar) vermədən
onlardan istifadə edə bilər (məsələn, Azərbaycan Respublikasında ixtira edilmiş yeni
təyinatlı kompüteri ixtiraçının razılığı və icazəsi olmadan, ona haqq ödəmədən xariji
dövlət ərazisində istehsal edib satırlar; başqa bir misalda, Rusiya Federasiyasında
yazılmış qiymətli elmi əsərmüəllifin razılığı olmadan Azərbayjan Respublikasında

çoxsaylı tirajla nəşr olunur və onun nüsxələri kütləvi şəkildə satılır); belə istifadə
qanunsuz istifadə sayılmır və hüquq pozuntusu hesab edilmir. Əlbəttə, belə halda əqli
mülkiyyət obyektlərinin beynəlxalq (dövlətlərarası) səviyyədə qorunması tələb edilir.
Əqli mülkiyyət obyektlərinin beynəlxalq (dövlətlərarası) səviyyədə qorunması üçün
isə dövlətlər öz aralarında beynəlxalq sazişlər (ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər)
bağlayırlar; məhz bu sazişlərin vasitəsilə əqli mülkiyyət obyektlərinin beynəlxalqhüquqi mühafizəsi, dövlətlərarası səviyyədə qorunması təmin edilir.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn tərkib hissəsi (struktur elementi) olan beynəlxalq
əqli mülkiyyət hüququ da məhz bu məqsədə, yəni əqli mülkiyyət obyektlərini
beynəlxalq-hüquqi qorumaq (mühafizə etmək) məqsədinə xidmət edir.

14.2. Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun nizamasalma predmeti

Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun nizamasalma predmeti dedikdə onun
köməyi və vasitəsilə beynəlxalq səviyyədə qorunan (mühafizə olunan) dövlətlərarası
əqli mülkiyyət münasibətləri başa düşülür. Belə ki, istənilən ictimai münasibət əgər
hüquqi qorunursa və mühafizə edilirsə, deməli, həmin münasibət hüquqi jəhətdən
tənzimlənir; hüquqi mühafizə və qoruma hüquqi tənzimetmənin formalarından
(vasitələrindən) biridir. Bunlara əsasən söyləyə bilərik ki, beynəlxalq əqli mülkiyyət
hüququnun nizamasalma predmetini dövlətlərarası əqli mülkiyyət münasibətləri
təşkil edir; bu münasibətlər isə əqli mülkiyyət obyektləri ilə əlaqədar olaraq yaranır.
Bəs, əqli mülkiyyət obyektləri dedikdə nə başa düşürük?
Əqli mülkiyyət obyektləri dedikdə yaradıjılıq fəaliyyətinin nətijələri başa
düşülür; belə nətijələrin, yəni əqli mülkiyyət obyektlərinin dairəsi beynəlxalq-hüquqi
sənədlərdə, məsələn, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) təsis
edilməsi haqqında Stokholm Konvensiyasında (1967-ci il) müəyyən edilmişdir;
həmin Konvensiyanın 2-ci maddəsinin 8-ci bəndinə görə, əqli mülkiyyət obyektlərinə
elm, ədəbiyyat və injəsənət əsərləri, ixtiralar, sənaye nümunələri, əmtəə nişanları,
joğrafi göstərijilər və digər obyektlər daxildir. Bu obyektlərin beynəlxalq
(dövlətlərarası) səviyyədə qorunması ilə bağlı müəyyən ijtimai münasibətlər əmələ
gəlir ki, həmin münasibətlər beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun nizamasalma
predmetinə daxildir.
Beynəlxalq əqli mülkiyyət münasibətlərinin BİH-in, daha konkret desək, onun
struktur elementi (tərkib hissəsi) olan beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun

nizamasalma predmetinə daxil edilməsini nə ilə izah etmək olar? Bildiyimiz kimi,
əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadə ilə (məsələn, yenijə ixtira olunmuş yeni
təyinatlı paltaryuyan maşının, televizorun, saatın, kondisionerin və s. avadanlıqların
istehsalı və satışı ilə) bağlı olaraq yaranan
münasibətlər iqtisadi məzmuna malik olub, əmlak münasibətləri hesab edilir. Qeyd
etməliyik ki, əmlak münasibətləri iqtisadi anlayışdır. Belə ki, əmlak münasibətləri
dedikdə konkret iradəvi iqtisadi münasibətlər başa düşülür. Digər tərəfdən, istənilən
iqtisadi münasibət, prinsip etibarı ilə, əmlak münasibətidir. Bundan əlavə, əqli
mülkiyyət obyektlərindən istifadə hüququ (məsələn, ixtiraya patent hüququ) əmtəə
kimi iqtisadi forma alır. Başqa sözlə, belə hüquq əmtəə kimi tanınır. Buna görə də
əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadə hüququ əmtəə dövriyyəsinə jəlb olunmaq və
tijarətin (o jümlədən beynəlxalq ticarətin) predmeti olmaq xüsusiyyətinə malikdir
(məsələn, ixtiraya patent hüququ başqa şəxsə satılır və s.). Həmin hüquq həyata
keçirilərkən ticarət münasibətləri (o jümlədən beynəlxalq tijarət münasibətləri)
yaranır.
Bildiyimiz kimi, beynəlxalq tijarət münasibətləri beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin növlərindən biridir. Təsadüfi deyil ki, əqli mülkiyyət obyektlərindən
istifadə hüququ ticarətin (o cümlədən beynəlxalq ticarətin) predmetlərindən biridir.
Buna görə də əqli mülkiyyət hüquqları birbaşa və ya dolayı formada beynəlxalq
tijarətin bir hissəsidir. Fransalı müəlliflər D.Karro və P.Jyuyar təxmini olaraq belə
güman edirlər ki, dünya tijarətinin həjmində əqli mülkiyyət hüquqlarının payı 1%-ə
yaxındır.1 Məhz bu kimi iqtisadi səbəblər, xüsusən də əqli mülkiyyət hüquqlarının
mühüm iqtisadi məzmuna (tərəfə) malik olması əqli mülkiyyət sahəsinin ÜTT
sisteminə daxil edilməsini
şərtləndirmişdir. Belə ki, ÜTT-nin fəaliyyətinin hüquqi əsasını təşkil edən beynəlxalq
sənədlərdən biri, əvvəllərdə qeyd etdiyimiz kimi, TRİPS hesab olunur. TRİPS əqli
mülkiyyət hüquqlarının ən vajib tijarət aspektlərini tənzimləyən ilk beynəlxalq
müqavilədir. Lakin əqli mülkiyyət özlüyündə ÜTT-nin səlahiyyətlərinə daxil olan
məsələ deyildir; sözü gedən təşkilat əqli mülkiyyətə onun beynəlxalq ticarətlə bağlı
olduğu dərəcədə toxunur.
Deyilənlər əsas verir ki, əqli mülkiyyət sahəsində yaranan münasibətlər
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin növlərindən biri kimi tanınsın və beynəlxalq
iqtisadi hüququn nizamasalma predmetinə daxil olsun. Hesab edirik ki, belə fikir
söyləmək üçün gətirdiyimiz arqument və dəlillər kifayət edər. Dövlətlərarası əqli
mülkiyyət münasibətlərinin BİH çərçivəsində tənzimlənməsi vacib və zəruri

məsələdir. Lakin beynəlxalq iqtisadi hüquq bilavasitə deyil, öz tərkib hissəsi (struktur
elementi) olan beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun vasitəsi və köməyi ilə həmin
münasibətləri tənzim edir.
14.3. Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun beynəlxalq iqtisadi hüquq
sistemində yeri
Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun BİH sistemində tutduğu yer məsələsinə
müəlliflərin münasibəti eyni, birmənalı deyildir. Bu, beynəlxalq hüquq, eləcə də
beynəlxalq iqtisadi hüquq doktrinasında elmi mübahisə və diskusiya doğuran
məsələlərdən biridir. Bir sıra müəllif (V.M.Şumilov, Ə.İ.Sadıqov, L.P.Anufriyeva,
A.A.Kovalyev, A.Q.Boqatıryev və digərləri) beynəlxalq iqtisadi hüququn sistemində
onun tərkib hissəsi (struktur elementi) kimi beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnu
ümumiyyətlə ayırmırlar. Belə ki, onlar beynəlxalq iqtisadi hüququn sistemi haqqında
danışarkən «beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ»nun adını çəkmirlər.
Fransa müəllifləri D.Karro və P.Jyuyar da məsələyə, demək olar ki, eyni cür
yanaşırlar; onlar da beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ anlayışı işlətmirlər; həmin
müəlliflər yalnız, bir az əvvəl adını çəkdiyimiz TRİPS sənədinə toxunmaqla
kifayətlənmişlər.
Q.M.Velyaminov beynəlxalq əmlak hüququnu BİH-in yarımsahəsi, beynəlxalq
əqli mülkiyyət hüququnu isə beynəlxalq əmlak hüququnun institutu kimi tanıyır. Belə
yanaşma onunla izah edilir ki, müəllifə görə, əqli mülkiyyət əmlakdır.
Zənn edirik ki, beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun BİH sistemində yerinin
belə müəyyənləşdirilməsi düzgün deyil və bunun üçün elə bir elmi zəmin yoxdur.
Belə ki, mülkiyyəti, şərti olaraq, iki yerə bölmək olar: maddi mülkiyyət, əqli
mülkiyyət. Bunlar bir-birindən, hər şeydən əvvəl, ilk növbədə, obyektlərinə görə
fərqlənirlər. Maddi mülkiyyətin obyektini maddi predmetlər – əşyalar (torpaq, ev,
avtomobil, məişət predmetləri, ev avadanlıqları və s.) təşkil edir; belə obyektlərin
əşya (maddi) forması vardır.
Əqli mülkiyyətə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, onun obyektini qeyrimaddi nemətlər (əsərlər, ixtiralar, ifalar və s.) təşkil edir; belə nemətlərin əşya
(maddi) forması yoxdur.
Maddi mülkiyyət və əqli mülkiyyət bir-birinə münasibətdə o qədər spesifik
cəhətlərə malikdirlər ki, bu jəhətlər onların eyni hüquq institutu və ya hüquq
yarımsahəsi çərçivəsində hüquqi tənzimlənməsini qeyri-mümkün edir. Məhz bu

amillərə görə, demək olar ki, bütün ölkələrin hamısında əqli mülkiyyətin hüquqi
tənzimlənməsi maddi mülkiyyətin hüquqi nizamlanmasından ayrıca, xüsusi
qanunvericiliklə həyata keçirilir.
Beynəlxalq hüquqa dair ədəbiyyat səhifələrində belə bir elmi fikrə rast gəlirik
ki, beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ BİH-in yarımsahələrindən biridir. Hesab edirik
ki, bu, dəqiq və düzgün söylənilmiş fikirdir. Belə ki, dövlətlər arasında beynəlxalq
əməkdaşlıq ayrı-ayrı konkret sahələrdə (istiqamətlərdə) həyata keçirilir. Məhz belə
sahələr əsasında və onlara uyğun olaraq beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahələri
formalaşır. Məsələn, dövlətlərarası beynəlxalq əməkdaşlıq, hər şeydən əvvəl, tijarət
sahəsində həyata keçirilir; buna uyğun olaraq beynəlxalq ticarət hüququ kimi
yarımsahə formalaşır. Dövlətlər həm də maliyyə-valyuta sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlıq edirlər; beynəlxalq əməkdaşlığın bu sahəsi əsasında beynəlxalq maliyyəvalyuta hüququ kimi yarımsahə ayrılır. Məlum məsələdir ki, dövlətlərarası
beynəlxalq əməkdaşlıq əqli mülkiyyət sahəsində də həyata keçirilir. Dövlətlərarası
əməkdaşlığın bu sahəsi əsasında, təbii ki, beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ kimi
yarımsahə formalaşmalıdır. Buna görə beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ BİH-in
yarımsahələrindən biridir. BİH sistemində beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun
yerini məhz belə müəyyən etmək lazımdır. Belə yanaşma, zənn edirik ki, həqiqətə
uyğun olub, kifayət dərəjədə ağlabatan həm hüquqi, həm də məntiqi əsaslara
malikdir.

14.4. Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun əsas institutları

Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ beynəlxalq iqtisadi hüququn struktur
elementi (tərkib hissəsi) olub, onun yarımsahəsidir. İstənilən yarımsahənin özü
diferensiasiya olunaraq ayrı-ayrı struktur elementlərdən (tərkib hissələrindən), daha
konkret söyləsək, hüquq institutlarından ibarətdir. Beynəlxalq əqlimülkiyyət
hüququnda hansı hüquq institutlarının mövjud olmasına gəldikdə, qeyd etməliyik ki,
onun iki əsas hüquq institutu vardır:
-beynəlxalq müəlliflik hüququ;
-beynəlxalq patent hüququ.
Beynəlxalq müəlliflik hüquq institutu dedikdə elə hüquq normalarının
məcmusu başa düşülür ki, bu normaların vasitə və köməyi ilə dövlətlərarası

səviyyədə həm elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərləri, həm də əlaqəli hüquqların
obyektləri (ifalar, fonoqramlar, efir yayımı və s.) hüquqi jəhətdən qorunur, mühafizə
edilir. Beynəlxalq patent hüquq institutuna gəldikdə, qeyd etməliyik ki, dövlətlərarası
səviyyədə sənaye mülkiyyəti obyektlərini (ixtiraları, sənaye nümunələrini, faydalı
modelləri, əmtəə nişanlarını və s.) hüquqi jəhətdən qoruyan və mühafizə edən hüquq
normalarının sisteminə beynəlxalq patent hüquq institutu deyilir.

14.5. Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun mənbəyi
Həm beynəlxalq müəlliflik hüququ, həm də beynəlxalq patent hüququ
institutlarına daxil olan normalar müəyyən formada ifadə olunur ki, bu formaya
beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun mənbəyi deyilir. Beynəlxalq əqli mülkiyyət
hüququnun əsas və başlıca mənbəyi beynəlxalq müqavilədir. Söhbət əqli mülkiyyət
sahəsində bağlanmış beynəlxalq sazişlərdən gedir; belə sazişlər həm müəlliflik, həm
də patent hüququ sahəsində bağlanmışdır. Hal-hazırda həmin sahədə bir sıra
universal, regional və ikitərəfli beynəlxalq sazişlər qüvvədədir.
XIX əsrin 60-70-ci illərində beynəlxalq əqli mülkiyyət münasibətlərinin
genişlənməsi əqli mülkiyyət sahəsində iki beynəlxalq sazişin bağlanmasına gətirib
çıxardı. Bu sazişlərdən biri Sənaye mülkiyyətinin qorunması haqqında Paris
Konvensiyasıdır (1883-gü il). Paris Konvensiyası əsasında sənaye mülkiyyətinin
(ixtiraların və s.) beynəlxalq səviyyədə, çoxtərəfli əsasdahüquqi mühafizəsi və
qorunması həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Paris Konvensiyasının
iştirakçısıdır.
Digər saziş isə Ədəbi-bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern
Konvensiyasıdır (1886-jı il); bu Konvensiyanın köməyi ilə ədəbiyyat və bədii əsərlər
beynəlxalq səviyyədə, çoxtərəfli əsasda hüquqi mühafizə edilir, qorunur. Azərbayjan
Respublikası Bern Konvensiyasının üzvüdür. Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun
mənbəyi olan beynəlxalq sazişlər arasında TRİPS müqaviləsi xüsusilə vajib rol
oynayır.1 TRİPS – «Trade Related Intellejtual Property Rights» ifadələrinin baş
hərfləri, onların ingilisjə abreviaturası olub, Azərbayjan dilinə «Əqli Mülkiyyət
Hüquqlarının Tijarət Aspektlərinə dair Saziş» kimi tərjümə olunur. Bu Saziş,
əvvəllərdə qeyd etdiyimiz kimi, TTBS çərçivəsində aparılan çoxtərəfli beynəlxalq
tijarət danışıqlarının Uruqvay Raundu nətijəsində 1994-jü ildə imzalanmışdır.
Hal-hazırda TRİPS, məlum olduğu kimi, Ümumdünya Tijarət Təşkilatının
hüquqi baza və əsası sayılan sənədlər – Mərakeş hüquqi aktlar Paketinə daxildir; o,

prinsipial əhəmiyyətə malik olan çoxtərəfli yeni sənədlərdən biri hesab olunur.
«Tijarət piratçılığı»nın, yəni müəlliflik hüququnun pozulması ilə mal və xidmətlərin
satılmasının qarşısını almaq, əqli əməyin nəticələrindən dünyada daha sivil formada
istifadə olunmasını təmin etmək və bu sahədə münasibətləri qaydaya salmaq TRİPSin məqsədləri sayılır; onun imzalanması və qəbul olunması ilə əqli mülkiyyət
hüququnun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsində yeni mərhələ başlamışdır. ÜTT-nin
üzvü olmadığına görə Azərbayjan Respublikası, təbii ki, TRİPS-in iştirakçısı
deyildir.
Beynəlxalq sazişlərdən başqa əqli mülkiyyət sahəsində fəaliyyət göstərən
hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatların qərarları da beynəlxalq əqli mülkiyyət
hüququnun mənbəyi hesab olunur. Söhbət, ilk növbədə, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatının (ÜƏMT) normativ xarakterli və dövlətlər üçün məcburi hüquqi qüvvəsi
olan qərarlarından gedir; həmin qərarlardanbeynəlxalq əqli mülkiyyət
münasibətlərinin normativ-hüquqi tənzimlənməsində istifadə oluna bilər. Belə halda
onlar, məlum məsələdir ki, beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququnun mənbəyi kimi çıxış
edir.
ÜƏMT müvafiq beynəlxalq-hüquqi sənəd əsasında təsis edilmişdir; həmin
sənədə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatını təsis edən Konvensiya deyilir ki, o,
1967-ji ildə Stokholm şəhərində imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikası bu
Konvensiyanı imzalayan dövlətlər sırasındadır. Buna görə də bizim ölkə ÜƏMT-nin
üzvüdür. Stokholm Konvensiyası əqli mülkiyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın
həyata keçirilməsində vajib mərhələ oldu; bu Konvensiya əsasında təsis olunan
ÜƏMT dövlətlər arasında əməkdaşlıq etmək yolu ilə bütün dünyada əqli mülkiyyəti
qoruyur ki, bu, onun başlıja vəzifələrindən biridir.

14.6. Beynəlxalq müəlliflik hüququ və onun nizamasalma predmeti

Beynəlxalq iqtisadi hüququn, daha konkret desək, beynəlxalq əqli mülkiyyət
hüququnun institutlarından biri kimi beynəlxalq müəlliflik hüququnun əsas və başlıca
funksiyası elm, ədəbiyyat və incəsənt əsərlərini, habelə əlaqəli hüquqların
obyektlərini (ifaları, fonoqramları və s.) bütün dünyada beynəlxalq səviyyədə
qorumaqdan və mühafizə etməkdən ibarətdir.
Onun belə funksiya yerinə yetirməsi təsadüfi xarakter daşımır. Belə ki, əsərlər
yalnız yaradıldığı dövlətin ərazisində hüquqi mühafizə ilə təmin olunur, yəni hüquqi

cəhətdən qorunurlar. Başqa dövlətlərin ərazisində isə onlar hüquqi jəhətdən
qorunmurlar. Buna görə də müəyyən bir dövlətin ərazisində yaradılmış əsəri başqa
ölkələrdə istənilən şəxs müəllifin razılığınıalmadan və ona haqq (qonorar) ödəmədən
dərj etdirə və yaxud da yaya bilərlər. Təbii ki, belə halda əsərlərin dövlətlərarası
səviyyədə, beynəlxalq məkanda hüquqi mühafizə ilə təmin edilməsinə və
qorunmasına zərurət yaranır. Beynəlxalq müəlliflik hüququ da məhz bu məqsədə,
yəni əsərləri beynəlxalq səviyyədə qorumaq məqsədinə xidmət edir ki, müəlliflərin
əsərlərini xarici ölkələrin ərazisində başqa şəxslər onların razılığını almadan çap
etdirə bilməsinlər.
Beynəlxalq müəlliflik hüququ dedikdə müəyyən bir ölkədə yaradılan əsərin, o
cümlədən əlaqəli hüquqların obyektlərinin başqa ölkələrdə istifadəsi ilə bağlı olaraq
yaranan iqtisadi-əmlak xarakterli münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının
sistemi başa düşülür.
Beynəlxalq müəlliflik hüququnun nizamasalma predmetinə gəldikdə, qeyd
etməliyik ki, dövlətlərarası beynəlxalq müəlliflik münasibətləri onun nizamasalma
predmetini təşkil edir. Dövlətlərarası beynəlxalq müəlliflik münasibətləri isə
əsərlərdən istifadə və onların qorunması sahəsində beynəlxalq miqyasda yaranan
əlaqələrdir.
Beynəlxalq müəlliflik hüququnun nizamasalma predmetinə daxil olan
münasibətlər iki növə (qrupa) bölünür:
-əsərlərdən istifadə ilə bağlı olaraq yaranan münasibətlər;
-əlaqəli hüquqlardan istifadə ilə bağlı olaraq yaranan münasibətlər.
Birinci növ münasibətlər əsərləri beynəlxalq mühafizə hüququ ilə tənzimlənir;
əsərləri beynəlxalq mühafizə hüququ isə beynəlxalq müəlliflik hüququnun
subinstitutudur. Əsərləri beynəlxalq mühafizə hüququ subinstitutu dedikdə elm,
ədəbiyyat və injəsənət sahəsində müəlliflərin yaradıjılıq fəaliyyətinin nəticələrini
beynəlxalq səviyyədə qoruyan hüquq normalarının sistemi başa düşülür.
İikinci növ münasibətlər beynəlxalq əlaqəli hüquqlar ilə tənzimlənir ki, o,
beynəlxalq müəlliflik hüququnun digər subinstitutu sayılır. Beynəlxalq əlaqəli
hüquqlar subinstitutu dedikdə isə, əlaqəli hüquqların ayrı-ayrı obyektlərini hüquqi
mühafizə ilə təmin edən hüquq normalarının sistemi başadüşülür. Əlaqəli hüquqların
obyektləri isə bunlardan ibarətdir: artistlərin ifaçılıq fəaliyyəti (ifa), fonoqram (səsli
yazılma), yayım təşkilatlarının verilişi.

Bildiyimiz kimi, ÜƏMT-ni təsis edən Stokholm Konvensiyası həmin
obyektləri (ifalar və s.) əqli mülkiyyətə daxil edir. Beləliklə, beynəlxalq müəlliflik
hüququnun özü iki subinstitutdan ibarətdir:
-əsərləri beynəlxalq mühafizə hüquq subinstitutu;
-beynəlxalq əlaqəli hüquqlar subinstitutu.

14.7. Müəlliflik hüququ sahəsində beynəlxalq sazişlər (beynəlxalq
müəlliflik hüququnun mənbəyi kimi)

Müəlliflik hüququ sahəsində bir sıra beynəlxalq sazişlər qəbul olunmuşdur ki,
həmin sazişlərin köməyi və vasitəsilə əsərlərin beynəlxalq hüquqi qorunması
(mühafizəsi) həyata keçirilir; onlar beynəlxalq müəlliflik hüququnun əsas və başlıca
mənbəyi hesab edilir.
Qeyd etməliyik ki, müəlliflik hüququ sahəsində bağlanmış beynəlxalq sazişlər
əsərlərin beynəlxalq hüquqi mühafizəsində vajib rol oynayırlar. Söhbət, hər şeydən
əvvəl, ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern Konvensiyasından gedir.
Ədəbi-bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern Konvensiyası. Bern
Konvensiyası müəlliflik hüququ üzrə əsas çoxtərəfli beynəlxalq sazişlərdən biridir;
bu Konvensiya 9 sentyabr 1886-jı il tarixində imzalanaraq qəbul edilmişdir; Bern
Konvensiyasında 148 üzv-dövlət iştirak edir. Müəlliflik hüququ beynəlxalq
səviyyədə ilk dəfə təxminən orta əsrlər dövründə ikitərəfli müqavilələrin köməyi ilə
qorunmuşdur. Lakin bu müqavilələr natamam xarakter daşıyırdı və eyni formada
deyildi. Məlum məsələdir ki, ikitərəfli müqavilələr müəlliflik hüququnun dünyada
vahid beynəlxalq mühafizə sistemini yarada bilməzdi. XIX əsrin 60-70-ci
illərindəmüəlliflik huququ sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsi belə
sistemin formalaşmasını zərurətə çevirdi. Bundan ötrü, yəni müəlliflik hüququnun
vahid beynəlxalq mühafizə sistemini yaratmaq üçün Bern Konvensiyası qəbul
olundu; onun əsas məqsədi ədəbi və bədii əsər müəlliflərinin hüquqlarını beynəlxalq
səviyyədə eyni və vahid şəkildə effektiv mühafizə etməkdən ibarətdir.
Bern Konvensiyası dövlətlərin ona qoşulması üçün açıqdır. Buna görə də
istənilən ölkə Bern Konvensiyasına üzv ola bilər. Bern Konvensiyasında bir sıra
vacib prinsiplər formulə edilmişdir. Bu prinsiplərdən biri ondan ibarətdir ki, əsər

yaradıldığı ölkədə mühafizə edilməsindən asılı olmayaraq, Bern Konvensiyasının
iştirakçısı olan digər ölkələrdə qorunur («mühafizənin asılı olmaması» prinsipi). Bern
Konvensiyası həm də milli recim prinsipindən çıxış edir; bu prinsipə görə, Bern
Konvensiyasının üzvü olan dövlətdə yaradılan əsər digər üzv-ölkələrdə də eyni
qaydada qorunur.
Avtomatik mühafizə prinsipi Bern Konvensiyasının müəyyənləşdirdiyi üçüncü
prinsipdir; bu prinsipə görə, əsər avtomatik surətdə, formal şərtlərdən (əsərin
qeydiyyata alınmasından, deponentə qoyulmasından və s.) asılı olmayaraq qorunur.
Bern Konvensiyasının 2-ci maddəsində qorunan və mühafizə olunan əsərlərin
siyahısı verilmişdir; həmin siyahıya hansı üsulla və hansı formada ifadə edilməsindən
asılı olmayaraq, elm, ədəbiyyat və injəsənət sahəsində yaradılan bütün əsərlər
daxildir. Bern Konvensiyasına görə, həm oricinal, həm də törəmə əsərlər (məsələn,
tərcümə əsərləri, müsiqi arancimanları, yenidən işlənilmiş və dəyişdirilmiş ədəbiyyat
və ya injəsənət əsərləri və s.) qorunur; həm də onlar bir bərabərdə qorunurlar.
Törəmə əsərlər dedikdə isə əvvələr mövcud olan oricinal əsərlər əsasında yaradılan
əsərlər başa düşülür. Bern Konvensiyasına görə, həm dərc olunan, həm də dərc
olunmayan əsərlər qorunur. Qorunmaq üçün əsər müəllifi ya Bern Konvensiyasının
üzvü olan ölkələrdən birinin vətəndaşı olmalı, ya da onun yaşayış yeri həmin
ölkələrdən birində olmalıdır.
Bern Konvensiyası əsər barədə müəllifin bir sıra müstəsna (inhisar) hüququnu
müəyyənləşdirir. Belə hüquqlara aşağıdakılar aiddir:
-əsəri tərjümə etmək hüququ;
-əsəri istənilən üsulla və formada dərj etdirmək hüququ;
-dram, müsiqili dram və musiqi əsərlərini kütləvi ifa etmək hüququ;
-əsəri dəyişdirmək, yenidən işləmək və aranciman etmək hüququ;
-əsəri efirə vermək hüququ;
-kütləvi məlumat hüququ və s.
Bern Konvensiyasına görə, bir sıra halda əsərdən müəllifin razılığı olmadan və
ona müəlliflik qonorarı ödəmədən istənilən şəxs istifadə edə bilər; həmin hallara
əsərdən sərbəst istifadə halları deyilir. Əsərdən sərbəst istifadə hallarına bunlar
aiddir: əsərdən sitat gətirmək, əsərdən tədris məqsədilə illüstrativ material qismində
istifadə etmək, müəyyən xüsusi hallarda əsərin surətini çıxarma (əgər bu, əsassız

olaraq müəllifin hüququnu pozmazsa), cari hadisələr barədə qəzet və curnallardakı
məqalələrin surətini çıxarmaq, digər hallar.
Bern Konvensiyası əsərlərin qorunma müddətini də müəyyənləşdirir. Belə ki,
onun 7-ci maddəsinə görə, əsər müəllifin həyatı boyu və onun ölümündən sonra 50 il
müddətinə qorunur. Bu, əsərlərin qorunmasının ümumi müddətidir. Bəzi növ əsərlər
(məsələn, kinematoqrafiya əsərləri) üçün xüsusi mühafizə müddəti müəyyən
olunmuşdur.
Bern Konvensiyasına görə, əsərlər iki kateqoriya şəxslər üçün qorunur. Başqa
sözlə, əsərlər ya əsər müəllifinin, ya da onun vərəsələrinin xeyrinə qorunur.
Müəlliflik hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyası (Cenevrə Konvensiyası).
Ümumdünya (Cenevrə) Konvensiyası müəlliflik hüququnu beynəlxalq səviyyədə
qoruyan digər çoxtərəfli sazişdir. Bu Konvensiya 1952- ci ildə Jenevrə şəhərində
imzalanmışdır; Konvensiya 16 sentyabr 1955-ji il tarixindən qüvvəyə minmişdir.
Hal-hazırda 100-ə yaxın dövlət onun iştirakçısıdır; Azərbaycan Respublikası da
Ümumdünya (Cenevrə) Konvensiyasının iştirakçısıdır. Bunun Bern Konvensiyasının
iştirakçısı olmayan ölkələrdə Azərbayjan müəlliflərinin əsərlərinin qorunması üçün
vacib əhəmiyyəti vardır. Məsələ burasındadır ki, Ümumdünya (Cenevrə)
Konvensiyasına qoşulan və onun iştirakçısı olan bir sıra ölkə Bern Konvensiyasının
üzvü deyildir. Amma əksər dövlətlər, eyni zamanda, həm Bern Konvensiyasının, həm
də Cenevrə Konvensiyasının iştirakçısıdır.
Bern Konvensiyası müəlliflik hüququnun qorunmasına dair yüksək standart
müəyyənləşdirir və ölkələrin öz milli (daxili) müəlliflik qanunvericiliyinin mühüm
dərəcədə dəyişdirilməsini tələb edirdi. Bu da, öz növbəsində, bəzi ölkələrin (məsələn,
ABŞ-ın və s.) Bern Konvensiyasında iştirak etməsinə imkan vermirdi. Təbii ki, belə
şəraitdə ayrı-ayrı dövlətlərin iştirakına imkan verən yeni konvensiyanın qəbul
olunmasına zərurət yarandı. Bu məqsədlə Ümumdünya (Cenevrə) Konvensiyası
qəbul olundu.
Bern Konvensiyası ilə müqayisədə Ümumdünya (Cenevrə) Konvensiyası
müəlliflik hüququ sahəsində yüksək beynəlxalq mühafizə standartları
müəyyənləşdirmir. Məhz yüksək mühafizə standartlarının müəyyənləşdirilməməsi öz
milli (daxili) müəlliflik qanunverijiliyini mühüm dərəcədə dəyişdirməyə hazır
olmayan dövlətlərə imkan verir ki, onlar Ümumdünya (Cenevrə) Konvensiyasında
iştirak etsinlər. Ümumdünya (Cenevrə) Konvensiyası müəlliflik hüququnu qorumaq
və mühafizə etmək səviyyəsinə görə Bern Konvensiyasından geridə qalır. Lakin bu
Konvensiyada elə normalar müəyyən edilmişdir ki, onlar, əsasən, inkişaf etməkdə

olan ölkələrin maraqlarına uyğun gəlir. Ümumdünya (Cenevrə) Konvensiyası
əsərləri qorumaq üçün üç əsas prinsip müəyyənləşdirir. Birinji prinsip milli recim
prinsipidir; bu prinsipə görə, iştirakçı-dövlətlərin birində (istəniən iştirakçı-dövlətdə)
dərc olunmuş əsər başqa iştirakçı-dövlətlərdə eyni dərəjədə qorunur. İkinji prinsip
müəllifin hüquqlarının dövlət mühafizə prinsipidir; bu prinsipə görə, hər bir dövlət
müəllifin öz əsəri barədə yaranan hüquqlarının effektiv şəkildə qorunmasını təmin
etmək üçün tədbirlər görməlidir.
Üçünjü prinsip konvension işarəni əsərdə göstərmək prinsipidir; bu prinsipə
görə, əsər o halda müəlliflik haqqında qanunvericiliklə qorunur ki, əsəri qoruma
nişanından (konvension işarədən) istifadə olunsun. Əsəri qoruma nişanı üç ünsürdən
ibarətdir: dairəyə alınmış C latın hərfi – © (ingilisjə «copyright» sözünün baş hərfi;
«copyright»
İngiltərədə «müəlliflik hüququ», «surətçıxarma hüququ» deməkdir), müəlliflik
hüquqlarının sahibinin adı (fiziki və ya hüquqi şəxslər) və əsərin ilk dəfə dərc
olunduğu il.
Ümumdünya (Cenevrə) Konvensiyası müəllifin əsəri tərjümə hüququ kimi
müstəsna (inhisar) hüququnu xüsusi olaraq tənzimləyir. Bu onunla izah edilir ki,
inkişaf etməkdə olan ölkələrin başqa ölkələrdə yaradılan əsərlərə ehtiyac və tələbatı
vardır. Bunu təmin etmək üçün isə müəllifə hüquq verilməlidir ki, o, öz əsərini başqa
dillərə tərjümə etdirsin. Buna görə də müəllifin tərcümə hüququ, əsasən, inkişaf
etməkdə olan ölkələrin maraqlarına cavab verir. Əgər xarici əsər 7 il ərzində heç bir
milli dilə tərcümə edilməmişsə, o, başqa dilə tərjümə edilə bilər; bu zaman tərjüməyə
lisenziya alınmasının sadə proseduru yerinə yetirilməlidir.
Əlaqəli hüquqlar sahəsində beynəlxalq sazişlər. Beynəlxalq müəlliflik
hüququnun digər subinstitutu – beynəlxalq əlaqəli hüquqlar subinstitutu ifaları,
fonoqramları və yayım təşkilatlarının verilişlərini qoruyur. Bu subinstituta daxil olan
normalar əlaqəli hüquqlar sahəsində bağlanmış beynəlxalq sazişlərdə öz əksini
tapmışdır. İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və efir verilişləri təşkilatlarının
mənafeyinin qorunması haqqında RomaKonvensiyası belə sazişlərdən biridir; o,
sadəjə olaraq, Roma Konvensiyası kimi tanınır. Roma Konvensiyası 26 oktyabr
1961-ji ildə qəbul edilmişdir; hal-hazırda onu imzalayan dövlətlərin sayı 70-ə
yaxındır; Azərbaycan Respublikası indiyə kimi Roma Konvensiyasını
imzalamamışdır. Lakin bu, kifayət dərəcədə vacib məsələdir. Belə ki, Roma
Konvensiyasının qəbul edilməsi Azərbayjan Respublikasında əlaqəli hüquqların
lazımi səviyyədə qorunması üçün vacib addım olardı. Digər tərəfdən, Roma

Konvensiyasının əsas müddəaları müəyyən dəyişikliklərlə TRİPS sənədinin tərkibinə
daxil edilmişdir. Buna görə də Azərbayjan Respublikası tərəfindən Roma
Konvensiyasının qəbul edilməsi onun yaxın perspektivdə ÜTT-yə üzv olması üçün
vacib addım olardı.
Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbayjan Respublikasında qəbul
olunmuş müvafiq normativ hüquqi akt əlaqəli hüquqlarla bağlı münasibətləri milli
çərçivədə tənzimləyir. Belə ki, əlaqəli hüquqların aranması və həyata keçirilməsi
üçün hər hansı formal qayda tələb olunmur. Məsələn, fonoqram istehsalçılarının və
(və ya) ifaçıların öz hüquqlarını bildirməsi üçün əlaqəli hüquqları qoruma nişanından
istifadə
etmək hüququ vardır; bu nişan üç ünsürdən ibarətdir: dairəyə alınmış R latın hərfi –
® (ingilisjə «registered» sözünün baş hərfidir), əlaqəli hüquqların sahibinin adı,
fonoqramın ilk dəfə istehsal olunduğu il. Roma Konvensiyası həm ifaçıları
(müğənniləri, rəqqasları, sənətçiləri, musiqiçiləri və s.), həm fonoqram
istehsalçılarını, həm də efir verilişləri təşkilatlarını milli recimlə təmin edir. Belə ki,
həmin Konvensiya milli recim kimi vacib prinsipdən çıxış edir. Roma
Konvensiyasının müəyyənləşdirdiyi recimə görə, əlaqəli hüquqların subyektləri
(ifaçılar və s.), bir qayda olaraq, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərindən istifadə edirlər;
bu zaman onlar əsər müəllifinin razılığını almalıdırlar. Bildiyimiz kimi, əlaqəli
hüquqlar müəlliflik hüquqi iləsıx surətdə bağlıdır. Lakin buna baxmayaraq, əlaqəli
hüquqların qorunması müəlliflik hüququnun mühafizəsinə (qorunmasına) heç jür
təsir göstərə bilməz (Konvensiyanın 1-ci maddəsi). Bu səbəbdən də Roma
Konvensiyasının heç bir müddəası müəlliflik hüququnun qorunması ziddinə olaraq
kommentariya edilə bilməz.
Qanunsuz fonoqram istehsalı barədə Cenevrə Konvensiyası. Bu
Konvensiyanın əsas məqsədi fonoqram istehsalçılarını qanunsuz fonoqram
istehsalından qorumaqdan ibarətdir; ona Fonoqramlar üzrə Konvensiya deyilir. 1971ci ildə qəbul olunan Jenevrə Konvensiyasını BMT üzvü və ya BMT sisteminə daxil
edilən ixtisaslaşdırılmış qurumların istənilən üzvü imzalaya bilər. Hal-hazırda 70-ə
yaxın dövlət Konvensiyanın üzvüdür. Azərbaycan Respublikası indiyə kimi
Konvensiyanı imzalamamışdır. Konvensiya hər bir iştirakçı-dövlətin üzərinə belə bir
vəzifə qoyur ki, o, digər iştirakçı-dövlətlərin vətəndaşlarının (fonoqram
istehsalçılarının) mənafeyini qorusun; fonoqramların qorunma müddəti 20 ildir; bu
müddət fonoqramın ilk dəfə buraxıldığı ildən hesablanır. Konvensiyaya görə,
fonoqram istehsalçıların mənafeyi aşağıdakı üsullarla qorunur:

-müəlliflik qanunvericiliyi ilə;
-əlaqəli hüquqlar haqqında xüsusi qanunvericiliklə;
-haqsız rəqabət haqqında qanunvericiliklə;
-cinayət qanunverijiliyi ilə.
Konvensiyaya görə, fonoqram dedikdə yalnız səsli yazılma başa düşülür.
Konvensiya dünyada geniş yayılmış videopiratçılığı qadağan edir. Peyk vasitəsilə
ötürülən və proqram daşıyan siqnalların yayılması barədə Brüssel Konvensiyası.
Onu, adətən, «Peyklərə dair Konvensiya» adlandırırlar; bu Konvensiya 1974-jü ildə
qəbul olunmuşdur; 30-a yaxın dövlət Konvensiyada iştirak edir; Azərbayjan
Respublikası Konvensiyasının üzvü deyildir. BMT-nin istənilən üzvü və ya BMT-nin
ixtisaslaşdırılmış qurumlarının istənilən üzvü Konvensiyaya qoşula bilər. Konvensiya
peykin köməyi ilə ötürülən və prqoram daşıyan siqnalların qanunsuz yayılmasını
qadağan edir. Bu yolla o, efir verilişləri təşkilatlarını hüquqi mühafizə ilə təmin edir.
İştirakçı-dövlətlər müvafiq qaydada səlahiyyəti olmayan təşkilatların qanunsuz siqnal
yaymalarına mane olmalıdırlar. Hər bir üzv-dövlət öz ərazisində və ya ərazi vasitəsi
ilə peykin köməyi əsasında ötürülən siqnalların qanunsuz yayılmasının qarşısını
almaq üçün lazımi tədbirlər görməlidir.

14.8. Beynəlxalq patent hüququnun anlayışı

Beynəlxalq patent hüququ BİH-in yarımsahəsi olan beynəlxalq əqli mülkiyyət
hüququnun əsas instututlarından biridir; bu institutun əsas və başlıca funksiyası
beynəlxalq səviyyədə sənaye mülkiyyətini qorumaqdan ibarətdir. Sənaye mülkiyyəti
əqli mülkiyyətin bir hissəsi olub, bilavasitə insanın elmi-texniki yaradıcılıq fəaliyyət
sahəsinə aiddir. Buna görə də beynəlxalq patent hüququna həm də beynəlxalq sənaye
mülkiyyəti hüququ deyilir. Sənaye mülkiyyətinin obyektləri kifayət qədər genişdir.
Bu obyektlər sırasına aşağıdakılar aiddir:
-ixtira;
-sənaye nümunəsi;
-faydalı model;
-firma adı;

-əmtəə nişanı;
-xidmət nişanı;
-coğrafi göstərici;
-haqsız rəqabətin qarşısının alınması. Bunlar sənaye mülkiyyətinin geniş
mənada obyektlərinin siyahısıdır.
Sənaye mülkiyyətinin obyektləri həm də məhdud mənada işlədilir ki, buraya
aiddir: ixtira, sənaye nümunəsi, faydalı model. Bir sıra ölkənin doktrinası, məhkəmə
və hüquqtətbiqetmə praktikası sənaye mülkiyyəti obyektlərinə bunları da aid edir:
-istehsal sirri («nou-hau»);
-bəzi seleksiya nailiyyətləri (heyvan jinsləri, bitki növləri və s.);
-inteqral mikrosxemlərinin topologiyası (ABŞ-da, İngiltərədə);
-digər obyektlər.
Beynəlxalq patent hüququ məhdud deyil, geniş mənada sənaye mülkiyyəti
obyektlərini qoruyur. Belə ki, onun köməyi ilə həm ixtiralar, həm sənaye nümunələri,
həm faydalı modellər, həm əmtəə nişanları, həm firma adları və həm də digər
obyektlər qorunur.
Geniş mənada sənaye mülkiyyəti obyektlərini dövlətlərarası səviyyədə qoruyan
hüquq normalarının sisteminə beynəlxalq patent hüququ deyilir.
Beynəlxalq patent hüququnun əsas mənbəyi beynəlxalq saziş hesab olunur.
Söhbət sənaye mülkiyyəti sahəsində qəbul olunan beynəlxalq müqavilələrdən gedir.
Qeyd etməliyik ki, bu sahədə bir sıra beynəlxalq müqavilələr qəbul olunmuşdur.
14.9. Sənaye mülkiyyəti sahəsində beynəlxalq sazişlər

Sənaye mülkiyyəti sahəsində qəbul olunan beynəlxalq sazişlərin məqsədi
sənaye mülkiyyətinin bu və digər növünü beynəlxalq səviyyədə qorumaqdan
ibarətdir. Bu sazişlər sırasında Sənaye mülkiyyətinin qorunması haqqında Paris
Konvensiyası xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Sənaye mülkiyyətinin qorunması haqqında Paris Konvensiyası. Sənaye
mülkiyyəti sahəsində əsas çoxtərəfli beynəlxalq sazişlərdən biri ParisKonvensiyası
hesab edilir; bu beynəlxalq-hüquqi sənədin qəbul edilməsinin iki əsas səbəbi var idi.
Birinji səbəb ondan ibarət idi ki, sənaye mülkiyyətinin eyni zamanda bir neçə
dövlətdə qorunmasını təmin etmək tələb olunurdu; bundan ötrü isə, əlbəttə, çoxtərəfli
beynəlxalq konvensiya qəbul olunmalı idi. İkinci, ayrı-ayrı ölkələrin patent
qanunverijiliyi bir-birindən prinsipial surətdə fərqlənirdi. Bu hal da, öz növbəsində,
sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qorunmasını çətinləşdirirdi. Çətinliyi aradan
qaldırmaq üçün isə, məlum məsələdir ki, beynəlxalq konvensiya qəbul olunmalı idi.
1878-ci ildə Paris şəhərində sənaye mülkiyyətinə həsr olunmuş beynəlxalq konqres
keçirildi; bu konqres sənaye mülkiyyətinə dair çoxtərəfli konvensiya qəbul
olunmasında vajib mərhələ oldu. Məhz 1883-cü il martın 20-də həmin konqres
əsasında Sənaye mülkiyyətinin qorunması haqqında Paris Konvensiyası imzalandı.
Paris Konvensiyası elə bir beynəlxalq müqavilədir ki, o, beynəlxalq mühafizə
sistemi müəyyən edir. Onu, haqlı olaraq, sənaye mülkiyyətini müasir mühafizə
sisteminin əsası hesab edirlər.
Hal-hazırda Paris Konvensiyasında 160 dövlət iştirak edir; Azərbayjan
Respublikası da onun iştirakçısıdır. İstənilən dövlət Paris Konvensiyasına qoşula,
onun üzvü ola bilər. Belə ki, Konvensiya bütün dövlətlərin imzalamaları üçün
açıqdır.Paris Konvensiyası sənaye mülkiyyətinin geniş dairə obyektlərinə tətbiq
edilir; onun 1-ci maddəsində belə obyektlərin açıq siyahısı verilmişdir (ixtira, sənaye
nümunəsi, əmtəə nişanı, firma adı və s.).
Paris Konvensiyası milli recim prinsipindən çıxış edir. Bu prinsipi
müəyyənləşdirməklə o, bir sıra sənaye ölkəsində mövjud olan əjnəbiləri
diskriminasiya etmək problemini aradan qaldırdı. Belə ki, vətəndaşlar xariji ölkələrdə
patent alarkən diskriminasiya halları ilə üzləşirdi. Paris Konvensiyası belə halları
aradan qaldırdı.
Konvensiyada nəzərdə tutulan bir sıra norma patent prioriteti kimi institut
yaradır; bu instituta görə, patent almaq istəyən şəxs (iddiaçı şəxs) müəyyən müddət
ərzində (1 il və ya 6 ay müddəti ərzində) Konvensiya iştirakçısı olan bütün
dövlətlərdə bu dövlətlərin birində ərizə (patent alınması barədə ərizə) verdiyi tarixdən
prioritetə malik olur: ixtira üçün – 1 il, sənaye nümunəsi və əmtəə nişanı – üçün 6 ay.
Konvensiyaya görə, ayrı-ayrı ölkələrdə patentlər alınması bir-birindən asılı
deyildir (patentlərin bir-birindən asılı olmaması prinsipi). Bu o deməkdir ki, hər bir
iştirakçı-dövlətdə bu və ya digər sənaye mülkiyyəti obyektinə ayrıja patent

alınmalıdır. Konvensiya bütün iştirakçı-dövlətlərdə qüvvəsi olan vahid beynəlxalq
patentin yaradılmasını nəzərdə tutmur. Patent kooperasiyası barədə Vaşiqton
Müqaviləsi (PKM). Bu, sənaye mülkiyyəti sahəsində qəbul olunan əsas çoxtərəfli
beynəlxalq sazişlərdən biridir; o, yəni PKM ingilis abreviaturası ilə «PJT» kimi
tanınır (PJT – «Parent Jooperation Treaty»). PKM 1970-ji ildə imzalanmış, 1978-ji
ildə qüvvəyə minmişdir. İndiyə kimi ona 110 dövlət qoşulmuşdur; Azərbayjan
Respublikası PKM-in üzvüdür.
PKM patent almaq üçün ərizə verilməsi prosedurunu asanlaşdırmaqda mühüm
rol oynayır. Buna görə də o, bir neçə ölkədə sənaye mülkiyyətinin qorunmasını
sadələşdirən beynəlxalq müqavilə sayılır. Belə ki, iştirakçı- dövlətlərdən istənilən
şəxs başqa iştirakçı-dövlətdə patent almaq üçün beynəlxalq ərizə verməlidir.
Beynəlxalq ərizə ya milli patent idarəsi, ya da
Beynəlxalq Patent Kooperasiyası İttifaqı vasitəsilə verilir. Ərizədə (ona
beynəlxalq patent ərizəsi də deyilir) dəqiq olaraq göstərilməlidir ki, hansı ölkədə
qüvvədə olan patent alınması tələb edilir; başqa sözlə, patent vasitəsilə hüquqi
mühafizənin təmin olunması tələb edilən ölkənin adı göstərilməlidir. Hər bir ərizə
üzrə beynəlxalq axtarış aparılır; axtarışı beynəlxalq axtarış orqanı həyata keçirir.
Beynəlxalq axtarış orqanı qismində aşağıdakılar çıxış edə bilər:
-milli patent xidmətləri;
-hökumətlərarası təşkilatlar;
-Beynəlxalq Patent İnstitutu.
Axtarışın nəticəsi hesabatla rəsmiləşdirilir; ona beynəlxalq axtarış barədə
hesabat deyilir; həmin hesabat Beynəlxalq Büroya (BİRPİ) göndərilir. Beynəlxalq
Büro ərizəni dərj etdirir və onu ərizəçinin olduğu ölkənin milli patent idarəsinə
göndərir. Həmin idarə patent verilməsi məsələsini həll edir.
Əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi. Madrid
Sazişi 1891-ci ildə qəbul edilmişdir; 60-a yaxın dövlət bu Sazişin iştirakçısıdır.
Azərbayjan Respublikası da Madrij Sazişinin üzvüdür.
Bildiyimiz kimi, öz əmtəə nişanını bir neçə ölkədə qorumaq istəyən şəxs
həmin ölkələrin milli idarələrində əmtəə nişanını qeydə aldırmalıdır. Bu isə kifayət
dərəcədə çətin məsələdir (müxtəlif prosedurlar, ərizənin müxtəlif dillərdə verilməsi,
müxtəlif mühafizə müddətləri və s.). Digər tərəfdən hər bir ölkədə ərizə verilməsi heç
də az olmayan müvafiq xərjlərin çəkilməsinə səbəb olur. Belə çətinlikləri aradan

qaldırmaq üçün, təbii ki, əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatı lazımdır. Madrid
Sazişi də məhz əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatına həsr olunmuşdur.
Madrid Sazişinə görə, iddiaçı şəxs fransız dilində Beynəlxalq Büroya ərizə
verməlidir. Ərizə əsasında beynəlxalq qeydiyyat aparılır; belə qeydiyyat Madrid
Sazişinin üzvü olan bütün ölkələrdə qüvvəyə malik olur. Əmtəə nişanlarının qorunma
müddəti 20 ildir.
Avrasiya Patent Konvensiyası. Sənaye mülkiyyəti obyektləri həm də regional
səviyyədə qorunur. Belə ki, regional çərçivədə bir sıra beynəlxalq sazişlər qəbul
olunmuşdur; onlara sənaye mülkiyyəti sahəsində beynəlxalq regional sazişlər deyilir.
Avrasiya Patent Konvensiyası onlardan biridir.
Avrasiya Patent Konvensiyası 1994-jü ildə qəbul olunmuşdur; bu
Konvensiyada MDB üzvü olan 9 ölkə, o jümlədən Azərbayjan Respublikası iştirak
edir. Konvensiyanın məqsədi MDB çərivəsində sənaye mülkiyyəti obyektlərindən
biri olan ixtiranı qorumaqdan ibarətdir; həmin Konvensiyaya uyğun olaraq, Avrasiya
patenti verilir ki, o, bütün iştirakçı-dövlətlərinərazisində hüquqi qüvvəyə malikdir.
Avrasiya patentini Avrasiya Patent İdarəsi (APİ) verir; APİ göstərilən Konvensiya
əsasında yaradılmışdır.
Avrasiya patentinin qüvvədəolma müddəti 20 ildir; buna görə də onun köməyi
ilə ixtira iştirakçı-dövlətlərin ərazisində 20 il qorunur. Avropa patentinin verilməsi
barədə Konvensiya. Sözü gedən Konvensiya regional beynəlxalq sazişlərdən biridir;
ona Münxen Avropa Patent Konvensiyası və yaxud da, sadəjə olaraq, Münxen
Konvensiyası deyilir.
Münxen Konvensiyası 1973-cü ilə qəbul olunmuşdur; bu Konvensiya əsasında
Avropa Patent İdarəsi yaradılmışdır. Həmin Konvensiyanın əhəmiyyəti bundan
ibarətdir ki, onun imzalanması və qəbul olunması nəticəsində Avropa patent sistemi
yaradıldı. Avropa patent sisteminin mahiyyəti Konvensiya iştirakçısı olan dövlətlərin
hamısında ixtiranı patentlə qorumağın mümkün olmasından ibarətdir. Patent almaq
üçün isə ya Avropa Patent İdarəsinə, ya da iştirakçı-dövlətlərin milli patent idarəsinə
vahid ərizə (iddia sənədi) verilməsi tələb olunur. Ərizə ingilis, alman, ya da fransız
dilində tərtib edilməlidir; bunlar Avropa Patent İdarəsinin rəsmi dilləri hesab olunur.
Avropa patentini Konvensiya iştirakçısı olmayan dövlətlərin şəxsləri dəala bilərlər.
Belə ki, Avropa patentinin həm Konvensiyaya qoşulan, həm də qoşulmayan
dövlətlərin şəxslərinə verilməsi mümkündür.

Göstərilən Konvensiya açıq olub, yalnız Avropa İttifaqının üzvü olan
dövlətlərlə məhdudlaşmır; buna görə istənilən dövlət ona qoşula bilər.
Ümumi Bazar ölkələri üçün Avropa patenti barədə Lüksemburq Konvensiyası.
Bu Konvensiya 1975-ji ildə Avropa Birliyinin üzvü olan bir sıra dövlət tərəfindən
imzalanmışdır. Lakin indiyə kimi lazımi sayda ölkə tərəfindən ratifikasiya
olunmadığına görə o, qüvvəyə minməmişdir.
Konvensiya vahid patent verilməsini nəzərdə tutur ki, bütün iştirakçıdövlətlərin ərazisində bu patentin milli patent kimi qüvvəsi olajaqdır. Hal- hazırda
göstərilən Konvensiya çərçivəsində Avropa İttifaqının vahid patenti yaradılması
istiqamətində müəyyən işlər görülür. Ona görə ki, Münxen Konvensiyası əsasında
belə patent yaradılmamışdı.

14.10. TRİPS müqaviləsinin əhəmiyyəti və əsas cəhətləri

TRİPS müqaviləsinin imzalanması və qəbul edilməsi əqli mülkiyyətin
beynəlxalq-hüquqi mühafizəsində vacib hadisə olmaqla irəliyə doğru atılan addımdır.
Belə ki, o, əqli mülkiyyət, xüsusən də sənaye mülkiyyəti obyektlərinin ÜTT-nin üzvü
olan ölkələrdə qorumasının vahid standartlarını müəyyənləşdirir; həmin ölkələr (həm
inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr) öz milli qanunverijiliyini nəzərdə
tutulan konkret müddətlərdə bu standartlara uyğunlaşdırmalıdırlar ki, bu barədə
TRİPS müqaviləsində konkret göstəriş vardır; elə sözü gedən sazişin (TRİPS) xüsusi
əhəmiyyətə malik olması da məhz bununla izah olunur.
Digər tərəfdən, TİRPS beynəlxalq-hüquqi sənədi əqli mülkiyyət hüquqlarının
geniş spektrini tənzimləyir. Belə ki, TRİPS-in köməyi ilə həm ixtiraların, həm sənaye
nümunələrinin, həm əmtəə nişanlarının, həm əsərlərin, həm də digər obyektlərin
beynəlxalq-hüquqi qorunması həyata keçirilir. Buna görə də TRİPS universal
xarakterli sənəddir ki, onun əsasında əqli mülkiyyət beynəlxalq səviyyədə kompleks
şəkildə qorunur, mühafizə edilir. Bu sənədin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,
onun hüquqi mühafizə sferasına əqli mülkiyyətin müxtəlif, jürbəjür obyektləri
daxildir. Bildiyimiz kimi, TRİPS müqaviləsi qəbul olunana kimi patent və müəlliflik
hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi ayrıja olaraq nizamlanmışdır. TRİPS
sənədinin qəbul edilməsi ilə formalaşmış bu ənənədən imtina olunmuşdur. Belə ki,
TRİPS ilə həm patent hüququ (sənaye mülkiyyəti obyektləri), həm də müəlliflik
hüququ(ədəbi-bədii mülkiyyət obyektləri) qorunur. Bu da patent və müəlliflik

hüquqlarının qorunmasında ənənəvi hal deyildir. TRİPS müqaviləsi ilə həm də
əlaqəli hüquqların beynəlxalq səviyyədə qorunması həyata keçirilir. Sözü gedən
Saziş müəlliflik, patent və əlaqəli hüquqları qorumaq üçün istinad metodundan
istifadə edir. Belə ki, burada həmin hüquqları qorumaq üçün üç çoxtərəfli beynəlxalq
sazişə istinad olunur. Həmin sazişlərə bunlar aiddir:
-Sənaye mülkiyyətinin qorunması haqqında Paris Konvensiyası;
-Ədəbi-bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern Konvensiyası;
-İfaçıların,
fonoqram
istehsalçılarının
və
efir
təşkilatlarınınmənafeyinin qorunması haqqında Roma Konvensiyası.

verilişləri

Bu yolla məhz göstərilən konvensiyaların əsas müddəaları TRİPS sənədinin
tərkibinə daxil olmuş, onun tərkib hissəsinə çevrilmişdir; məhz bu baxımdan TRİPS
nadir beynəlxalq hüquqi sənəddir. TRİPS milli recim prinsipindən çıxış edir; bu Saziş
həm də, eyni zamanda, ən əlverişli şərait yaratmaq prinsipini müəyyənləşdirir. Həmin
prinsiplər çoxtərəfli əsaslarla əqli mülkiyyət hüququnun qorunması kontekstində
nəzərdə tutulur ki, bu da onların müəyyən hüquqi xüsusiyyətlərə malik olmasını
şərtləndirir.
14.11. TRİPS müqaviləsi ilə qorunan əqli mülkiyyət obyektləri

TRİPS müqaviləsi ilə, hər şeydən əvvəl, elm, ədəbiyyat və injəsənət əsərləri
(müəlliflik hüququ) qorunur; Sazişin 1-ci bölməsi məhz müəlliflik hüququnun
qorunmasına həsr edilmişdir. Bu bölməyə daxil olan normalar əlaqəli hüquqları
qoruyur; əlaqəli hüquqların qorunma müddəti TRİPS ilə 50 il
müəyyən edilir. Əmtəə nişanı TRİPS-in beynəlxalq-hüquqi mühafizə sferasına aid
olan əqli mülkiyyət obyektlərindən biridir; Sazişin 2-ji bölməsi bu növ əqli mülkiyyət
obyektinin qorunmasına aiddir. Sazişə görə, əmtəə nişanı elə birişarədir ki, onun
köməyi ilə müəssisənin istehsal etdiyi mal və ya göstərdiyi xidmət başqa
müəssisələrin mal və ya xidmətindən fərqlənir. TRİPS sənədində qorunan və
mühafizə predmeti olan əmtəə nişanlarının siyahısı verilir; əmtəə nişanları 7 il
müddətinə qorunur.
TRİPS-in 3-cü bölməsi coğrafi göstərijilərin qorunmasına həsr olunmuşdur;
burada ona anlayış verilir. Belə ki, coğrafi göstərici malın mənşəyini (ölkəni,
regionu) müəyyənləşdirməyə imkan verən vasitədir; coğrafi göstərici elə bir yeri

müəyyən edir ki, malin xüsusi keyfiyyətləri, şöhrəti və digər xarakterik xüsusiyyətləri
bu yerlə bağlı olur. TRİPS sənədi saxta coğrafi göstərijilərdən istifadə etməklə mal
istehsalını qadağan edir; şərab və spirtli içkilərin coğrafi göstəriciləri də qorunur.
TRİPS-in 4-cü bölməsi sənaye mülkiyyəti obyektlərindən biri olan sənaye
nümunələrinin qorunmasına aid normalar nəzərdə tutur. Bu obyektlərin qorunma
müddəti 10 ildir.
Patent (ixtira) da TRİPS müqaviləsi ilə qorunan sənaye mülkiyyəti obyektidir;
Sazişə əsasən, texnikanın bütün sahələrindəki üsul və qurğulara görə patent verilə
bilər. Belə ki, həmin üsul və qurğular patent qabiliyyətli olarsa, ixtira hesab edilir və
buna görə də onlara patent verilir. Bundan ötrü onlar üç şərtə (patent qabiliyyəti
şərtlərinə) javab verməlidir:
-yeniliyə malik olmalıdır;
-ixtira səviyyəli olmalıdır;
-sənaye baxımından tətbiq edilə bilən olmalıdır.
TRİPS müqaviləsinə görə, patent ən azı 20 il müddətinə qorunur; patent
başqasına güzəşt edilə, verilə, habelə lisenziya predmeti ola bilər. TRİPS əsasında
həm də inteqral sxemlərinin topologiyası qorunur; onun 6-cı bölməsi bu
topologiyanın qorunmasına həsr edilmişdir. Qorunma müddəti ən azı 10-20 ildir.
TRİPS-in hüquqi mühafizə sferasına həm də qapalı (məxfi) informasiya
daxildir; onun 7-ci bölməsi qapalı (məxfi) informasiyanın qorunması və hüquqi
mühafizə olunması ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. TRİPS müqaviləsi tələb edir
ki, üzv-ölkələr öz daxili qanunvericiliyində kommersiya məqsədləri ilə əmtəə
nişanlarının qəsdən saxtalaşdırılmasına və ya müəlliflik hüququnun pozulmasına görə
jinayət jəzaları nəzərdə tutsunlar; belə jəza növlərinə aşağıdakılar aiddir:
-həbsxana;
-pul cəriməsi;
-həbs qoyma;
-kontrafakt (saxta) malların, habelə istənilən material və alətlərin
müsadirə və məhv edilməsi.

TRİPS müqaviləsinin iştirakçıları ÜTT-nin üzvü olan ölkələrdir. Belə ki,
həmin Saziş bu təşkilatın hüquqi bazasını və əsasını təşkil edən sənədlərdən biridir.
ÜTT-yə daxil olan istənilən ölkə TRİPS-i imzalamalıdır. Azərbayjan Respublikası
həmin təşkilatın üzvü deyildir; buna görə də o, təbii ki, TRİPS müqaviləsinin
iştirakçısı deyildir.
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