AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMӘTİ
VӘ
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLӘT NEFT ŞİRKӘTİ
Bİ-Pİ EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LTD.
STATOYL Bi-Ti-Si KASPİAN AS
REMKO XӘZӘR ENERCİ LİMİTED
TÜRKİYӘ PETROLLERİ A.O.
YUNOKAL Bi-Ti-Si PAYPLAYN, LTD.
İTOÇU OYL EKSPLOREYŞN (AZӘRBAYCAN) İNK.
DELTA HESS (Bi-Ti-Si) LİMİTED
ARASINDA

TRANZİT ӘRAZİSİNӘ MALİK ÖLKӘNİN HÖKUMӘTİ İLӘ SAZİŞ

MÜNDӘRİCAT
Sәh.
МADDӘ 1 TӘRİFLӘR..................................................................................... 4
MADDӘ 2 SӘLAHİYYӘT................................................................................. 4
MADDӘ 3 SAZİŞİN VAXTI VӘ MÜDDӘTİ ........................................................ 5
MADDӘ 4 HÜQUQLARIN VERİLMӘSİ.............................................................. 9
MADDӘ 5 HÖKUMӘTİN TӘMİNATLARI......................................................... 10
MADDӘ 6 BӘYANAT VӘ ZӘMANӘTLӘR........................................................ 12
MADDӘ 7 HÖKUMӘTİN RAZILIQ VӘ İCAZӘLӘRİ .......................................... 15
MADDӘ 8 VERGİLӘR................................................................................... 23
MADDӘ 9 İTKİ VӘ YA ZӘRӘRİN ÖDӘNİLMӘSİ ............................................. 39
MADDӘ 10 MADDİ MӘSULİYYӘTİN MӘHDUDLAŞDIRILMASI......................... 42
MADDӘ 11 TӘHLÜKӘSİZLİK........................................................................ 42
MADDӘ 12 ӘTRAF MÜHİTİN QORUNMASI, SAĞLAMLIQ VӘ TӘHLÜKӘSİZLİK .......
............................................................................................... 43
MADDӘ 13 VALYUTA................................................................................... 44
MADDӘ 14 İDXAL VӘ İXRAC........................................................................ 45
MADDӘ 15 İCBARİLİK ................................................................................. 47
MADDӘ 16 VARİSLӘR VӘ MÜVӘKİLLӘR ...................................................... 48
MADDӘ 17 MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİ VӘ TӘTBİQ OLUNAN QANUN ................ 51
MADDӘ 18 ӘMӘLİYYAT ŞİRKӘTİ................................................................. 55
MADDӘ 19 FORS MAJOR............................................................................. 56
MADDӘ 20 TӘSDİQNAMӘLӘR ..................................................................... 58
MADDӘ 21 ӘMӘKDAŞLIQ VӘ ӘLAQӘLӘNDİRMӘ MEXANİZMİ ....................... 59
MADDӘ 22 BİLDİRİŞLӘR............................................................................. 59
MADDӘ 23 DİGӘR MӘSӘLӘLӘR.................................................................. 61

i

ӘLAVӘ 1 MÜӘYYӘN TӘRİFLӘR ..................................................................... 1
ӘLAVӘ 2

LAYİHӘ İLӘ ӘLAQӘLİ ӘRAZİDӘ TORPAQ HÜQUQLARI................ 1

ӘLAVӘ 3 İŞ QAYDALARI................................................................................ 1

ii

TRANZİT ӘRAZİSİNӘ MALİK ÖLKӘNİN HÖKUMӘTİ İLӘ SAZİŞ
BU SAZİŞ
şәhәrindә

2000-ci il oktyabr ayının 17-dә Azәrbaycan Respublikasının Bakı

AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMӘTİ
ilә
Prezidentin 13 sentyabr. 1992-cü il tarixin, 200 No.-li Qәrarı vә Әsasnamә
әsasında yaradılmış AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLӘT NEFT ŞİRKӘTİ,
İnqiltәrә qanunları әsasında tәsis edilmiş vә mövcud olan Bi-Pi EKSPLOREYŞN
(KASPİAN Sİ) LTD. Şirkәti,
Norveç qanunları әsasında tәsis edilmiş vә mövcud olan korporasiya STATOYL
Bi-Ti-Si KASPİAN AS,
Şotlandiya qanunları әsasında tәsis edilmiş vә mövcud olan korporasiya REMKO
XӘZӘR ENERCİ LİMİTED,
Türkiyә Cümhuriyyәtinin qanunları әsasında tәsis edilmiş vә mövcud olan
korporasiya TÜRKİYӘ PETROLLERİ A.O.,
Bermuda qanunları әsasında tәsis edilmiş vә mövcud olan korporasiya YUNOKAL
Bi-Ti-Si PAYPLAYN, LTD,
Kayman adalarının qanunları әsasında tәsis edilmiş vә mövcud olan korporasiya
İTOÇU OYL EKSPLOREYŞN (AZӘRBAYCAN), İNK. ,
Kayman adalarının qanunları әsasında tәsis edilmiş vә mövcud olan korporasiya
DELTA HESS (Bi-Ti-Si) LİMİTED
arasında bağlanmışdır
vә yuxarıda adları çәkilәn imzaçılar müvafiq sәnәdlәrlә tәsdiq edildiyi kimi tәsis
edildiklәri vә yaradıldıqları ölkәlәrin qanunvericiliyinә uyğun olaraq hüquqi
şәxslәrdirlәr;
NӘZӘRӘ ALARAQ Kİ,
ӘİBK iştirakçıları Xam neftin beynәlxalq bazarlara, vә o cümlәdәn
Azәrbaycan Respublikası bazarlarına, ixrac edilmәsi mәqsәdi ilә onun Azәrbaycan
Respublikası, Gürcüstan vә Türkiyә Cümhuriyyәtinın әrazilәrinә, әrazilәrindә vә
әrazilәri vasitәsilә nәql edilmәsi üçün tәhlükәsiz vә әlverişli boru kәmәri sisteminin
tikintisini nәzәrdә tuturlar;

ӘİBK iştirakçıları Layihә sazişlәrinin vә bu Layihә sazişlәri ilә uyğunlaşan
digәr kommersiya yönümlü razılaşmaların şәrtlәrinә әsasәn Layihәni hәyata
keçirmәk vә ӘİBK sistemini, o cümlәdәn Obyektlәri, tikmәk (yaxud tikdirmәk),
onlara sahib olmaq vә/yaxud onları istismar etmәk vә ӘİBK sistemindә nәticәdә
әldә edilәn keçirmә qabiliyyәti vә Torpaq hüquqlarından istifadә etmәk hüququna
malikdirlәr;
Hökumәt bu Saziş müddәaları ilә tәsbit edilmiş mәsәlәlәrdә Dövlәt vә
Dövlәt hakimiyyәt orqanları adından fәaliyyәt göstәrir;
Azәrbaycan Respublikası, Türkiyә Cümhuriyyәti vә Gürcüstan Layihәnin
hüquqi vә ticari şәrt vә müddәalarına beynәlxalq hüquq sәviyyәsindә olan dәstәk
vermәk vә onları müvafiq çәrçivәyә salmaq mәqsәdi ilә Hökumәtlәrarası saziş
bağlamışlar;
Bu Saziş adıçәkilәn Hökumәtlәrarası sazişә müvafiq olaraq vә ona әsasәn
bağlanmışdır;
Hökumәt, Dövlәt vә Dövlәt hakimiyyәt orqanları adından çıxış edәrәk,
Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә әsasәn Dövlәt vә Dövlәt hakimiyyәt
orqanları adından rәhbәrlik etmәk vә öhdәliklәr götürmәk vә Dövlәt әmlakını, o
cümlәdәn Dövlәt müәssisәlәrinin әmlakını idarә etmәk vә ona dair sәrәncam
vermәk üçün tam sәlahiyyәt verilmiş bu Tranzit әrazisinә malik ölkәnin hökumәti
ilә sazişi bağlayır;
Dövlәt hakimiyyәt orqanları Layihәnin hәyata keçirilmәsinә yardım etmәk
vә onu dәstәklәmәk arzusundadır, onun hәyata keçmәsini tәmin etmәkdәn ötrü
zәruri hüquqi vә kommersiya mühafizә sistemi yaradılmasına ehtiyac olduğunu
başa düşür vә Layihәnin vә müvafiq Layihә iştirakçılarının xeyrinә vә onlar üçün
digәr mәsәlәlәrlә yanaşı, bu Saziş vә müvafiq Layihә sazişlәrindә tәsbit edildiyi
kimi Azәrbaycan Respublikasında boru kәmәri marşrutunu әhatә edәn zәruri
torpaqları, elәcә dә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının sahib olduğu vә ya onların
nәzarәt etdiklәri müәyyәn obyektlәrә hüquqları, birbaşa hökumәt tәminatları,
zәrәrin ödәnilmәsi, digәr icazәlәri, azadolmaları vә zәmanәtlәri tәmin etmәk
niyyәtindәdir; vә
Bununla әlaqәdar, Hökumәtlәrarası saziş Azәrbaycan Respublikasının
qanunu qüvvәsini almalıdır vә (özünün әsasını tәşkil edәn müddәalara
münasibәtdә) digәr Azәrbaycan qanunvericiliyindәn (Konstitusiya istisna olmaqla)
üstün tutulmalıdır vә bu saziş müddәaları beynәlxalq hüquq nöqteyi nәzәrindәn
Azәrbaycan Respublikasının öhdәliklәri sayılmalıdır; bu Saziş Azәrbaycanın daxili
qanunvericiliyinә görә Layihәyә dair üstün hüquqi rejim kimi Konstitusiyaya
әsasәn qüvvәyә minmәlidir; vә hәr hansı Layihә sazişlәri mütlәq razılaşma olmalı
vә müvafiq müddәalarına әsasәn hәyata keçirilә bilәr.
BUNUNLA TӘSDİQ EDİLİR Kİ, yuxarıda göstәrilәnlәri nәzәrә alaraq,
Tәrәflәr aşağıdakılar barәdә razılığa gәlirlәr:
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MADDӘ 1
TӘRİFLӘR
Bu Sazişdә (o cümlәdәn onun bәyannamә hissәsindә) baş hәrflәrlә verilmiş vә bu
sәnәddә başqa mәnada işlәdilmәyәn terminlәr onların Әlavә 1-dә müәyyәn
edilmiş mәnalarında işlәdilir.
MADDӘ 2
SӘLAHİYYӘT
2.1

Bu Sazişlә әlaqәdar Dövlәt vә Dövlәt hakimiyyәt orqanları adından bu
Sazişdә verilmiş öhdәliklәri istiqamәtlәndirmәk vә onları yerinә yetirmәk
üçün Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә әsasәn Hökumәtә
sәlahiyyәt verilir. Bu Sazişә әsasәn Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının bütün
öhdәliklәri Dövlәtin öhdәliklәridir vә, bütün mәqsәdlәr üçün, Dövlәtin
öhdәliklәri kimi nәzәrdә tutulmalıdır. Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının bütün
öhdәliklәri ilә әlaqәdar onların müvafiq hәr tәrkib elementinin, o cümlәdәn
Hökumәt, Yerli hakimiyyәt orqanları vә Dövlәt müәssisәlәrinin hәr biri
tәrәfindәn riayәt olunmalı vә onlar yerinә yetirilmәlidir.

2.2

Hökumәt bu Sazişdә göstәrilәn Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının öhdәliklәrinin
vaxtında yerinә yetirilmәsini vә Layihә üzrә fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinә
başqa formada yardım göstәrilmәsini vә ya onun әlaqәlәndirilmәsini hәyata
keçirmәk üçün ӘİBK iştirakçılarına yazılı bildiriş vermәklә sәlahiyyәtli
nümayәndә, agent vә ya başqa tәşkilat tәyin edir, vә onun vasitәsilә (i) bu
Sazişdә nәzәrdә tutulan bütün hüquq, lisenziya, viza, icazә, sertifikat,
sәlahiyyәt vә qәrarları, vә ya onlardan hәr hansı birinin verilmәsini; (ii) bu
Sazişdә göstәrilәn mәlumat, sәnәdlәr vә digәr materialları vә ya hüquqların
verilmәsini xüsusi olaraq sübut edilmәsini, (iii) bu Saziş müddәaları ilә
nәzәrdә tutulmuş bildirişlәrin, şәhadәtnamәlәrin vә digәr yazışmanın
tәqdim olunub alınmasını vә (iv) Layihәnin hәyata keçirilmәsini
asanlaşdırmaq üçün Dövlәt hakimiyyәt orqanları ilә әlaqәdar digәr
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini ӘİBK iştirakçılarının müvafiq surәtdә tәlәb
vә ya tәmin edә bilәrlәr .

2.3

ӘİBK iştirakçıları özlәrinin öhdәliklәrinin vaxtı – vaxtında yerinә
yetirilmәsinin vә bu Sazişә müvafiq Layihә üzrә fәaliyyәtin vaxtında vә
mütәnasib şәkildә yerinә yetirilmәsinin vә bu sahә üzrә fәaliyyәtin birgә
qurulmasının mühüm әhәmiyyәtini anlayırlar. Müvafiq surәtdә, ӘİBK
iştirakçıları Qüvvәyә minmә tarixindәn etibarәn yüz sәksәn (180) gün
әrzindә Bütün sәylәrindәn istifadә etmәklә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn
onların hüquq, maraq, imtiyaz vә azad olmalarının vaxtı – vaxtında vә
mütәnasib surәtdә hәyata keçirilmәsini vә\yaxud bu Sazişin müddәalarına
müvafiq surәtdә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsini tәmin edәn metod vә
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üsulların yaradılmasına yönәlmiş prosedurları yaradacaqlar (bu qәbildәn
olan prosedurlar sırasına digәrlәri ilә bәrabәr hәmçinin ӘİBK iştirakçılarının
aşağıdakılar vasitәsi ilә çıxış etmәk mәqsәdi üçün bir vә ya bir neçә
nümayәndәnin, komitәnin yaxud digәr tәşkilatı vә ya funksional qurumun
tәyin olunması da daxildir) (“ӘİBK nümayәndәsi”), belә bir şәrtlә ki, (i)
ӘİBK iştirakçıları arasında işgüzar fәaliyyәt strukturu vә/yaxud onların
işgüzar fәaliyyәti vә (ii) Vergilәrә dair bütün tәlәblәr müvafiq ӘİBK
iştirakçısı (yaxud onun tәrәfindәn tәyin olunmuş agent) tәrәfindәn öz hәllini
tapsın. ӘİBK nümayәndәsi tәyin olunduqdan sonra, Dövlәt hakimiyyәt
orqanları ӘİBK nümayәndәsi(lәri)nin onun mәlum edilmiş sәlahiyyәt
sahәsinә dair tәqdim etdiyi yazışma, hәrәkәt, mәlumat vә tәqdimatları
ӘİBK iştirakçılarının yazışma, hәrәkәt, mәlumat vә tәqdimatları kimi
dәyәrlәndirәcәklәr. Tәrәflәr hәmçinin bildirirlәr ki, ӘİBK iştirakçıları Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarına ağlabatan bir müddәt әrzindә bildiriş tәqdim
etmәklә, müvafiq ӘİBK nümayәndәsini vә ya nümayәndәlәrini bu vәzifәdәn
azad edә, әvәz elәyә vә ya onun (onların) nümayәndәlik sәlahiyyәtlәrinә
xitam verә bilәr.
2.4

ӘİBK iştirakçıları vә Dövlәt hakimiyyәt orqanları, digәr tәrәfin müvafiq
müraciәtinә әsasәn, ӘİBK üzrә fәaliyyәti nәzәrdәn keçirәcәk vә bununla
әlaqәdar yaranan hәr hansı bir mәsәlәni hәll edәcәklәr.
MADDӘ 3
SAZİŞİN VAXTI VӘ MÜDDӘTİ

3.1

Bu Saziş Tәrәflәr tәrәfindәn tam şәkildә imzalandığı tarixdәn
(«Qüvvәyәminmә tarixi») qüvvәyә minir vә Tәrәflәr üçün icbari hesab
olunur, ilkin müddәt kimi Çıxış nöqtәsindәki mülkiyyәt hüququnun
ötürülmәsi sayğacından Xam neftin ilk göndәrişi tarixindәn etibarәn qırx
(40) il әrzindә öz qüvvәsini saxlayır («İlkin müddәt») vә bu Sazişin bütün
digәr müddәalarına müvafiq olaraq İlkin müddәt başa çatdıqdan sonra iki
(2) ardıcıl on (10) illik müddәt (hәr biri ayrı – ayrılıqda «Әlavә müddәt»)
әrzindә tam qüvvәsini vә icbariliyini saxlayır, lakin bu şәrtlә ki, bu Sazişi
növbәti Әlavә müddәtdә qüvvәdә qalmasını davam etdirmәk mәqsәdilә,
ӘİBK iştirakçıları Sazişin qüvvәsini saxlamaq barәsindә müvafiq olaraq İlkin
müddәtin vә birinci Әlavә müddәtin başa çatmasına әn tezi üç yüz altmış
(360) vә әn geci yüz sәxsәn (180) gün qalmış («Bildiriş müddәti»)
Hökumәtә yazılı bildiriş tәqdim etmәyi öhdәlәrinә götürür; vә daha sonra
bu şәrtlә ki, (1) әgәr Çıxış nöqtәsindәki mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi
sayğacından Xam neftin ilk göndәriş tarixi tәqvim ilindә 30 iyun vә ya
ondan әvvәlki tarixdirsә, İlkin müddәt (i) hәmin tәqvim ilindә qalan bütün
günlәr sayılan birinci il, üstәgәl (ii) İlkin müddәtin hәmin birinci ilindәn
sonra gәlәn otuz doqquz (39) tәqvim ilindәn ibarәtdir, vә (2) әgәr Çıxış
nöqtәsindәki mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi sayğacından Xam neftin ilk
göndәriş tarixi tәqvim ilindә 1 iyul vә ya ondan sonrakı tarixdirsә, İlkin
müddәt (i) hәmin tәqvim ilindә qalan bütün günlәr sayılan birinci il, habelә
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növbәti tәqvim ilinin bütün günlәri, üstәgәl (ii) İlkin müddәtin hәmin birinci
ilindәn sonra gәlәn otuz doqquz (39) tәqvim ilindәn ibarәtdir; vә nәhayәt
bu şәrtlә ki, hәr bir Bildiriş müddәti әrzindә Tәrәflәr növbәti Әlavә müddәtә
dair hәr hansı Әlavә kommersiya mәsәlәlәrini müәyyәn edir vә hәll edirlәr.
"Әlavә kommersiya mәsәlәlәri" hәr hansı Tәrәfin digәr Tәrәfә yazılı bildirişi
ilә (Әlavә müddәt Bildirişindәn sonra otuz (30) gündәn gec olmayaraq
tәqdim olunmuş) hәll olunmaq vә bu Sazişin әlavә kontrakt elementi
(elementlәri) kimi daxil olunmaq üçün tәqdim etdiyi Layihәyә dair
kommersiya mәsәlәlәri (Vergilәrә dair mәsәlәlәr istisna olmaqla) demәkdir.
ӘİBK iştirakçıları İlkin müddәt vә ya birinci Әlavә müddәt әrzindә Әlavә
müddәt Bildirişi tәqdim etmәdikdә, bu Sazişin qüvvәsinә xitam verilir vә 3.7
Bәndinin müddәaları tәtbiq edilir. Hәr hansı bir anlaşılmamazlığın aradan
qaldırılması mәqsәdi ilә, әgәr Tәrәflәr Әlavә kommersiya mәsәlәlәrini
Bildiriş müddәtindә hәll etmәk iqtidarında olmasalar, bu Saziş Әlavә müddәt
әrzindә qüvvәdә qalır vә bu Sazişin 17-ci Maddәsinә uyğun olaraq
münaqişә yekun hәllini tapmaq üçün arbitraja tәqdim olunur. Hәr hansı
belә arbitrajın mәqsәdlәri üçün, arbitrlәr Әlavә kommersiya mәsәlәlәri üçün
belә әlavә kontrakt elementinin (elementlәrinin) bu Sazişә daxil edilibedilmәmәsini vә ya nә dәrәcәdә edilmәsini müәyyәnlәşdirәrkәn: (A) bu vә
digәr Layihә sazişlәrinin mövcud şәrt vә müddәalarını; (B) Saziş vә digәr
Layihә sazişlәri bağlandıqdan (vә ya sonradan dәyişdirildikdәn) etibarәn
Tәrәfin iddia etdiyi bu Saziş üzrә vә ya onunla bağlı Tәrәfә maddi zәrәr vә
ya ziyan vuran dәyişmiş vәziyyәt; (C) bu Sazişә inflyasiya vә ya
deflyasiyanın, әgәr olarsa, tәsirlәri; (D) Layihәyә birbaşa xarici sәrmayәlәrә
tәkan verәn vә ya dәstәklәyәn hökumәt sazişlәrinin kontekstindә bu Saziş
vә digәr Layihә sazişlәri üzrә Tәrәflәrin әldә etdiklәri müvafiq mәnfәәtlәr vә
çәkdiklәri yüklәri; (E) Xam neftin beynәlxalq bazarlara (o cümlәdәn
Әrazidәki bazarlara) nәql edilmәsi üçün hәyat qabiliyyәtli kommersiya
müәssisәsi kimi Layihәnin saxlanmasını; vә (F) vәziyyәtә görә, Әlavә
kommersiya mәsәlәlәrinә dair müәyyәn münaqişәlәrin әdalәtli hәllinә
uyğun digәr belә mәsәlәlәri nәzәrә alırlar.
3.2

Yuxarıda verilmiş 3.1 Bәndinin müddәalarına varmadan, ӘİBK iştirakçıları
Hökumәtә yazılı bildiriş göndәrmәklә istәnilәn vaxt bu Sazişin qüvvәsinә
xitam verә bilәr vә belә bir bildirişdә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn göstәrilәn
tarixdәn etibarәn Saziş bütün mәqsәdlәr üçün öz qüvvәsi vә etibarliyini
itirmiş hesab edilir.

3.3

ӘİBK iştirakçıları Qüvvәyәminmә tarixindәn etibarәn otuz altı (36) ay
әrzindә Obyektlәrә münasibәtdә tikinti fazası üzrә işlәrin başlanmasına dair
addımlar atmadıqda, Hökumәtin hәmin müddәtdәn sonrakı yüz iyirmi (120)
gün әrzindә ӘİBK iştirakçılarına bildiriş tәqdim etmәklә bu Sazişin
qüvvәsinә xitam vermәk hüququ olacaq. Bu xitam vermә ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn müvafiq bildirişin faktiki olaraq alınması tarixindәn etibarәn otuz
(30) gün sonra qüvvәyә minir, belә bir şәrtlә ki, bu otuz günlük müddәt
әrzindә ӘİBK iştirakçıları Obyektlәrә dair tikinti mәrhәlәsinә başlamasın.
Yuxarıda istinad olunan yüz iyirmi (120) günlük müddәt әrzindә Hökumәt
tәrәfindәn xitam vermәk haqqında bildiriş tәqdim olunmadıqda, Hökumәtin
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bu Sazişin qüvvәsinә xitam vermәk hüququ öz qüvvәsini itirir vә bu Saziş öz
tam qüvvәsini vә etibarlılığını saxlamaqda davam edir. Buna әlavә olaraq,
yuxarıda istisnad edilmiş otuz altı (36) aylıq müddәt Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәrәfindәn ӘİBK üzrә fәaliyәtә dair hәr hansı bir öhdәliyin vaxtı –
vaxtında yerinә yetirilmәsindәn imtina vә yaxud iqtidarsızlıq nәticәsindә
yaranan yubanma müddәtinә uzadılır.
3.4

3.3 Bәndindә öz әksini tapmış Hökumәtin bu Saziş qüvvәsinә xitam vermәk
hüququna әlavә olaraq, Hökumәt bu Sazişin qüvvәsinә 3.4 Bәndindә öz
әksini tapmış hallarda vә üsul ilә xitam vermәk hüququna malik olacaq.
Hökumәt ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn onların hәr hansı birgә yaxud fәrdi
öhdәliklәrinin (10.3 Bәndinә verilmiş öhdәliklәrin) әsaslı surәtdә pozulması
fikrinә gәldikdә, Hökumәtin ӘİBK iştirakçılarına belә bir xәtanı aradan
qaldırmaq imkanı yaradan tәfәrrüatlar ilә yazılı bildiriş tәqdim etmәk
hüququ olacaq. Mәsәlәnin çözülmәsi yolunda müvafiq danışıqlar vә/yaxud
sonrakı arbitraj araşdırması müddәti әrzindә, ӘİBK iştirakçıları iddia edilәn
xәtanı aradan qaldırmaq vә/yaxud hәll etmәk hüququ olacaq, lakin bu
onların öhdәliyi sayılmayacaq; lakin bir şәrtlә ki, ӘİBK iştirakçıları mübahisә
mövzusu olan xәtanı aradan qaldırmaq üçün fәaliyyәt göstәrmәdikdә,
Hökumәt belә fәaliyyәti özü apara bilәr. ӘİBK iştirakçıları xәta faktını
mübahisә etmәdikdә yaxud xәtanın aradan qaldırılmasına yönәlmiş
danışıqlardan sonra belә bir xәtanın әslәn baş vermәsi ilә razılaşdıqda, vә
ya xәtanın baş vermә faktı arbitraj tәrәfindәn müәyyәn olunduqda, ӘİBK
iştirakçıları xәta nәticәlәrinin aradan qaldırılması üçün dәrhal bütün
tәdbirlәri hәyata keçirәcәklәr. Hәr hansı xәta nәticәlәri mübahisә
olunmayan bildiriş alındıqdan, hәll tәsdiq edildikdәn vә ya müvafiq olaraq
xәtanın baş vermәsini faktını tәsdiq edәn arbitraj qәrarı çıxarıldıqdan sonra
doxsan (90) gün әrzindә («Xәta nәticәlәrinin aradan qaldırılması müddәti»)
aradan qaldırılmadıqda, Hökumәt ӘİBK iştirakçılarına bu Sazişin qüvvәsinә
xitam verilmәsi haqqında yazılı bildiriş tәqdim etmәk hüququna malik olacaq
vә belә bir qüvvәyә xitam vermә Hökumәt tәrәfindәn ӘİBK iştirakçıları
bildiriş tәqdim olunması tarixindәn otuz (30) gün sonra qüvvәyә minәcәk.
ӘİBK iştirakçıları xәta nәticәlәrini Xәta nәticәlәrinin aradan qaldırılması
müddәti әrzindә aradan qaldırdıqda, Hökumәtin yuxarıda istinad edilmiş
bildiriş tәqdim etmәk hüququna xitam verilir vә bu Saziş öz qüvvәsini vә
icbariliyini saxlamaqda davam edir. Baş vermiş xәta nәticәlәrini müvafiq
Xәta nәticәlәrinin aradan qaldırılması müddәti әrzindә aradan qaldırmaq
mümkün olmadıqda, ӘİBK iştirakçılaranın belә nәticәlәri aradan qaldırmaq
vә müvafiq Xәta nәticәlәrinin aradan qaldırılması müddәti әrzindә
mütәnasib fәaliyyәti başlayıb sonradan әsaslı şәkildә davam etdirmәklә bu
Sazişin qüvvәsinә xitam verilmәsinin qarşısinı almaq hüququ olacaq. Xәta
nәticәlәrinin aradan qaldırılması müddәtindәn sonra hәr hansı Xәta
nәticәlәrinin belә bir aradan qaldırılması Xәta nәticәlәrinin aradan
qaldırılması müddәti әrzindә aparılmış hesab olunacaq vә belә bir fәaliyyәt
vasitәsi ilә Hökumәtin әvvәlki bildirilmiş xәta әsasında bu Sazişin qüvvәsinә
xitam vermәyә dair yuxarıda istinad edilmiş hüququ öz qüvvәsini itirәcәk vә
bu Saziş öz tam qüvvәsi vә icbariliyini saxlamaqda davam edәcәk. ӘİBK
iştirakçıları tәrәfindәn xәta nәticәlәrinin aradan qaldırılması ilә әlaqәdar
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aparılan fәaliyyәtin vaxtı-vaxtında olması vә ya kafiliyinә, habelә xitam
verilmә halının bu bәndә uyğun olaraq etibarlı olmasına dair hәr hansı
mübahisә 17-ci Maddәnin müddәalarına әsasәn arbitraja tәqdim olunur. Bu
3.4 Bәndinin müddәalarında göstәrildiyi kimi, Hökumәt tәrәfindәn xәta
nәticәlәrinin aradan qaldırılması istiqamәtindә fәaliyyәt aparıldıqda, vә
sonradan 17-ci Maddәnin müddәalarına әsasәn belә bir xәtanın әsaslı
olması barәsindә qәrar çıxarıldıqda, ӘİBK iştirakçıları xәta nәticәlәrinin
aradan qaldırılması ilә әlaqәdar Hökumәt tәrәfindәn çәkilmiş bütün xәrclәri
Hökumәtә ödәyir.
Bu 3.4 Bәndinin mәqsәdlәri üçün «әsaslı xәta» aşağıdakılar demәkdir:
(i)

(ii)

müvafiq fәaliyyәtin ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn bilәrәkdәn vә
davamlı şәkildә yerinә yetirilmәmәsi vә ya yerinә yetirilmәsindә
iqtidarsızlıq nәticәsindә
(a)

Әrazidә aparılan Layihә üzrә fәaliyyәtin bu Sazişdә әksini
tapmış qayda vә standartlara әmәl olunmaması; yaxud

(b)

Layihә
üzrә
Әrazidә
aparılan
işlәrin
Azәrbaycan
Respublikasının milli tәhlükәsizliyi üçün tәhlükә yaratması;
yaxud

Sazişin bütövlükdә yerinә
hәrәkәtlәrә bәrabәr bir xәta;

yetirilә

bilmәmәsi

ilә

nәticәlәnәn

vә hәr iki (i) vә (ii) halında, xәtanın növü vә hәcmi (o cümlәdәn onun
tәkrar olunması) nәzәrә alınmaqla mövcud şәraitdә yeganә mütәnasib çıxış
yolunun Sazişin qüvvәsinә tam şәkildә vә birdәfәlik xitam verilmәsi vә
Әrazidә Layihә üzrә işlәrin daimi olaraq dayandırılmasıdır. Bu Bәndin
müddәalarına müvafiq olaraq xitam vermә bu Saziş ilә Hökumәtә tәqdim
edilmiş digәr hüquqi müdafiә vasitәlәrinә xәlәl yetirmir.
Yuxarıda verilmiş müddәalara varmadan, hәr hansı Layihә sazişinin
pozulmasından vә/yaxud hәr hansı Dövlәt hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn
öhdәliklәrin yerinә yetirmәmәsindәn irәli gәlәn vә ya bunun nәticәsi olan
әsaslı xәta halında Hökumәtin bildiriş tәqdim etmәk vә/yaxud Sazişin
qüvvәsinә xitam vermәk hüququ olmayacaq.
3.5

Әgәr bu Sazişin qüvvәsinә 3-cü Maddәnin müddәalarına uyğun olaraq daha
әvvәl xitam verilmәmişsә, bu Sazişin qüvvәsinә ӘİBK iştirakçılarının
Hökumәtә yazılı şәkildә bildirdiyi kimi, Layihә üzrә bütün fәaliyyәtin daimi
olaraq başa çatdığı tarixdәn xitam verilir vә Saziş öz qüvvәsini itirmiş hesab
edilir.

3.6

Hәr hansı digәr Layihә sazişindә birbaşa olaraq digәr hallar nәzәrdә
tutulmamışsa, bu Sazişin Tәrәflәri öz aralarında razılığa gәlirlәr ki, nә ӘİBK
iştirakçıları, nә dә digәr Layihә iştirakçısı Dövlәt hakimiyyәt orqanları
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qarşısında Layihә üzrә hәr hansı fәaliyyәt aparmaq, yaxud bu Layihәni
başqa cür hәyata keçirmәk öhdәliyinә malik deyildir vә bunu öz üzәrinә
götürmәmişdir, vә nә ӘİBK iştirakçısı, nә dә hәr hansı digәr Layihә
iştirakçısı Layihәni hәyata keçirmәk, yaxud Layihә ilә bağlı bu vә ya başqa
Sazişә uyğun olaraq vә ya başqa tәrzdә başlamış olduğu hәr hansı Layihә
üzrә fәaliyyәti davam etdirmәk mәcburiyyәtindә qalmır vә qalmayacaqdır.
3.7

Bu Sazişә xitam verilmәsi (a) xitam verilmәsinә qәdәr olan bütün
öhdәliklәrin tamamilә icra olunması ilә bağlı Tәrәflәrin (o cümlәdәn artıq
Tәrәf olmayanların) hüquqlarına vә (b) bir Tәrәfin (vә ya keçmiş Tәrәfin)
xeyrinә burada verilәn normalardan vә maddi mәsuliyyәtdәn azad
olunmaların ziyanına olmamalıdır.
MADDӘ 4
HÜQUQLARIN VERİLMӘSİ

4.1

Bu Layihәnin mәqsәdlәri baxımından Dövlәt hakimiyyәt orqanları bununla
Layihә sazişlәrinә müvafiq surәtdә aşağıdakı hüquq vә imtiyazları verir:
(i)

Layihәni yerinә yetirmәk vә gerçәklәşdirmәk, Layihә üzrә fәaliyyәti
aparmaq vә Layihә sazişlәrinә uyğun olaraq Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәrәfindәn verilmiş digәr hüquq vә imtiyazlardan istifadә
etmәk üçün Layihә iştirakçılarına mütlәq vә qeyri-mәhdud hüquq vә
imtiyazlar;

(ии)

Әlavә 2-dә göstәrildiyi kimi ӘİBK iştirakçılarına vә ӘİBK
iştirakçılarının müәyyәn etdiklәri digәr Layihә iştirakçılarına müstәsna
vә qeyri-mәhdud Torpaq hüquqları;

(iii)

Daimi torpaq mülklәri üstündә yaxud altında tikinti aparmaq,
mülklәrә yiyәlәnmәk, onlardan istifadә vә onlara nәzarәt etmәk
üçün, hәmçinin hәr hansı digәr Şәxs tәrәfindәn bunlarda vә yaxud
bunların altında tikintiyә, sahibliyә, bunlardan istifadәyә vә bunlara
nәzarәtә (ӘİBK iştirakçılarının müstәsna mülahizәsinә әsasәn) icazә
vermәk, yaxud belә bir hüquqları mәhdudlaşdırmaq üçün hәr bir
ӘİBK iştirakçısına müstәsna vә qeyri-mәhdud hüquq;

(iv)

Obyektlәrin tikintisi, onlara sahib olmaq, yiyәnlәnmәk, onlardan
istifadә vә onlara nәzarәt etmәk üçün hәr bir ӘİBK iştirakçısına
müstәsna vә qeyri-mәhdud hüquq;

(v)

Sazişin 18.2 Bәndinә müvafiq surәtdә Layihә üzrә fәaliyyәtin
aparılması mәqsәdilә Layihә iştirakçısının fikrincә kifayәt qәdәr bilik,
sәriştә vә tәcrübә nümayiş etdirәn Şәxslәr vә onların müvafiq işçilәri
(Dövlәtin vә, 7.2 Bәndinin müddәalarına müvafiq olaraq, Dövlәtdәn
başqa digәr ölkәlәrin vәtәndaşları) ilә müqavilәlәr imzalamaq vә ya
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işә cәlb etmәk üçün Layihә iştirakçılarına mütlәq vә qeyri-mәhdud
hüquq vә imtiyazlar; vә
(ви)

4.2

Obyektlәrin gidrostatik vә digәr yoxlamalarını aparmaq mәqsәdi ilә
Obyektlәrә yaxın bir yerdә lazımi miqdar vә keyfiyyәtdә olan vә
dәrhal istifadә oluna bilәcәk su mәnbәsinә çıxış vә müvafiq
yoxlamalar bitdikdәn sonra belә bir yer(lәr)dә yerlәşәn mәnbәlәri
buraxıb getmәk üçün ӘİBK iştirakçılarına vә ӘİBK iştirakçılarının
müәyyәn etdiyi digәr Layihә iştirakçılarına heç bir haqq ödәnilmәdәn
müvafiq hüquq.

Bu Sazişә görә verilmiş vә ya tәqdim edilmiş hüquq, azad olma vә/yaxud
imtiyazları Dövlәt hakimiyyәt orqanları ӘİBK iştirakçıları vә digәr Layihә
iştirakçıları tәrәfindәn Layihәni vә Layihә üzrә fәaliyyәti hәyata keçirmәklә
әlaqәdar verir vә tәqdim edirlәr. Dövlәt hakimiyyәt orqanları ӘİBK
iştirakçıları tәrәfindәn Layihә vә Layihә üzrә fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi
әrzindә Layihә iştirakçıları ilә işgüzar münasibәtlәr qurmaq vә ya onları belә
bir fәaliyyәtә cәlb etmәk niyyәtini tәsdiq edir vә razılaşırlar ki, Layihәdә
iştirak etmәklә Layihә iştirakçılarına hәr hansı Layihә sazişinә uyğun olaraq
nәzәrdә tutulmuş hüquq, azadolunma vә güzәştlәrin verilmәsindәn
faydalanmaq hüququ verilir. Layihә iştirakçılarına hәr hansı hüquq,
azadolma, imtiyaz vә güzәştlәrin Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilә
(o cümlәdәn burada göstәrilәn Layihә sazişlәrinin Azәrbaycan
Respublikasının Qanunu kimi qüvvәyә minmәsi vә ya tәsdiq olunması yolu
ilә) artıq verilmәdiyi hallarda, Dövlәt hakimiyyәt orqanları (i) hәmin
hüquqları bu Layihә iştirakçılarına dolayısı ilә vermәk vә ya (ii) 16-cı
Maddәyә uyğun olaraq Layihә iştirakçılarına ötürmәk, hәvalә etmәk vә ya
onlarla bölüşdürmәk üçün sonrakı hüquq vә sәlahiyyәtlәri hәr bir ӘİBK
iştirakçısına verir. Bundan әlavә, Dövlәt hakimiyyәt orqanları razılıq verirlәr
ki, hәr hansı ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn tәlәb edildikdә, Dövlәt hakimiyyәt
orqanları Layihә, Layihә üzrә fәaliyyәt vә ya onun hәr hansı bir hissәsinin
yerinә yetirilmәsinә yardım etmәkdәn ötәri belә bir hüquqların Layihә
iştirakçılarına verilmәsini kifayәt edәn vә mütәnasib olan yazılı tәsdiqnamә
vasitәsi ilә tәsdiq edәcәklәr.

MADDӘ 5
HÖKUMӘTİN TӘMİNATLARI
5.1

Aşağıdakı öhdәliklәrin Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının birinci dәrәcәli
öhdәliklәri olmasını tәsdiq etmәkdәn әlavә, bu Sazişdә göstәrildiyi kimi
Hökumәt bununla onun Dövlәt hakimiyyәt orqanları adından verdiyi vә öz
üzәrinә götürdüyü bütün tәsdiqlәrin, bәyanatların vә zәmanәtlәrin
etibarlılığına vә qanuni qüvvәyә malik olmasına vә Layihә sazişlәrinә әsasәn
Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn bütün vә hәr hansı Layihә
iştirakçılarına verilmiş vә (verilәcәk) hüquq vә imtiyazların tәmin edilmәsinә
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vә Layihә sazişlәrinә әsasәn Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının özlәrinin
üzәrinә götürdüyü bütün öhdәliklәrin bütövlükdә vә vaxtlı-vaxtında tәmin
edilib yerinә yetirilmәsinә tәminat verir.
5.2

Yuxarıda deyilәnlәrin hәcmi vә әhatә dairәsini mәhdudlaşdırmadan,
Hökumәt bununla Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına öz öhdәliklәrini yerinә
yetirmәyi tapşırır vә ӘİBK iştirakçılarına aşağıdakılar haqqında tәminat verir:
(и)

Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn Xam neftin Әraziyә, Әrazi
vasitәsilә vә/yaxud Әrazidәn tranzit sәrbәstliyinin dayandırılmaması
vә buna әngәl törәdilmәmәsi;

(ii)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının bütün Layihә sazişlәrinә әsasәn öz
tәrәflәrindәn tәlәb olunan bütün ölçülәri götürmәsi vә bütün
qәrarları vermәsi;

(iii)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının Layihә üzrә fәaliyyәtә mane olan vә
ya onu tәxirә salan, Layihәyә başqa mәnfi tәsir göstәrәn vә ya
Layihә sazişlәrinә әsasәn verilmiş hüquqlara zәrәr gәtirәcәk hәr
hansı hәrәkәtә, yaxud hәrәkәtsizliyә yol vermәmәsi (buraya birbaşa
vә ya dolayısı ilә Xam neftin Obyektlәr vasitәsilә hәrәkәtinin qarşısını
kәsәn, ona maneçilik törәdәn vә onu mәhdudlaşdıran tәhlükәsizlik,
sağlamlıq, әtraf mühitin qorunması vә tәhlükәsizlik texnikası
motivlәri ilә әsaslandırılmış hәr hansı bu cür hәrәkәt vә ya
hәrәkәtsizlik daxildir, lakin bu zaman Obyektlәrin fәaliyyәtinin tәcili
tәdbir görülmәdәn fasilәsiz şәkildә davam etdirilmәsi nәticәsindә
әhalinin tәhlükәsizliyinә, sağlamlığına, әtraf mühitin qorunmasına
yaxud tәhlükәsizlik texnikasına birbaşa vә әsaslı tәhlükә yaradan vә
bu cür müvafiq hәrәkәt, yaxud hәrәkәtsizlik (bu cür hәrәkәtin, yaxud
hәrәkәtsizliyin yalnız tәhlükәnin aradaq qaldırılması üçün zәruri olan
vaxt müddәtindә vә dәrәcәdә hәyata keçirilmәsi şәrti ilә) üçün әsas
verәn şәrait istisna edilir);

(ив)

Layihә üzrә fәaliyyәtlә әlaqәdar
orqanlarının tam әmәkdaşlıq etmәsi;

(v)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının Xam neft yaxud Obyektlәr üzәrindә
yaxud sahiblik hüququ tәlәb etmәmәsi;

(vi)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının müvafiq Dövlәt hakimiyyәt orqanları
tәrәfindәn 4.1(iii) bәndinin müddәalarına әsasәn verilәn hüquqlara
әks olmamaqla Daimi torpaq mülklәrinә dair heç hansı bir hüquqa
iddia qaldırmaması, bunları tәlәb etmәmәsi vә heç hansı bir vasitә ilә
mәhdudlaşdırmaması; habelә

(vii)

Hәr hansı Layihә sazişinә әsasәn Dövlәt hakimiyyәt orqanları
tәrәfindәn ödәnilmәli olan bütün vә hәr hansı pul mәblәğlәrinin, o
cümlәdәn bu Sazişin 19-cu Maddәsinә vә hәr hansı Layihә sazişinin
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olaraq

Dövlәt

hakimiyyәt

maddi mәsuliyyәtdәn azad olunma haqqında müdәalarına әsasәn
kompensasiya ödәnişlәrinin hәyata keçirilmәsi.
5.3

Hökumәtin Maddә 5-dә verdiyi tәminatları:
(i)

ayrılıqda mövcud olan, müstәqil, mütlәq, lәğvedilmәz vә qeydşәrtsizdir vә onlardan hәr biri Hökumәtin müstәqil tәminat vә әsas
öhdәliyidir, Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının Layihә sazişlәrinә әsasәn
nәzәrdә tutulmuş bütün digәr öhdәliklәrindәn, hәmin öhdәliklәrin
yerinә yetirilmәmәsi, etibarsizliyi, yaxud hәyata keçirilә bilinmәmәsi
nәzәrә alınmamaqla ayrı icra edilir;

(ii)

birgә vә ayrı-ayrılıqda Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının tәrkib
hissәlәrinә münasibәtdә icra edilir vә bu tәtbiq olunmanın kimә qarşı
nәzәrdә tutulduğundan asılı olmayaraq, ödәniş üzrә arbitrajın
çıxardığı hәr hansı qәrarla vә ya tәlәblә bağlı müraciәt Hökumәtә
tәqdim edilir vә belә bir müraciәtә dair mәblәğ (belә bir şәrtlә ki,
ödәnişә dair çıxarılmış qәrar Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn
mübahisә obyekti olmasın) Hökumәt tәrәfindәn ӘİBK iştirakçılarına
ödәnişin aparılmasına dair bildirişin alınmasından sonra otuz gün
әrzindә vә ya otuzuncu gündә ödәnilir; habelә

(иии) Dövlәt hakimiyyәt orqanları hәr hansı Layihә sazişinә әsasәn verilmiş
mühafizә vasitәsindәn istifadә etmәklә vә ya başqa tәrzdә, 5.3(iii)
Yarımbәndi istisna olmaqla, hәr hansı hadisәnin baş vermәsi
nәticәsindә (bu tәminatların müvafiq Layihә sazişinә әsasәn tam
şәkildә yerinә yetirilmәsi istisna olmaqla) dәyişdirilmir, qüvvәsi
azalmır vә ya icraedilmәz edilmir.
5.4 Hökumәtin bu Maddә 5-dә verdiyi tәminatların yerinә yetirilmәsinә yardım
etmәk mәqsәdilә, Hökumәt (i) burada göstәrilәn Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının
öhdәliklәrini tәsdiq edir vә Layihә sazişinә әsasәn Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına
verilmiş bütün öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsinә razılıq verir vә (ii) Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarının Layihә sazişlәrindә göstәrilәn onların bütün müvafiq
öhdәliklәrini vaxtlı-vaxtında yerinә yetirmәsinә şәrait yaratmaq vә bunu tәlәb
etmәk mәqsәdilә yuxarıda göstәrilәn razılığın gәlәcәkdә dә qüvvәdә qalacağını
sübut etmәk üçün zәruri vә ya uyğun olan bütün fәrman, qanunvәrici aktlar,
әmr, tәnzimlәyici akt, qayda, tәrif, icazә, tәsdiq olunmaları vә razılıqları
vaxtında yazılı şәkildә qәbul edir, verir vә ya verilmәsini tәmin edir.
MADDӘ 6
BӘYANAT VӘ ZӘMANӘTLӘR
6.1

Hökumәt bununla hәr bir ӘİBK iştirakçısına bәyan edir vә zәmanәt verir ki,
Qüvvәyәminmә tarixinә:
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6.2

(i)

Hökumәtlәrarası sazişin etibarlı olması vә bu Sazişin Hökumәt üçün
beynәlxalq hüquq vә Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә
müvafiq tәrzdә mütlәq olması üçün Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyi ilә tәlәb olunan bütün ratifikasiyaları hәyata keçirmiş
vә bütün parlamentar, qanunverici vә digәr hәrәkәt vә sәnәdlәşmәni
gerçәklәşdirmişdir; vә

(ii)

bu Sazişin şәrtlәrinin vә Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn ӘİBK
iştirakçıları vә/yaxud digәr Layihә iştirakçılarına bu Sazişә müvafiq
olaraq verilmiş müxtәlif hüquqların vә onların qarşısında üzәrlәrinә
götürülmüş müxtәlif öhdәliklәrin Azәrbaycan Respublikasında Layihә
vә Layihә üzrә fәaliyyәtә münasibәtdә Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinә müvafiq olaraq üstün hüquq rejimi vә Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarının icbari öhdәliklәri kimi qüvvәyә minmәsi üçün
Dövlәt
hakimiyyәt
orqanlarından
Azәrbaycan
Respublikası
Qanunvericiliyinә әsasәn tәlәb olunan bütün parlament, qanunverici
vә ya digәr tәdbirlәri yerinә yetirmiş, vә müvafiq qanunverici
aktlarının qәbul edilmәsini, o cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti tәrәfindәn müvafiq sәnәd(lәr)in imzalanmasını tәmin
etmişdir.

Hökumәt bununla hәr bir ӘİBK iştirakçısına bәyan edib zәmanәt verir ki,
Qüvvәyә minmә tarixindәn etibarәn vә Sazişin qüvvәdә olduğu bütün
müddәt әrzindә:
(i)

Bu Sazişin Hökumәt tәrәfindәn icrasına qanuni şәkildә icazә
verilmişdir, vә yalnız 7.1 Bәndindә nәzәrdә tutulan öhdәliklәrin
Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi müqabilindә
Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә uyğun olaraq Dövlәt vә
Dövlәt hakimiyyәt orqanları adından bağlanmışdır vә onlar üçün
mütlәq qüvvәyә malikdir.

(ii)

Dövlәt hakimiyyәt orqanları (Daimi torpaq mülklәri dә daxil olmaqla)
Torpaq hüquqları ilә әlaqәdar yeganә vә müstәsna yurisdiksiyaya vә
Maddә 4-dә göstәrilәn vә bu Sazişә müvafiq olaraq ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn başqa tәrәfә köçürülә bilәn hüquq vә imtiyazların
Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә әsasәn verilmәsi üçün
tam sәlahiyyәt, hüquq vә imtiyazlara vә ya müvafiq müddәt әrzindә
belә bir sәlahiyyәt, hüquq vә imtiyazları almağa dair hüquqi
sәlahiyyәtә malikdir.

(iii)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının bu Sazişә (o cümlәdәn Maddә 5-ә
uyğun olaraq Hökumәtin verdiyi tәminatlara) vә Layihә sazişlәrinә
uyğun olaraq müәyyәn edilmiş öhdәliklәri bu Sazişin vә digәr Layihә
sazişlәrinin müddәalarına uyğun olaraq qanuni qüvvәyә malikdir vә
Dövlәt vә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına münasibәtdә icbari tәtbiq
edilir vә yerinә yetirilir;
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6.3

(iv)

Hökumәtlәrarası sazişә әsasәn Hökumәt münasibәtindә verilmiş
bәyannamә, zәmanәt vә öhdәliklәr (o cümlәdәn, lakin bunlarla
mәhdudlaşmadan, Hökumәtlәrarası sazişin II Maddәsinin (5)-ci
bәndindә verilmiş bәyannamә vә zәmanәt) bu Sazişә müvafiq
dәyişikliklәrlә şamil olunur vә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn bu Sazişә
әsasәn icbari surәtdә yerinә yetirilә bilәr;

(v)

Dövlәt hakimiyyәt orqanları hәr hansı Şәxsә hәr hansı ӘİBK
iştirakçısının hәr hansı Layihә sazişi ilә bağlı hüquqlarına vә
imtiyazlarına uyğun gәlmәyәn vә ya onlarla ziddiyyәt tәşkil edәn,
yaxud onları mәhdudlaşdıran vә ya onlara müdaxilә edәn hәr hansı
hüquqları vermәmişlәr vә vermәk mәcburiyyәtindә deyillәr; vә

(vi)

Әlavә 2-dә verilmiş Torpaq hüquqları vә xüsusi ilә Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәrәfindәn ӘİBK iştirakçılarına verilmiş Daimi torpaq
mülkündәn müstәsna istifadә, tikinti, yiyәlәnmә vә nәzarәt hüquqları
sahiblik hüququ istisna olmaqla mülk üzәrindә müvafiq hüquqları
tәsbit edir.

Hәr bir ӘİBK iştirakçısı bununla bәyan edir vә zәmanәt verir ki,
Qüvvәyәminmә tarixinә:
(i)

belә bir iştirakçı özünün tәsisatı vә tәşkilatı yurisdiksiyasının
qanunvericiliyinә müvafiq surәtdә tәşkil edilmiş, etibarlı şәkildә
fәaliyyәt göstәrir vә müsbәt maliyyә durumuna malikdir, onun halhazırda hәyata keçirdiyi vә hәyata keçirilmәsi planlaşdırılan işgüzar
fәaliyyәt ilә mәşğul olmaqa tam hüququ vardır, müvafiq
yurisdiksiyada hәr hansı işgüzar fәaliyyәt növü ilә mәşğul olmaq
üçün hәr hansı bir lisenziya yaxud sәriştә tәlәb olunduqda isә, o, bir
xarici hüquqi şәxs kimi, müvafiq lazımi lisenziya vә sәriştәyә
malikdir;

(ii)

onun bu Sazişi bağlamaq vә onun müddәalarını hәyata keçirmәk, bu
Sazişә müvafiq öhdәliklәri yerinә yetirmәk hüququ vardır vә bütün
belә hәrәkәtlәr onun tәrәfindәn tәlәb olunan bütün lazımi
prosedurlar vasitәsi ilә qanunilәşdirilmişdir;

(iii)

bu Sazişin bağlanması, nüsxәlәrinin mübadilәsi vә onun
müddәalarının yerinә yetirilmәsi onun tәsis vә ya tәşkilat
sәnәdlәrinin yaxud onun tәrәf olduğu vә ya onun әmlakına şamil
olunaraq bu әmlaka tәsir edәn vә ya ona münasibәtdә mütlәq qüvvә
daşıyan hәr hansı razılaşmanın, qәrarın yaxud göstәrişin müddәaları
ilә toqquşma yaratmır, onların müddәalarının pozulmasına gәtirib
çıxarmır, onlara münasibәtdә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәmәsi
halını tәsis etmir vә onların heç hansı bir müddәasının hәyata
keçirilmәsini tezlәşdirmir;
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(iv)

(v)

bu Saziş iştirakçı tәrәfindәn lazımi qaydada vә etibarlı bir şәkildә
imzalanmış vә nüsxәlәri mübadilә edilmişdir, onun üçün qanuni,
etibarlı vә icbari bir öhdәlik olaraq qalır vә özünün müddәalarına
әsasәn hәyata keçirilә bilәr, belә bir şәrt vә hәcmdә ki, onun
müddәalarından istifadә halları müflislәşmә, iflas, yenidәn tәşkilat vә
ümumi şәkildә yaxud müvafiq olaraq ümumi әdalәt prinsiplәrinә
münasibәtdә kreditorların hüquqlarına tәsir edәn digәr hüquqi
proseslәr ilә mәhdudlaşır;
hәr hansı mәhkәmә, arbitraj tribunalı yaxud hәr hansı dövlәt tәşkilatı
tәrәfindәn ayrı – ayrılıqda vә ya birlikdә onun işgüzar fәaliyyәti,
әmlakına vә maliyyә yaxud hәr hansı digәr vәziyyәtinә vә ya onun
bu Sazişә müvafiq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinә mәnfi tәsir
göstәrәn mövcud vә ya onun bilgisinә әsasәn mümkün ola bilәn
hәrәkәt, iddia, proses mövcud deyil vә tәhqiqat aparılmır. Belә Tәrәf
hәr hansı bu cür maddi mәnfi tәsir vә ya itki ilә nәticәlәnә bilәn hәr
hansı mәhkәmә, arbitraj tribunalı vә ya hәr hansı hökumәt orqanının
hәr hansı sәrәncam, fәrman, qәrar vә ya qadağanı ilә әlaqәdar hәr
hansı pozuntu vә ya öhdәliklәrin yerinә yetirilmәmәsi halından
xәbәrdar deyildir.

(vi)

o, ona tәtbiq olunan bütün qanunların müddәalarına riayәt etmiş vә
bunun nәticәsindә ayrı – ayrılıqda vә ya birlikdә onun işgüzar
fәaliyyәti vә yaxud maliyyә vәziyyәtinә vә ya onun bu Sazişә
müvafiq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinә mәnfi tәsir göstәrә bilәn
heç hansı bir cәrimә, penya, qadağan vә ya cinayәt mәsuliyyti
mövcud deyildir;

(vii)

bu Sazişdә verilmiş heç bir bәyanat yaxud zәmanәtdә әsaslı faktlara
dair heç hansı yalan ifadә mövcud deyil vә onların mәtnindә
verildiklәri şәraitә әsasәn çaşdırıcı olmamaları üçün heç bir әsaslı
fakta dair ifadә nәzәrdәn qaçırılmamışdır.
MADDӘ 7
HÖKUMӘTİN MÜӘYYӘN ÖHDӘLİK VӘ RAZILIQLARI

7.1

Hökumәt bununla öz üzәrinә öhdәlik götürür vә razılıq verir ki, o,
Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә әsasәn bu Sazişin vә bütün digәr
Layihә sazişlәrinin qüvvәdә qalması vә onların müddәalarının tam yerinә
yetirilmәsi vә bütün Layihә sazişlәri ilә nәzәrdә tutulmuş fәaliyyәt vә
әqdlәrә icazә vermәk, onları mümkün etmәk vә onlara dәstәk vermәk
mәqsәdlәri üçün lazım ola bilәn vә ya lazım ola bilәcәk bütün hәrәkәtlәri
yerinә yetirәcәk vә bütün qanun vә fәrmanların ratifikasıyası, qüvvәyә
minmәsi vә ictimaiyyәtin nәzәrinә çatdırılmasını hәyata keçirәcәk. Bu
mәqsәdlә, Hökumәt ӘİBK iştirakçıları ilә mәslәhәtlәşmәlәr aparmalı, onlara
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müvafiq qanun vә ya fәrmanların qәbul olunması işinin inkişafı vә yuxarıda
verilmiş müddәalara riayәt etmәk mәqsәdi ilә lazım ola bilәn vә ya lazım ola
bilәcәk digәr hәrәkәtlәrin statusu barәsindә mәlumat verәcәkdir.
7.2

Hökumәt bununla (öz adından vә Dövlәt hakimiyyәt orqanları adından çıxış
edәrәk vә onların üzәrinә öhdәlik götürәrәk) öz üzәrinә öhdәlik götürür vә
razılıq verir ki, bu Sazişin qüvvәdә olduğu bütün müddәt әrzindә:
(i)

burada göstәrilәn tarixdәn sonra vaxtaşırı olaraq Dövlәt hakimiyyәt
orqanları bu Sazişin, Hökumәtlәrarası sazişin vә bütün digәr Layihә
sazişlәrinin Layihәyә mütәnasib olaraq Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinә münasibәtdә üstünlük tәşkil etmәsi, Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyinә әsasәn, Hökumәtlәrarası sazişә
münasibәtdә isә beynәlxalq hüquq normalarına әsasәn, Dövlәt
hakimiyyәt orqanları üçün onların mütlәq öhdәliklәri olması mәqsәdi
ilә bu Sazişә yazılı әlavәlәr, yenilәşdirilmәsi, maddәlәrinin әvәz
olunması, düzәlişlәrin vә başqa dәyişikliklәrin aparılması üçün tәlәb
olunan bütün bildirişlәri göndәrir vә bütün parlamentar, qanunverici
vә digәr tәdbirlәri hәyata keçirir. Bu mәqsәdlә, Hökumәt ӘİBK
iştirakçıları ilә mәslәhәtlәşmәlәr aparmalı, onlara müvafiq qanun vә
ya fәrmanların qәbul olunması işinin inkişafı vә yuxarıda verilmiş
müddәalara riayәt etmәk mәqsәdi ilә lazım ola bilәn vә ya lazım ola
bilәcәk digәr hәrәkәtlәrin statusu barәsindә mәlumat verәcәkdir;

(ii)

Layihә sazişlәrindә xüsusi olaraq müәyyәn edilmiş tәltiflәr, yaxud
ӘİBK iştirakçılarının hamısının әvvәlcәdәn yazılı razılığı olan hallar
istisna edilmәklә, Dövlәt hakimiyyәt orqanları Obyektlәrdәn istifadә
etmәk üçün, yaxud Torpaq hüquqları ilә bağlı olan hüquqların
verilmәsinә vә ya hәr hansı Şәxsә hәr hansı ӘİBK iştirakçısının hәr
hansı Layihә sazişi әsasında malik olduğu hüquqlardan istifadәsinә
uyğun gәlmәyәn, bu istifadә ilә ziddiyyәt tәşkil edәn, yaxud ona
müdaxilә edәn hәr hansı hüquqların verilmәsinә yol vermir;

(iii)

hәr hansı Layihә sazişindә bilavasitә nәzәrdә tutulması halları istisna
olmaqla, Dövlәt hakimiyyәt orqanları hәr hansı Layihә iştirakçısının
Layihә sazişinә әsasәn malik olduğu hәr hansı hüququ, marağı,
yaxud xeyirini ӘİBK bütün iştirakçılarının yazılı razılığı olmadan
(müvafiq Layihә sazişinә xitam vermәk vә ya düzәlişlәr etmәk yolu
ilә vә ya başqa formada) azaltmır, şәrtlәndirmir vә ya
mәhdudlaşdırmır;

(iv)

Dövlәt hakimiyyәt orqanları Dövlәtin yalnız mühacirәt (viza vә
yaşayış üçün icazә qaydaları da daxil olmaqla), gömrük, cinayәt vә
ya digәr müvafiq qanunvericiliyinin icra edilmәsi şәrti ilә Layihә ilә
әlaqәdar işә cәlb edilmiş heyәtin ölkәyә girişini, yaxud ölkәdәn
çıxışını mәhdudlaşdıran hәr hansı halın mövcud olmasına yol vermir
vә ya buna icazә vermir;
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(v)

9.4 bәndindә nәzәrdә tutulmuş tәrzdә vә şәraitdә hәyata keçirilәn
Ekspropriasiya aktları istisna olmaqla (lakin bütün hallarda, 9.4
bәndinin şәrtlәrinin yerinә yetirilib-yetirilmәmәsini nәzәrә almayaraq,
9.2(iii) bәndindә nәzәrdә tutulmuş Ekspropriasiya müqabilindә
müvafiq kompensasiyanın ödәnilmәsi şәrti ilә), Dövlәt hakimiyyәt
orqanları Layihә ilә әlaqәdar heç bir Ekspropriasiya aktını hәyata
keçirmәmәlidir;

(vi)

әgәr hәr hansı ölkәdaxili vә ya beynәlxalq müqavilә vә ya saziş; hәr
hansı qanunverici akt, onun ictimaiyyәtin nәzәrinә çatdırılması,
qanunverici akt, fәrman, hәr hansı sazişә qoşulma vә ya icazә;
yaxud öhdәlik, siyasәt, bәyanat vә ya icazәnin hәr hansı digәr
forması Layihәnin hәyata keçirilmәsinә mәnfi tәsir göstәrir, ziddiyәt
yaradır vә ya müdaxilә edirsә, yaxud Layihәnin dәyәrini vә ya bu
Sazişә vә ya hәr hansı digәr Layihә sazişinә әsasәn verilmiş vә ya
әmәlә gәlәn hüquq, imtiyaz, azadolma, normalardan imtina, maddi
mәsuliyyәtdәn azad olunma vә ya mühafizә vasitәlәrini
mәhdudlaşdırır, azaldır vә ya onlara mәnfi tәsir göstәrirsә, bu, 7.2(x)
bәndinә әsasәn Qanunvericilikdә Dәyişiklik hesab edilir;

(vii)

Dövlәt hakimiyyәt orqanları:
(1)
bütün öhdәliklәrini yerinә yetirir vә ӘİBK iştirakçılarına
vә hәr hansı müәyyәn olunmuş Podratçılara Layihәnin qüvvәdә
olduğu müddәt әrzindә bu Sazişә müvafiq olaraq vә ona qoşulan
Әlavә 2-dә göstәrildiyi kimi Torpaq hüquqlarının әldә olunması,
verilmәsi vә istifadәsi ilә әlaqәdar yardım göstәrirlәr;
(2)
Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının hәr bir ӘİBK
iştirakçısına Torpaq hüquqlarının verilmәsi ilә әlaqәdar qüvvәsinә
xitam verilә, şәrtlәndirilә, mәhdudlaşdırıla vә ya başqa cür tәsirә
mәruz qala bilәcәk daha әvvәl mövcud olmuş hәr hansı sahibkarlıq
payına, mülkiyyәt, yaşayış, tikinti hüququna malik olan vә ya ona
iddia edәn hәr hansı vә bütün Şәxslәrin müәyyәn edilmәsi üçün tam
öhdәlik vә maddi mәsuliyyәt daşıyır;
(3)
әvvәlki (2) yarımbәndindә göstәrilәn Şәxslәrin hәr bir
ӘİBK iştirakçısının Torpaq hüquqlarına vә Layihә üzrә fәaliyyәti
aparmaq mәqsәdi ilә hәmin torpaq әrazisindә ӘİBK iştirakçılarının vә
hәr hansı tәyin olunmuş Podratçıların olması üçün Dövlәt hakimiyyәt
orqanları sәlahiyyәtinә malik olması barәdә qabaqcadan xәbәrdarlıq
edilmәsi ilә bağlı tam öhdәlik vә maddi mәsuliyyәt daşıyır;
(4)
ӘİBK iştirakçılarının hәr birinin vә onun, yaxud onların
tәrәfindәn tәyin olunmuş şәxslәrin Torpaq hüquqlarının alınmasını vә
onlardan istifadә edilmәsini, vә xüsusilә bu Sazişin 4.1(iii) bәndindә
nәzәrdә tutulmuş Daimi torpaq mülklәrinә dair müstәsna vә qeyrimәhdud mülkiyyәt hüquqların (sahiblik hüququ istisna олмагла) vә
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bu Sazişin 4.1(iv) bәndindә nәzәrdә tutulmuş Obyektlәrә dair
müstәsna vә qeyri-mәhdud sahiblik hüququnun verilmәsini tәmin
etmәk üçün müsadirә, mәcburi götürmә, özgәninkilәşdirmә vә bu
kimi digәr suveren sәlahiyyәtlәri yerinә yetirmәlidir;
(5)
Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına yuxarıda verilmiş (4)
yarımbәndinin müddәalarına müvafiq olaraq tәmin edilmiş hüquqları
ӘİBK iştirakçılarına vermәyә vә onlara tәsbit etmәyә müvafiq
sәlahiyyәt vermәk üçün Әrazidә olan Şәxslәrә Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyinә әsasәn tәlәb edilәn müvafiq
kompensasiyanı ödәmәlidir; bu şәrtlә ki, yalnız Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәrәfindәn bu Sazişә әsasәn alınmış vә ӘİBK iştirakçılarına
verilәn Qeyri-dövlәt torpaq mülklәrinә dair Torpaq hüquqları
müqabilindә vә bütün belә Qeyri-dövlәt torpaq mülklәrinin mümkün
olan әn aşağı qiymәtә vә Azәrbaycan Respublikası Torpaq
Mәcәllәsindә (25 iyun 1999-cu il), «Torpaq bazarı haqqında»
Azәrbaycan Respublikasının Qanununda (7 may 1999-cu il) vә
yuxarıda qeyd edilәn Torpaq Mәcәllәsinin vә Qanunun hәyata
keçirilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin hәr hansı
Fәrmanları vә/ yaxud Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr kabinetinin
hәr hansı Qәrarlarında nәzәrdә tutulmuş norma vә qaydalara
müvafiq surәtdә alınmasına dair öhdәliklәrә әmәl edilmәsi şәrti ilә,
ӘİBK iştirakçıları Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına onların belә Qeyridövlәt torpaq mülklәrinin alınması prosesindә çәkdiyi bütün faktiki vә
sübut edilә bilәn xәrclәri belә bir xәrclәrin ödәnilmәli olduğundan
otuz (30) gün әvvel (müvafiq mәqsәdli hesab mexanizmi vasitәsilә)
ödәmәlidirlәr.
(6)
hәr bir ӘİBK iştirakçısına torpaq sahәlәrinә giriş vә
ondan istifadә hüququnu (o cümlәdәn belә sahәlәrә dair mülkiyyәt,
sahiblik, yiyәlәnmә, tikinti vә/yaxud istifadә hüquqlarından azad
olunmuş Şәxslәrin yazılı bәyannamәlәrini) verir;
(7)
Torpaq hüquqları, vә xüsusi ilә yuxarıda verilmiş (4)
bölmәsinә müvafiq olaraq alınmış hüquqları vә deyilәnlәrә aid olan
bütün sәnәdlәşmәni vaxtlı-vaxtında vә müvafiq surәtdә Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyinin tәlәblәrinә müvafiq surәtdә
mütәnasib ӘİBK iştirakçısını Daimi torpaq mülklәrinә dair hüquqların
yaxud Obyektlәrә sahibi kimi göstәrmәklә vә Azәrbaycan
Respublikasının Qanunvericiliyinin ӘİBK iştirakçılarının Torpaq
hüquqları vә xüsusi ilә yuxarıda verilmiş (4) bölmәsinә müvafiq
olaraq alınmış hüquqları barәsindә ictimaiyyәtә bildiriş tәqdim
olunmasına dair müddәalarına riayәt etmәk mәqsәdi ilә ӘİBK
iştirakçısı adına qeydiyyata alır vә qeyd elәyir;
(8)
ӘİBK iştirakçılarının hәr birini vә digәr әlaqәli Layihә
iştirakçılarını Torpaq hüquqları ilә әlaqәdar hәr hansı İtki vә ya
Zәrәrdәn, habelә üçüncü tәrәflәrin tәqdim etdiklәri bütün vә hәr
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hansı iddia vә ya tәlәblәrdәn (o cümlәdәn ӘİBK iştirakçılarının
özlәrinin müstәsna mülahizәsinә әsasәn Daimi torpaq mülklәrinin
sәthinә daxil olub ondan istifadә hüququnu tәqdim edә bildiklәri
bitişik torpaq sahiblәrinin tәqdim etdiklәri vә ya onların
istәfadәsindәn әmәlә gәlәn hәr hansı iddia vә ya tәlәblәr) vә ӘİBK
iştirakçılarının Torpaq hüquqlarından istifadәsi vә yaxud Dövlәt
hakimiyyәt
orqanlarının
7.2(vii)
Bәndinә
müvafiq
olaraq
öhdәliklәrindәn yaranan vә onlarla әlaqәdar olan vә belә torpaq
sahiblәrinin vә/ yaxud onların Daimi torpaq mülklәrinin sәthinә daxil
olub ondan istifadәsinә razılığını almış Şәxslәrin (Layihә üzrә
fәaliyyәtlә mәşğul olan Şәxslәrdәn başqa) sәbәbi olduqları
Obyektlәrә vә ӘİBK üzrә fәaliyyәtә münasibәtdә yaranan İtki vә ya
Zәrәrdәn qoruyur, müdafiә edir vә onlara dair maddi mәsuliyyәt
azad edir;
(viii)

Dövlәt Hakimiyyәt Orqanları aydın şәkildә tәsdiq edir vә razılaşırlar
ki, Layihә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn hәr hansı hüquqi vә ya
kommersiya strukturu vә ya strukturları, o cümlәdәn hәmsahiblәrә
mәxsus olan inkorporasiya olunmamış birgә müәssisә, mәhdud
mәsuliyyәtli ortaqlıq, mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә, korporasiya,
filial[lar] vә ya ӘİBK iştirakçıların istәnilәn zaman seçdiklәri ölkә vә
ya yurisdiksiyada tәşkil vә ya tәsis edilmiş hәr hansı digәr struktur vә
ya qurum vasitәsi ilә hәyata keçirilә bilәr, Torpaq Hüquqları isә
yuxarıda göstәrilәn struktur vә qurumlar vasitәsi ilә ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn saxlanıla vә onların adına qeydiyyata alınır vә qeyd oluna
bilәr;

(ix)

müvafiq sәnәdlәrdә aydın şәkildә eks hallar nәzәrdә tutan
müddәalar istisna olmaqla, Dövlәt hakimiyyәt orqanları ӘİBK
iştirakçılarının vә/yaxud müvafiq sazişә tәrәf olan hәr hansı digәr
Layihә iştirakçılarının әvvәlcәdәn alınmış yazılı razılığı olmadan bu
Sazişә, Hökumәtlәrarası sazişә vә ya hәr hansı digәr Layihә sazişinә
düzәlişlәr etmәmәli, onu lәğv etmәmәli, ona xitam vermәmәli,
etibarsız vә ya istifadә oluna bilmәyәn bәyan etmәmәli vә ya ondan
digәr
vasitә
ilә
yan
keçmәmәli
vә
şәrtlәrini
mәhdudlaşdırmamalıdırlar; vә

(x)

(1) Qüvvәyә minmә tarixi yaxud (2) Hökumәt tәrәfindәn 7.1 yaxud
müvafiq olaraq 7.2(i) Bәndlәrindә müәyyәn edilmiş öhdәliklәrin
yerinә yetirilmesinin sonrasında (hansı birinin daha gec baş
vermәsindәn asılı olaraq) Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyindә
(o cümlәdәn onun Vergilәrә, sağlamlığa, tәhlükәlik texnikasına vә
әtraf mühitә dair hәr hansı Azәrbaycan qanunları) istәr Layihәyә
birbaşa aid olan, istәrsә ümumi xarakterli dәyişikliklәr edildikdә, o
cümlәdәn Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyindә müddәalarına
düzәlişk edildikdә, onlar qüvvәdәn düşdükdә, götürüldükdә, onlara
xitam verildikdә vә ya qüvvәsindә olma müddәti bitdikdә,
Azәrbaycan
Respublikası
Qanunvericiliyi
qәbul
olunduqda,
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ictimaiyyәtin nәzәrinә çatdırıldıqda vә ya çıxarıldıqda, Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyi tәfsir yaxud tәtbiq olunduqda (o
cümlәdәn bu mәhkәmә, icra yaxud qanunverici hakimiyyәt bölmәlәri,
inzibati yaxud nizamlayıcı orqanlar tәrәfindәn hәyata keçirildikdә),
әdliyyә orqanları, tribunallar vә mәhkәmәlәr, Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәrәfindәn qәrar, siyasәt qәbul edildikdә vә digәr bunlara
bәnzәr hәrәkәtlәr aparıldıqda vә әdliyyә orqanları, tribunallar,
mәhkәmәlәr, Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyi müddәalarının yerinә yetirilmәsindәn
imtina edildikdә vә ya onlar bu müddәaları yerinә yetirmәk
iqtidarında olmadıqda vә hüquq sistemindә dәyişikliklәr baş verdikdә
(«Qanunvericilikdә Dәyişiklik») müvafiq İqtisadi tarazlıq pozulduqda
vә ya mәnfi tәsirә mәruz qaldıqda, Dövlәt hakimiyyәt orqanları
Layihә sazişlәri müddәalarına müvafiq olaraq yaranmış İqtisadi
tarazlığın bәrpası üçün özlәrinin iqtidarı çәrçivәsindә olan bütün
hәrәkәtlәri yerinә yetirmәlidirlәr. Yuxarıda istisnad edildiyi kimi,
İqtisadi tarazlığın bәrpasına yönәlmiş bütün hәrәkәtlәrin sırasına
lazım olan bütün vasitәlәrdәn istifadә etmәklә, o cümlәdәn azad
etmә, qanunverici fәaliyyәt, fәrman vә/yaxud digәr inzibati sәnәd
qәbul etmәklә hәr hansı Layihә sazişi ilә Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyi arasında yaranmış ziddiyәt vә ya mübahisәni aradan
qaldırmaq da olacaqdır.
7.3

Hәr hansı ӘİBK iştirakçısı vә ya ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn tәyin oluna
bilәn digәr Layihә iştirakçılarının müraciәtinә әsasәn, müvafiq Dövlәt
hakimiyyәt orqanı Layihә üzrә fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi üçün ӘİBK
iştirakçıları vә ya ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn tәyin oluna bilәn digәr Layihә
iştirakçıları tәrәfindәn xüsusi lisenziya, viza, icazә, şәhadәtnamә, sәlahiyyәt,
tәsdiq vә ya izn almaq üçün lazım olan bütün sәnәdlәrin tam vә lazımi
qaydada tutulmuş siyahısını («Әrizә sәnәdlәri») tәqdim etmәlidir. Müvafiq
sәnәdә dair ӘİBK iştirakçısı vә yaxud onun tәyin etdiyi Layihә iştirakçısına
tәqdim edilmiş siyahı bu qәbildәn olan sәnәd üçün tam vә lazımi qaydada
tutulmuş Әrizә sәnәdlәri siyahısı olur vә müvafiq sәnәdlәrin alınmasından
ötәri yalnız bu siyahıda adları çәkilәn sәnәdlәr tәqdim edilmәlidir. Әrizә
sәnәdlәri tәqdim edildikdәn sonra, Dövlәt hakimiyyәt orqanları ilk növbәdә
olmaqla otuz (30) gün әrzindә, lakin heç bir halda altmış (60) gündәn gec
olmayaraq (belә ki, altmış günlük müddәt yalnız qeyri – adi şәraitdә tәtbiq
edilir), ӘİBK iştirakçılarına vә tәyin edilmiş bütün digәr Layihә iştirakçılarına
Layihә üzrә bütün fәaliyyәti vaxtı – vaxtında, etibarlı surәtdә vә effektiv
şәkildә yerinә yetirmәk vә/yaxud Layihә sazişlәrinә dair özlәrinin
hüquqlarından istifadә etmәk vә ya öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün lazım
olan bütün lisenziya, viza, icazә, şahәdәtnamә, sәlahiyyәt, tәsdiq vә iznlәri
verirlәr. Bu hüquqlar vә öhdәliklәr sırasına hәmçinin aşağıdakılar daxildir:
(i)

(Әlavә 2-nin müddәalarına müvafiq surәtdә) Torpaq hüquqlarından
istifadә olunması vә onların hәyata keçirilmәsi;

(ii)

gömrük sәnәdlәrinin әldә edilmәsi;
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(iii)

idxal vә ixrac lisenziyaları;

(iv)

viza vә yaşayış üçün icazәlәrin alınması;

(v)

bank hesablarının açılması vә onların aparılması üzrә hüquqlar;

(vi)

ofis sahәlәrinin vә işçilәr üçün yaşayış yerlәrinin icarәsi vә ya
müvafiq olaraq әldә edilmәsi üzrә hüquqlar;

(vii)

Layihә üzrә fәaliyyәtin tәhlükәsiz vә sәmәrәli yerinә yetirilmәsi
mәqsәdi ilә rabitә vә telemetrik avadanlığın işlәdilmәsi (o cümlәdәn
ӘİBK sisteminin Әrazi daxilindә vә Әrazi xaricindә vahid qaydada vә
sәmәrәli formada fәaliyyәtini tәşkil etmәkdәn ötrü ӘİBK
iştirakçılarının tәlәbi üzrә lazımi sayda müstәsna radio vә
telekommunikasiya tezliklәrinin işә cәlb edilmәsi) üzrә Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyinә müvafiq qaydada hüquq vә
lisenziyalar;

(viii)

Layihә üzrә fәaliyyәtin lazımi şәkildә yerinә yetirilmәsi baxımından
Layihә iştirakçısının әsaslandırılmış rәyinә görә zәruri olan filialların,
daimi nümayәndәliklәrin, idarәlәrin vә Әrazi daxilindә biznes
fәaliyyәti aparmanın vә ya mövcud olmanın digәr formalarını
yaratmaqla bağlı hüquq, o cümlәdәn, Layihә üzrә fәaliyyәtin
aparılması vә ya Layihә ilә әlaqәdar öz işgüzar fәaliyyәtini vә
marağını hәyata keçirmәk üçün tәlәb edilәn hәr hansı daşınmaz vә
şәxsi әmlakı icarәyә götürmәk vә ya müvafiq olaraq almaq, vә ya
başqa cür әldә etmәk hüququ;

(ix)

Әrazidә avtomobil vә digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrindәn vә
Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә müvafiq qaydada,
tәyyarә, gәmi vә digәr su nәqliyyatı vasitәlәrindәn vә mexaniki
avadanlıqlardan istifadә etmәk hüquqları; vә

(x)

(Әlavә 3-ün müddәalarına müvafiq surәtdә) әtraf mühitә vә
tәhlükәsizliyә dair tәsdiqlәr.

Bütün bu cür hüquqlar, lisenziyalar, vizalar, icazә vәrәqәlәri,
şәhadәtnamәlәr, sәlahiyyәtlәr, tәsdiqlәr vә icazәlәr, o cümlәdәn bir qayda
olaraq Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn verilәn hüquqlar, lisenziyalar,
vizalar, icazә vәrәqәlәri, şәhadәtnamәlәr, sәlahiyyәtlәr, tәsdiqlәr vә icazә
vәrәqәlәri, habelә onların yenilәşdirilmiş vә müddәtinin uzadılmasına
münasibәtdә Layihә vә bütün Layihә iştirakçıları 8.9(i) Yarımbәndindә,
yaxud 14.4 Bәndindә, yaxud Layihә sazişindә nәzәrdә tutulan başqa hallar
istisna edilmәklә, bütün xәrclәrdәn, ödәmәlәrdәn, haqqlardan vә ya
rüsumlardan, belә hüquqların, lisenziyaların, vizaların, icazә vәrәqәlәrinin,
şәhadәtnamәlәrin, sәlahiyyәtlәrin, tәsdiq olunmaların vә icazәlәrin verilmәsi
ilә әlaqәdar lazımi sәlahiyyәt vә ya tәcrübәnin olmasını tәsdiq edәn hәr
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hansı şәhadәtnamәnin, rәyin vә ya başqa tәsdiqlәyici sәnәdin olması
tәlәbindәn vә hәr hansı digәr şәrtlәrdәn vә tәlәblәrdәn azad edilir.
7.4

Dövlәt hakimiyyәt orqanları Layihә iştirakçılarına müraciәt edәn Layihә
iştirakçısının fikrincә Layihә üçün zәruri vә ya mәqsәdәuyğun olan vә
Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının sahibliyi vә ya nәzarәti altında olan bütün
mallar, işlәr vә xidmәtlәrlә (o cümlәdәn elektrik enerjisi, su (4.1(vi)
yarımbәndindә istinad olunan vә ӘİBK iştirakçılarına pulsuz olaraq verilәn
su istisna olmaqla), qaz, rabitә xidmәti vә digәr komunal obyektlәr, quruda
inşa vә istehsalat obyektlәri, tәchizat bazaları, gәmilәr, mal vә
avadanlıqların idxal edilmәsi üçün binalar, anbarlar vә nәqliyyat vasitәlәri
ilә) Әn әlverişli şәrtlәrlә tәmin edir yaxud tәmin edilmәsi üçün Bütün
sәylәrdәn istifadә edirlәr.

7.5

Dövlәt hakimiyyәt orqanları Layihә iştirakçılarına Bütün sәylәrdәn istifadә
edәrәk Әn әlverişli şәrtlәr әsasında aşağıdakıların әldә edilmәsindә
kömәklik göstәrir:

7.6

(i)

Layihә üçün müraciәt edәn Layihә iştirakçısının fikrincә zәruri vә ya
mәqsәdәuyğun olan vә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının sahibliyi vә ya
nәzarәti altında olmayan bütün mallar, işlәr vә xidmәtlәrin (o
cümlәdәn elektrik enerjisi, su (4.1(vi) yarımbәndindә istinad olunan
vә ӘİBK iştirakçılarına pulsuz olaraq verilәn su istisna olmaqla), qaz,
rabitә xidmәti vә digәr komunal obyektlәr, quruda inşa edilmiş
tikililәr vә istehsalat obyektlәri, tәchizat bazaları, gәmilәr, mal vә
avadanlıqların idxal edilmәsi üçün binalar, anbarlar vә nәqliyyat
vasitәlәrinin); vә

(ii)

Әrazidәn kәnarda yerlәşәn yurisdiksiyalar vә hakimiyyәt orqanlarına
münasibәtdә, Layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri vә ya
mәqsәdәuyğun olan, o cümlәdәn (1) Әraziyә gәtirilәn vә ya
Әrazidәn aparılan Xam neftin, borularının, materialların, avadanlığın
vә digәr maddi-texniki tәchizat әşyalarının saxlanması vә boşaldılıb
yüklәnmәsi; (2) Xam neftin ixracı ilә әlaqәdar Әraziyә gәlәn vә ya
Әrazidәn çıxan tankerlәrin keçidi; (3) Layihә üçün lazım olan hәr
hansı mal, iş, xidmәt yaxud texnologiyaların idxalı, ixracı vә ya
yenidәn ixracı; (4) ӘİBK sistemi vasitәsi ilә nәql olunan Xam neftә
münasibәtdә dövlәt, yerli vә vә hәr hansı digәr vergi, rüsum,
gömrük haqları, çıxılma, tәdiyyә, ayırmalar, ödәniş vә tranzit haqları,
habelә digәr ödәniş vә haqlardan azadolma ilә bağlı hüquq, lisenziya,
viza, icazә vәrәqәlәri, tәsdiq, şәhadәtnamә, sәlahiyyәt vә icazәlәrin.

Dövlәt hakimiyyәt orqanları Layihә iştirakçılarının (i) Layihәnin tәtbiqi, o
cümlәdәn Xam neftin ixracı üçün Әrazinin hüdudlarından kәnardakı
mәntәqәlәrә nәqli vә daşınması, (ii) Obyektlәrin vә Torpaq hüquqlarının
tam vә sәmәrәli istifadәsinin vә onlara sahibliyin tәmin edilmәsi vә (iii)
ӘİBK iştirakçılarının vә hәr hansı digәr Layihә iştirakçılarının Layihә sazişlәri
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ilә müәyyәn edilmiş müvafiq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin
mümkünlüyü üçün zәruri olan bütün tәdbirlәri görmәsinә razı olur.
7.7

Dövlәt hakimiyyәt orqanları bununla bu Sazişә qoşulmuş Әlavә 3-dә
göstәrilәn İş qaydalarına vә orada nәzәrdә tutulan hәr hansı prinsip vә
normalara uyğun hәr hansı Layihә üzrә fәaliyyәtin, yaxud Layihәyә hazırlıq
kimi vә ya onunla bağlı görülәn tәdbirlәrin ӘİBK iştirakçıları vә onların
müәyyәn olunmuş Podratçıları tәrәfindәn hәyata keçirilmәsinә razılıq verir.
MADDӘ 8
VERGİLӘR

8.1

Ümumi müddәalar.
(i)

Bu Sazişin müddәaları ilә xüsusi olaraq nәzәrdә tutulan digәr hallar
istisna olmaqla, Qüvvәyәminmә tarixindәn әvvәl, Qüvvәyәminmә
tarixindә vә ya bu tarixdәn sonra, heç bir Layihә iştirakçısı üzәrinә
birbaşa vә ya dolayısı ilә ӘİBK üzrә fәaliyyәt, ӘİBK sistemi,
Obyektlәr, Torpaq hüquqları, Obyektlәr yaxud ӘİBK sistemi vasitәsi
ilә daşınan Xam neft (o cümlәdәn hәr hansı belә Xam neftin Әraziyә
ixracı vә ya Әrazidә hәr hansı belә Xam neftlә әlaqәdar digәr
fәaliyyәt), vә ya digәr әlaqәli әmlak yaxud fәaliyyәt ilә әlaqәdar olan
yaxud onlardan irәli gәlәn heç bir Vergi, yaxud Vergilәrә dair riayәt
vә ya hesabat tәqdim olunması tәlәblәri tәtbiq edilmәyәcәkdir.

(ии)

Tәsdiq olunur ki, bu Sazişin hәr hansı digәr zidd müddәalarına
baxmayaraq, İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında
müqavilәlәr Vergilәrә barәsindә imtiyaz tәqdim edәn qüvvәyә
malikdir. Buna әlavә olaraq, hәr hansı belә müqavilәnin tәqdim etdiyi
imtiyazlardan istifadә etmәk hüququna malik olmayan hәr hansı Şәxs
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının 1 noyabr 1997-ci il tarixli
yenidәn baxılmış «Gәlirlәr vә kapitala vergi qoyulması haqqında
nümunә konvensiyası»na («İӘİT Müqavilәsi») bәrabәr qüvvәli hәr
hansı müqavilәnin qüvvәdә olması şәraitindә tәqdim oluna bilәn
imtiyazlardan istifadә etmәk hüququna malikdir. Yuxarıda göstәrilәn
halları hәr birindә hәmin Şәxsә belә imtiyazlardan istifadә etmәk
imkanının yaradılması üçün heç bir әlavә inzibati tәdbirlәrin
görülmәsi tәlәb olunmur.

(iii)

Bu 8-ci Maddәnin müddәaları hәr zaman onunla ziddiyyәt yaradan
Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin bütün müddәalarından (o
cümlәdәn Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn vә ya onun adından
imzalanmış hәr hansı hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin
müddәalarından) üstün tutulacaqdır.
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8.2

(ив)

Bu 8-cu Maddәnin hәr hansı müddәaları bu Sazişin (o cümlәdәn 4.2
vә 10.1 Bәndlәrinin) müddәalarına uyğun olmadıqda vә ya belә tәfsir
olunduqda, üstünlük bu 8-ci Maddәnin müddәalarına verilir.

(v)

Vergiqoyma mәqsәdlәri üçün, ӘİBK Sisteminә (tamamlandıqdan
әvvәl vә ya sonra), Torpaq hüquqlarına, Obyektlәr vә ya ӘİBK
Sistemi vasitәsilә nәql olunan Xam neftә, habelә HPBS ilә bağlı
vәsait vә ya fәaliyyәtә (o cümlәdәn İlkin neft boru kәmәlәri
layihәsinin Qәrb vә Şimal marşrutları) vә ya Azәrbaycan Respublikası
tәrәfindәn vә ya onun adından imzalanmış hәr hansı digәr hasilatın
pay bölgüsü haqqında sazişә ӘİBK iştirakçısının, ӘİBK iştirakçısının
Ortaq şirkәtinin, Pay sahibinin vә ya Yükgöndәrәnin daimi
nümayәndәliyi kimi baxılmamalıdır.

Mәnfәәt vergisi.
(и)

ӘİBK iştirakçılarının hәr biri hәr bir İl әrzindә hәyata keçirdiyi Layihә
üzrә fәaliyyәtә dair 9 noyabr 1991-ci il tarixindә qәbul edilmiş vә 1
yanvar 1999-cu il tarixindәn etibarәn Әrazidә hamılıqla tәtbiq edilәn
vә qüvvәdә olan, bu Sazişin 8-ci Maddәsinin müddәaları ilә edilmiş
dәyişikliklәr dә nәzәrә alınmaqla, «Azәrbaycan Respublikasında
hüquqi şәxslәrin mәnfәәtindәn vә gәlirlәrinin ayrı-ayrı növlәrindәn
vergilәr haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq
olaraq mәnfәәt vergisi ödәmәyә borcludur («Mәnfәәt vergisi»).

(ии)

Mәnfәәt vergisi fәrdi olaraq hәr bir ӘİBK iştirakçısına tәtbiq olunur.
Hәr hansı ӘİBK iştirakçısının hәr hansı İl üçün Mәnfәәt vergisi üzrә
fәrdi öhdәliyi aşağıda tәsvir olunmuş Gәlirlәr vә Çıxılmalar
maddәlәrindә hәmin ӘİBK iştirakçısının ayrıca payına әsaslanır.

(иии) İl üçün ӘİBK iştirakçılarının hәr birinin Layihә üzrә fәaliyyәtә dair
Vergiqoyulan mәnfәәtinә 9 noyabr 1991-ci il tarixindә qәbul edilmiş
vә Әrazidә hamılıqla tәtbiq edilәn vә qüvvәdә olan vә 1 yanvar
2000-ci ildәn etibarәn 27 oktyabr 1999-cu il tarixli 718-İQD saylı
Qanunla dәyişikliklәr edilmiş «Azәrbaycan Respublikasında hüquqi
şәxslәrin mәnfәәtindәn vә gәlirlәrinin ayrı-ayrı növlәrindәn vergilәr
haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq
iyirmi yeddi (27) faiz dәrәcә ilә Mәnfәәt vergisi qoyulur. Hәr hansı İl
üçün ӘİBK iştirakçısının Vergiqoyulan mәnfәәti hәmin İl üçün onun
Gәlirlәrinin onun Çıxılmaları üzәrindәki artımına, әgәr varsa,
bәrabәrdir. Hәr hansı İl üçün ӘİBK iştirakçısının Vergiqoyulan itkilәri
hәmin İl üçün onun Çıxılmalarının onun Gәlirlәri üzәrindәki artımına,
әgәr varsa, bәrabәrdir. Hәr hansı İl üçün ӘİBK iştirakçısının hәr
hansı Vergiqoyulan itkilәrinin mәblәği mәhdudiyyәt qoyulmadan
növbәti İlә vә növbәti İllәrә keçirilir, xronoloji qaydada hәr bir belә
növbәti İl (İllәr) üçün Çıxılmalar kimi baxılır, vә Vergiqoyulan itkilәr
ӘİBK iştirakçısının Vergiqoyulan mәnfәәtinә qarşı tamamilә hesaba
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alınana qәdәr mәhdudiyyәt qoyulmadan hәmin İl (İllәr) üçün ӘİBK
iştirakçısının Vergiqoyulan mәnfәәtinә qarşı hesaba alınır.
(ив)

Hәr hansı İl üçün ӘİBK iştirakçısının Vergiqoyulan mәnfәәtinin vә ya
Vergiqoyulan itkilәrinin hәcmini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdlәri üçün,
Gәlirlәr hәmin İl üçün ӘİBK iştirakçısının aldığı Tarif gәlirlәrinin vә
Digәr gәlirlәrin cәminә bәrabәrdir.

(v)

"Tarif gәlirlәri" Layihә üzrә fәaliyyәtә dair ӘİBK Sistemi tariflәrindәn
ӘİBK iştirakçısının İl әrzindә әldә etdiyi nәqd vәsaitlәrin mәblәği kimi
müәyyәn olunur. Әgәr ӘİBK iştirakçısı Xam neftin bütün ӘİBK
Sistemi vasitәsilә nәql edilmәsi ilә bağlı Yükgöndәrәnlәr vә ya digәr
sifarişçilәrdәn tariflәr vә ya digәr mәblәğlәr әldә edirsә, Layihә üzrә
fәaliyyәtә dair hәmin tarif vә ya digәr mәblәğlәr Әrazidә ӘİBK
Sisteminin uzunluğunu, ӘİBK Sisteminin Әrazidә yerlәşәn hissәsinә
dair çәkilmiş vә ya gözlәnilәn әsaslı mәsrәflәrin müvafiq mәblәğini
nәzәrә alan әdalәtli bölüşdürmә üsuluna vә ya ӘİBK iştirakçısı
tәrәfindәn seçilәn vә ardıcıl olaraq onun tәrәfindәn ildәn ilә tәtbiq
olunan Xam neftin nәql edilmәsinin beynәlxalq sahәsindә hamılıqla
tәtbiq olunan tәcrübәsi ilә uzlaşan hәr hansı digәr üsula ("Mümkün
bölüşdürmә üsulu") әsaslanmalıdır.

(vi)

(1)

(2)

"Digәr gәlirlәr" Layihә üzrә fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi
gedişindә ӘİBK iştirakçısının әldә etdiyi nәqd vәsaitlәrin hәr
hansı mәblәği kimi müәyyәn olunur, o cümlәdәn:
(aa)

sığorta gәlirlәri;

(bb)

hәyata keçirilmiş valyuta әmәliyyatlarından gәlirlәr;

(cc)

faizlәrdәn gәlirlәr;

(dd)

qüsurlu
materiallar
vә
ya
avadanlıqla
bağlı
tәdarükçülәrdәn, istehsalçılardan vә ya onların
agentlәrindәn alınmış mәblәğlәr;

(ee)

8.2(xiv) Bәndindә uyğun olaraq Digәr gәlirlәr kimi
müәyyәn olunan mәblәğlәr.

Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq,
aşağıdakı mәblәğlәri daxil etmir:

Digәr

gәlirlәr

(aa)

ӘİBK Sisteminin tariflәri;

(bb)

8.2(xiv) Bәndindә nәzәrdә tutulan digәr hallar istisna
olmaqla, Obyektlәr, ӘİBK Sistemi vә ya Torpaq
hüquqlarından tamamilә vә ya qismәn imtina olunması
nәticәsindә әldә olunan mәblәğlәr;
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(cc)

kreditlәr şәklindә alınmış mәblәğlәr vә ya ӘİBK
iştirakçılarına tәqdim olunmuş pul vәsaitlәri;

(dd)

hәr hansı Layihә sazişindәn irәli gәlәn vә ya Layihә vә
ya ӘİBK Sistemi ilә bağlı ӘİBK iştirakçısının hüquq vә
öhdәliklәrindәn tamamilә vә ya qismәn imtina etmәsi
nәticәsindә әldә olunan mәblәğlәr;

(ee)

dividendlәr;

(ff)

qaytarılmış Mәnfәәt vergisi mәblәğlәri;

(gg)

8.7 Bәndindә tәsvir olunmuş hәr hansı әmәliyyatlarla
bağlı әldә olunmuş mәblәğlәr, әgәr orada digәr hallar
nәzәrdә tutulmamışdırsa;

(щщ) Vergiqoyulan mәnfәәtin vә ya Vergiqoyulan itkilәrin
hesablanması mәqsәdlәri üçün Çıxılmalar kimi baxılan
belә xәrclәrin mәblәğlәrindәn artıq ӘİBK iştirakçılarının
çәkdiklәri xәrclәrlә bağlı kompensasiya şәklindә vә ya
digәr şәkildә әldә olunmuş mәblәğlәr (bu halda belә
artıq xәrclәrin mәblәği gәlәcәkdә bu mәqsәdlәr üçün
ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn Çıxılmalar kimi baxıla
bilmәz, vә әgәr zәruridirsә, 8.2(xi) Bәndindә
göstәrilmiş saldo müvafiq qaydada tәshih olunmalıdır);
habelә
(ii)

(3)

ӘİBK iştirakçısının sәrbәst sәrәncamında olmayan vә
hәmin ӘİBK iştirakçısının maddi rifahını artırmayan
alınmış mәblәğlәr.

Bu 8.2(vi) Bәndinә tәtbiq olunmaqla, әgәr ӘİBK iştirakçısı
müstәsna olaraq Layihә üzrә fәaliyyәtә deyil, ӘİBK Sistemi ilә
bağlı ümumi fәaliyyәtә aid olan ödәniş әldә edirsә, onda
Layihә üzrә fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi gedişindә әldә
olunmuş sayılan hәmin ödәnişin mәblәği hәmin ӘİBK
iştirakçısının Mümkün bölüşdürmә üsuluna әsaslanmalıdır.

(вии) Hәr hansı İl üçün ӘİBK iştirakçısının Vergiqoyulan mәnfәәtinin vә ya
Vergiqoyulan itkilәrinin hәcmlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdlәri
üçün, Çıxılmalara hәmin ӘİBK iştirakçısının Әrazidә vә ya digәr yerdә
Layihә üzrә fәaliyyәt ilә bağlı hәmin İl әrzindә çәkdiyi vә ӘİBK
iştirakçısının birbaşa vә ya dolayısı ilә Әmәliyyat şirkәti vasitәsilә
ödәdiyi bütün mәsrәflәr daxildir, o cümlәdәn:
(1)

әmәk haqqının vә bütün әmәkdaşlara ödәnilmәli olan digәr
mәblәğlәrin tam hәcmi, habelә hәmin әmәkdaşların vә onların
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ailәlәrinin mәnzil, qida, kommunal xidmәtlәri, tәhsili vә
Әrazidәn vә ya Әraziyә köçürülmәsi ilә bağlı çәkilmiş
mәsrәflәr;
(2)

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt sığortası üzrә bütün xәrclәr
(o cümlәdәn tәqaüd fonduna, mәşğulluq fonduna, sosial
sığorta fonduna vә tibbi sığorta fonduna ödәnişlәr) vә
әmәkdaşlar üçün digәr oxşar ödәnişlәr;

(3)

göstәrilmiş xidmәtlәr vә texniki yardım üçün çәkilmiş bütün
xәrclәr;

(4)

icarә müqavilәlәri üzrә ödәnilmәli bütün mәblәğlәr;

(5)

bütün sığorta xәrclәri;

(6)

nümayәndәlik xәrclәri vә işçi heyәtinin tәhsili xәrclәri;

(7)

ӘİBK iştirakçılarının vә onların Pay sahiblәrinin idarәlәrinin vә
digәr tәsәrrüfat fәaliyyәti aparılması yerlәrinin fәaliyyәtinә dair
bütün xәrclәr, o cümlәdәn idarәetmә xәrclәri, tәdqiqat vә elmi
işlәnmә xәrclәri vә ümumi inzibati xәrclәr;

(8)

Әsas fondlar olmayan avadanlıq vә ya fondların hәr hansı
vahidi üçün xәrclәr;

(9)

alicinin vә ya ӘİBK iştirakçısının Pay sahibinin kim olmasından
asılı olmayaraq, hәr hansı meydana çıxan borc vә hәmin
borcun yenidәn maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı ödәnilәn faizlәr,
ödәnişlәr vә tutulmalarin bütün mәblәğlәri;

(10)

Әrazidәn kәnarda rәhbәrlik vә әmәkdaşlara ödәnilmiş әmәk
haqqı mәsrәflәri, vә ӘİBK iştirakçısının vә ӘİBK iştirakçılarının
hesabına işlәyәn onun Pay sahiblәrinin xaricdә göstәrilmiş
mәrkәzlendirilmiş xidmәtlәrinin ümumi vә inzibati әlavә
xәrclәri vә ӘİBK iştirakçılarının hesabına xaricdә bu
mәrkәzlendirilmiş xidmәtlәr üzrә çәkilmiş dolayısı xәrclәr;

(11)

İl әrzindә atılmış vә istismardan silinmiş fondların dağılması vә
ya xarab olması nәticәsindә material vә ya fondların itirilmәsi,
etibarsız borclar vә zәrәr üçün kompensasiya şәklindә üçüncü
tәrәflәrә ödәnilmiş mәblәğlәr;

(12)

hәr hansı avadanlığın vә fondun tәmirinә bütün xәrclәr;

(13)

8.2(ix), 8.2(xii) vә 8.2(xiv) Bәndlәrinә uyğun olaraq Çıxılmalar
kimi müәyyәn olunmuş vәsaitlәr;

27

(14)

Әmәliyyat şirkәtinin dәrәcәlәri;

(15)

hәr hansı digәr itkilәr, o cümlәdәn hәyata keçirilmiş valyuta
әmәliyyatlarından itkilәri vә digәr tutulmalar; vә

(16)

Layihә üzrә fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi müddәtindә ӘİBK
iştirakçısının çәkdiyi bütün digәr mәsrәflәr.

Bu 8.2(vii) Bәndinin mәqsәdlәri üçün, әgәr ӘİBK iştirakçısı Layihә
üzrә fәaliyyәt ilә birbaşa bağlı olmayan, lakin ӘİBK Sistemi üzrә
ümumi fәaliyyәtә aid olan mәsrәflәr çәkәrsә, Layihә üzrә fәaliyyәt
prosesindә çәkilmiş belә mәsrәflәrin hәcmi ӘİBK iştirakçısının
Mümkün bölüşdürmә üsuluna әsasәn müәyyәn olunmalıdır.
(виии) Çıxılmaların hesablanması mәqsәdlәri üçün, Qüvvәyәminmә
tarixinәdәk ӘİBK iştirakçısı vә ya onun sәlәfi tәrәfindәn çәkilmiş hәr
hansı mәsrәflәr ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn Qüvvәyәminmә tarixindә
çәkilmiş mәsrәflәr sayılmalıdır.
(ix)

(3)

Әsas fondlara dair amortizasiya Çıxılmaları aşağıdakı qaydada
hesablanmalıdır:

(1)

Aşağıdakı (2) vә (3) Bәndlәrindә
göstәrilmәmiş Әsas fondlar

(2)

Boru kәmәrlәri, nasos, kompressor vә İl üçün on altı faiz (16%)
nәzarәt-ölçmә obyektlәri, telemetriya balans dәyәrinin azalması
vә digәr oxşar avadanlıq, boru
kәmәrini tәmizlәyәn vә mәlumat alan
elektron әrsinlәrinin bütün göndәrici
vә qәbuledici qurğuları, yanacağın
vә/yaxud elektrik enerjisinin
ötürülmәsi üçün istifadә edilәn boru
kәmәrlәri, elektrik enerjisi xәttlәri vә
digәr müvafiq avadanlıq, katod üsulu
ilә mühafizә cihazları vә avadanlıq,
izlәmә nöqtәlәri, işarә nişanları vә
anod protektorları, dәniz körpülәri vә
oxşar obyektlәr, habelә bütün
bunlarla bağlı әlavә avadanlıq vә
maddi vәsaitlәr
İnzibati binaları

İl üçün iyirmi beş faiz
(25%) balans dәyәrinin
azalması

İl üçün yeddi faiz (7%)
balans dәyәrinin azalması

Yuxarıda verilmiş müddәalara baxmayaraq, ӘİBK iştirakçısı
Azәrbaycan Respublikasının 1 yanvar 2000-ci ildәn etibarәn qüvvәdә
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olan Qanununda göstәrildiyi kimi, özünun amortizasiya Çıxılmalarını
yuxarıda göstәrilmiş dәrәcәlәrdәn aşağı olan illik dәrәcәlәrlә
hesablaya bilәr. Yuxarıdakı (1) bәndindә göstәrilmiş Әsas fondlara
dair, Qüvvәyәminmә tarixindә vә ya ondan sonra başa çatmış hәr bir
İl üçün bütün belә Әsas fondlar üçün eyni amortizasiya
dәrәcәlәrindәn istifadә olunacaqdır. Yuxarıdakı (2) bәndindә
göstәrilmiş Әsas fondlara dair, Qüvvәyәminmә tarixindә vә ya ondan
sonra başa çatmış hәr bir İl üçün bütün belә Әsas fondlar üçün eyni
amortizasiya dәrәcәlәrindәn istifadә olunacaqdır. İnzibati binalara
gәldikdә isә, müxtәlif binalar üçün müxtәlif inflaysiya dәrәcәlәrindәn
istifadә oluna bilәr, lakin hәr bir ayrıca bina üçün müvafiq hәr il
әrzindә eyni amortizasiya dәrәcәsindәn istifadә olunacaqdır.
(x)

Әsas fondlara mәsrәflәr üzrә amortizasiya hәcmi Әsas fondların
dәyәri üzrә hesablanır. 8.2(ix) Bölmәsi vә 8.2(xiv) Bölmәsinin
mәqsәdlәri üçün, Әsas fondlara mәsrәflәr bu fondlara dair
layihәlәşdirmә, mühәndis işlәri, quraşdırma vә istehsal haqqları vә
xәrclәrini daxil etmәlidir. 8.2(vii) Bölmәsinә uyğun olaraq Çıxılma
kimi sayılan hәr hansı maddә 8.2(ix) vә ya 8.2(xi) Bölmәsinә uyğun
olaraq amortizasiya edilmir.

(хи)

8.2(ix) Bölmәsinin (1) bәndindә tәsvir olunmuş Әsas fondlar üzrә İl
әrzindә çәkilmiş bütün mәsrәflәr bir (1) yanvarda çәkilmiş hesab
olunurlar, vә nәticәdә xәrclәrin yüz faizi (100%) әvvәlki İldәn
keçirilmiş amortizasiya olunmamış mәblәğlәrin saldosuna әlavә
olunur. Sonra bu saldodan Әsas fondların satışından alınmış hәr
hansı mәblәğlәr çıxılır vә tәshih olunmuş saldo alınır ("Tәshih
olunmuş saldo") vә bu da sonradan aşağıdakı qaydada amortizasiya
olunur:
Әvvәlki ildәn keçirilmiş saldo

X

Üstәgәl İl әrzindә Әsas fondlar üzrә
çәkilmiş mәsrәflәrin yüz faizi (100%)

X

Çıxılsın İl әrzindә Әsas fondların satışından
faktiki gәlirlәrin tam mәblәği
Tәshih olunmuş saldo

(X)
X

Çıxılsın amortizasiya: Tәshih olunmuş saldonun iyirmi beş faizi (25%)
vә ya tәtbiq olunan daha aşağı olan dәrәcәsi (X)
Növbәti ilә keçirilәn saldo
(xii)

X

Әgәr hәr hansı İldә 8.2(ix) Bölmәsinin (1) bәndindә tәsvir olunmuş
bütün Әsas fondlar satılmışdırsa (o cümlәdәn Layihә sazişi vә ya
Layihә ilә bağlı ӘİBK iştirakçısının hәr hansı hüquqlarının
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sahibliliyinin әvәz olunması vә ya dәyişdirilmәsinin nәticәsi olaraq),
hәr hansı belә Әsas fondun Tәshih olunmuş saldosunun mәblәği
hәmin İl üçün Çıxılma kimi baxılmalıdır.
(xiii)

8.2(ix) Bölmәsinin (2) bәndindә tәsvir olunmuş Әsas fondlara 8.2(xi)
Bölmәsindә vә 8.2(xii) Bölmәsindә tәsvir olunmuş qaydalar tәtbiq
olunur. Hәr hansı inzibati bina ilә bağlı, әgәr İl üçün amortizasiya
Çıxılmalarının hesablanmasından sonra hәmin binanın tәshih
olunmuş dәyәri Xam neftin nәql edilmәsi sahәsindә hamılıqla qәbul
olunmuş beynәlxalq tәcrübәyә uğun olaraq müәyyәn olunduğu kimi
әmlakın ağlabatan dәyәrindәn artıqdırsa, hәmin İl üçün amortizasiya
Çıxılmaları belә tәshih olunmuş dәyәr mәblәğini daxil etmәklә
artırılmalıdır.

(xiv) Hәr hansı inzibati binanın satışı, ona sәrәncam verilmәsi vә ya
ondan imtina nәticәsindә, o cümlәdәn Layihә sazişi vә ya Layihә ilә
bağlı ӘİBK iştirakçısının hәr hansı hüquqlarının sahibliliyinin әvәz
olunması vә ya dәyişmәsi ("Satış") nәticәsindә İl әrzindә ӘİBK
iştirakçısının qәbul etdiyi mәnfәәt vә itkilәrin mәblәğinә Digәr gәlirlәr
vә ya Çıxılmalar kimi baxilir vә aşağıdakı qaydada hesablanır:
Binanın Satışından gәlirlәr (әgәr varsa)

X

Çıxılsın binanın tәshih olunmuş dәyәri

(X)

Binanın satışı nәticәsindә artım/(itki)

X

Belә Satışdan artım vә ya itkinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün inzibati
binanın tәshih olunmuş dәyәri aşağıdakı qaydada hesablanır:
İlkin dәyәr

X

Üstәgәl әsaslı yenilәşdirmәlәrin dәyәri

X

Çıxılsın yığılmış amortizasiya Çıxılmaları

(X)

Tәshih olunmuş dәyәr

X

Yuxarıda göstәrilәnlәrә baxmayaraq, Әrazidә inzibati binanın Satışı
nәticәsindә ӘİBK iştirakçısının gәliri Digәr gәlirlәr kimi
baxılmamalıdır.
(xv)

Әgәr hәr hansı ӘİBK iştirakçısı Layihәdәki payını tamamilә vә ya
qismәn müvәkkilinә ötürürsә, hәmin ӘİBK iştirakçısı ötürmә
tarixindәn etibarәn öz müvvәkkilinin hәmin İl üçün onun bütün
Vergiqoyulan itkisinә, vә ya qismәn ötürmә halında, onun mütәnasib
hissәsinә Çıxılmalar kimi baxması qәrarına gәlmәk hüququna
malikdir.
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(xvi) Yuxarıda verilmiş müddәalara baxmayaraq, birdәn artıq ӘİBK
iştirakçısı tәrәfindәn Layihәdәki iştirak payı tamamilә vә ya qismәn
Tәrәfdaşlıqda pay almaq mәqsәdi ilә Şәxsin tәsis olunduğu
qanunvericiliyә әsasәn tәrәfdaşlıq hesab olunan bir Şәxsә
(«Tәrәfdaşlıq») ötürüldükdә, Mәnfәәt vergisi Tәrәfdaşlıqda olan hәr
bir tәrәfdaşa («Tәrәfdaşlar») onların hәr birinin ayrı-ayrılıqda ӘİBK
İştirakçısı olması fәrziyyәsi ilә tәtbiq olunur. Tәrәfdaşın Mәnfәәt
vergisi üçün fәrdi mәsuliyyәti bu Tәrәfdaşın Gәlir vә Çıxılma
maddәlәrinә vә Tәrәfdaşın Tәrәfdaşlıqdakı Gәlir vә Çıxılma
maddәlәrindә payına әsasәn hesablanır. Bu 8-cu Maddәnin hәr hansı
digәr müddәalarına baxmayaraq, Tәrәfdaşlıq Azәrbaycan Mәnfәәt
vergisinә tәtbiq olunmaqla hüquqi şәxs sayılmır, vә özü Mәnfәәt
vergisinin ödәnilmәsi üçün mәsuliyyәt daşımayacaq vә ya hәr hansı
ödәniş qaydalarına riayәt etmәyә vә ya Mәnfәәt vergisinә dair
hesabatlar tәqdim etmәyә borclu olmayacaqdır. Bütün investorlar
Layihәyә vahid bir Hüquqi şәxs (tәrәfdaşlıq, şirkәt vә ya hәr hansı bir
digәr Hüquqi şәxs olmasından asılı olmayaraq) vasitәsilә sahiblik
etdiyi halda 8.2(xvi) Bәndindә tәsvir olunan prinsiplәrlә müqayisә
oluna bilәn prinsiplәr tәtbiq olunur.

8.3

Mәnfәәt vergisinin uçotu vә vergi bәyannamәlәri.
(i)

Hәr bir ӘİBK iştirakçısı borcludur:
(1)

Qüvvәyәminmә tarixindәn başlayaraq, Layihә üzrә fәaliyyәtә
tәtbiq olunarsa, hәr bir İl üçün Mәnfәәt vergisi
bәyannamәlәrini tәrtib edib tәqdim etmәk;

(2)

Müstәsna olaraq Dollarla Vergi uçotu vә hesabatları aparmaq,
habelә Vergiqoyulan mәnfәәt vә Vergiqoyulan itkini
hesablamaq vә Mәnfәәt vergisi bәyannamәlәrini tәrtib etmәk.
Layihә üzrә fәaliyyәt ilә bağlı ӘİBK iştirakçısının mühasibat
kitabları Xam neftin nәql edilmәsi sahәsindә hamılıqla qәbul
olunmuş beynәlxalq tәcrübәyә әsasәn mәqbul normaları
uyğun olaraq aparılmalıdır;

(3)

Gәlirlәr vә Çıxılmalar maddәlәrini Xam neftin nәql edilmәsi
sahәsindә hamılıqla qәbul olunmuş kassa mәdaxillәri vә
mәxariclәri mühasibat üsuluna әsasәn aparmaq (Vergilәrdәn
fәrqli mәqsәdlәr üçün ӘİBK iştirakçısının tәtbiq etdiyi
mühasibat uçotu üsullarından asılı olmayaraq). Hәr hansı Gәlir
vә ya Çıxılma maddәsinin hәcmlәri ӘİBK iştirakçısı vә ya
Әmәliyyat şirkәti tәrәfindәn alınmış vә ya ödәnilmiş real
mәblәğlәrә әsasәn müәyyәn olunmalıdır (kimin ödәyici vә ya
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alıcı olmasından vә ya ӘİBK iştirakçısı vә ya onların Pay
sahiblәri ilә qarşılıqlı münasibәtlәrindәn asılı olmayaraq);
(4)

Belә Mәnfәәt vergisi bәyannamәlәrini Dövlәt vergi
müfәttişliyinә tәqdim etmәk vә İl üçün öz Mәnfәәt vergisini
növbәti İlin aprel ayının 15-dәn (on beşdәn) gec olmayaraq
Dövlәtin adından çıxış edәn Dövlәt vergi müfәttişliyinә
ödәmәk. ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn tәxmini hesablanmış
Mәnfәәt vergisi bәyannamәsi tәrtib olunmamalı vә tәxmini
hesablanmış Mәnfәәt vergisi ödәnişlәri hәyata keçirilmәmәlidr.

(ии)

8.3(iii) Bölmәsinin (3) bәndindә vә 8.10(ii) Bölmәsindә göstәrilmiş
bütün Mәnfәәt vergisi ödәnişlәri (vә ya qaytarmalar) vә hәr hansı
faizlәr, cәrimәlәr vә müamilәlәr Dollarla aparılmalıdır.

(iii)

(1)

ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn Mәnfәәt vergi bәyannamәsinin
tәrtib olunması vә onun ödәnilmәsi Mәnfәәt vergisi
bәyannamәsinin tәrtib olunması tarixindәn otuz altı (36) ay
sonra İl üçün Mәnfәәt vergisi üzrә ӘİBK iştirakçısının bütün
öhdәliklәrinin yekun icrası sayılacaqdır. Dövlәt Vergi
müfәttişliyi vә ӘİBK iştirakçısı birgә yazılı razılıq yolu ilә bu
müddәti uzada bilәrlәr.

(2)

Dövlәt Vergi Müfәttişliyi ӘİBK iştirakçısının hәr bir İl üçün
tәrtib etdiyi Mәnfәәt vergisi bәyannamәsini bir dәfә yoxlamaq
hüququna malikdir. Belә yoxlama başa çatdıqdan sonra Dövlәt
Vergi müfәttişliyi tәklif olunan düzәlişlәri ӘİBK iştirakçısı ilә
müzakirә etmәli vә әgәr lazımdırsa, Mәnfәәt vergisinin әlavә
yığılması vә ya qaytarılması barәdә müraciәt etmәlidir.
Mәnfәәt vergisinin hәr hansı müәyyәn olunmuş artıq vә ya
әskik ödәnişlәri ӘİBK iştirakçısı belә müraciәti aldıqdan sonra
on (10) gün әrzindә hәyata keçirilmәlidir. Әgәr ӘİBK iştirakçısı
vә Dövlәt Vergi müfәttişliyi Mәnfәәt vergisinin artıq vә ya
әskik ödәnilmiş mәblәğlәrini müәyyәnlәşdirmәyә qadir ola
bilmәsәlәr, bu mәsәlәnin hәlli 17-ci Maddәyә uyğun olaraq
arbitraj tәrәfindәn hәyata keçirilir.

(3)

İl üçün ӘİBK iştirakçısının Mәnfәәt vergisi bәyannamәsi üzrә
onun әskik vә ya artıq Mәnfәәt vergisi faktı qәti müәyyәn
olunduqdan sonra hәmin artıq vә ya әskik mәblәğә
Razılaşdırılmış faiz dәrәcәsi üzrә faiz Mәnfәәt vergisinin
ödәnilmәli olduğu tarixdәn (vә ya artıq ödәniş halında isә
Mәnfәәt vergisinin ödәnildiyi tarixdәn) hesab olunur vә ӘİBK
iştirakçısı tәrәfindәn (vә ya artıq mәblәğlәr qaytarılarkәn ӘİBK
iştirakçısına) ödәnilir.

(ив)

Hәr ӘİBK iştirakçısı Mәnfәәt vergisi bәyannamәsini vә Mәnfәәt
vergisi ödәnişlәrini әrazisindә Obyektlәrin istismarına cavabdeh olan
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Әmәliyyat şirkәtinin әsas fәaliyyәt göstәrәn idarәsinin yerlәşdiyi
rayonun Dövlәt vergi müfәttişliyinә tәqdim etmәlidir, yaxud belә ofis
olmadıqda, әrazisindә Bakı şәhәrinin yerlәşdiyi rayonun Dövlәt vergi
müfәttişliyinә tәqdim etmәlidir. Belә Mәnfәәt vergisinin hәr hansı
mәblәğlәrinin ödәnişlәri ӘİBK iştirakçısının adından onun agenti (o
cümlәdәn hәr hansı Әmәliyyat şirkәti) tәrәfindәn hәyata keçirilә
bilәr.
(v)

8.4

ӘİBK iştirakçılarının Mәnfәәt vergisi ödәdiklәri Dövlәt vergi
müfәttişliyi hәmin vergi ödәnildikdәn sonra on (10) gün әrzindә belә
ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn Mәnfәәt vergisi ödәnilmәsi barәdә rәsmi
vergi qәbzi verir. Belә vergi qәbzlәri hәmin ödәnişin tarixi vә
mәblәğini, ödәniş valyutasını (Dollar) vә Dövlәtin bu növ vergi
şәhadәtnamәlәri üçün sәciyyәvi olan hәr hansı digәr mәlumatı әks
etdirmәlidir.

Podratçılar.
(i)

Layihә üzrә fәaliyyәt ilә bağlı hәr hansı Podratçıya, vә ӘİBK üzrә
fәaliyyәt ilә bağlı hәr hansı digәr Podratçıya edilәn ödәnişlәrә heç bir
Vergi qoyulmur vә ya tutulmur, vә Podratçılar ӘİBK üzrә fәaliyyәtә
birbaşa vә ya dolayısı ilә aid olan hәr hansı fәaliyyәtә dair Vergilәrin
ödәnilmәsindәn vә ya hesabat öhdәliklәrindәn azaddırlar.

(ii)

ӘİBK iştirakçıları, onların Ortaq şirkәtlәri, Pay sahiblәri vә onların
müvafiq
әmәkdaşları
Podratçılar
tәrәfindәn
Azәrbaycan
Respublikasının Vergi Qanunvericiliyinin pozulması üçün Dövlәt
hakimiyyәt orqanları qarşısında heç bir öhdәlik vә ya maddi
mәsuliyyәt daşımırlar.

(iii)

HPBS-in müddәaları çәrçivәsindә qurulmuş Birgә әmәliyyat şirkәtinә,
Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn vә ya onun adından bağlanan
hәr hansı HPBS-in operatoruna vә ya әsasәn ӘİBK sistemi vә ya
Obyektlәr ilә daşınılan Xam neftlә bağlı istifadә edilәn vә ya edilәcәk
hәr hansı qurğu vә ya digәr mülkiyyәtin sahibi vә ya operatoruna
ӘİBK iştirakçıları vә ya Әmәliyyat şirkәtinә tәchiz edilәn vә ya onların
tәchiz etdiyi mal, iş, xidmәtlәr vә texnologiya (vә bütün müvafiq vә
әvәzi ödәnilәn mәsrәflәr dә daxil olmaqla) ilә әlaqәdar ödәnilәn vә
ya onların ödәdiyi ödәnişlәrlә bağlı (әgәr mövcuddursa, mәnfәәt
vergisindәn başqa) vergi qoyulmur vә tutulmur. Әgәr (bütün
müvafiq vә әvәzi ödәnilәn mәsrәflәr dә daxil olmaqla) mal, iş,
xidmәtlәr vә texnologiya ödәnişlidirsә, belә ödәnişlәrlә bağlı Vergi
qoyulmur vә tutulmur.

(ив)

Layihәnin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı yanacaq kimi istifadә olunan
Xam neftin (o cümlәdәn hәmin Xam neftә mülkiyyәt hüququ, idxal
әdilmәsi, daşınması, mülkiyyәtin ötürülmәsi vә ya istifadәsi) istәnilәn
hәcmlәrinә dair hәr hansı ӘİBK iştirakçısına, onların Ortaq
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şirkәtlәrinә vә ya Yükgöndәrәnlәrә heç bir Vergi (o cümlәdәn gәlir,
mәdaxil vә ya Mәnfәәt vergisi) qoyulmur vә ya tutulmur. Hәmin
mәqsәd üçün nәzәrdә tutulmuş hәr hansı Xam neft hәcmlәri
tәdarüklәri ӘDV-dәn (ӘDV dәrәcәsi sıfır faiz (0%) tәşkil edir) azad
olunur.
8.5

Müәyyәn Şәxslәrә ödәnişlәr. ӘİBK Әmәliyyatları ilә bağlı bütün vә ya hәr
hansı ӘİBK iştirakçıları vә ya onların müvafiq Ortaq şirkәtlәri, vә ya hәr
hansı filialları yaxud daimi nümayәndәliklәrinin Әrazidәn kәnarda
qeydiyyatdan keçmiş vә ya digәr qaydada qanuni şәkildә yaradılmış Hüquqi
şәxsә ödәnişlәrinә vә ya fәrz olunan ödәnişlәrinә Vergi qoyulmur. ӘİBK
Әmәliyyatları ilә bağlı bütün vә ya hәr hansı ӘİBK iştirakçıları vә ya onların
müvafiq Ortaq şirkәtlәri, vә ya hәr hansı filialları yaxud daimi
nümayәndәliklәrinin ödәyicinin işçisi olmayan hәr hansı Hüquqi vә ya fiziki
şәxsә ödәnişlәrindәn vә ya fәrz olunan ödәnişlәrindәn Vergi tutulmur.
Yuxarıda qeyd olunanların mәqsәdlәri baxımından, (i) ödәnişlәrdәn Vergilәr
dedikdә faizlәrә, royaltiyә, xidmәt dәrәcәlәrinә, dividendlәrә vә ya
mәnfәәtin digәr bölüşdürülmәsi vә ya ötürülmәsinә Vergilәr nәzәrdә
tutulur, vә (ii) gözlәnilәn ödәnişlәrdәn Vergilәr dedikdә mәnfәәtә hәr hansı
Vergi qoyulduqdan sonra bölüşdürülmәmiş mәnfәәtә hәr hansı Vergilәr
nәzәrdә tutulur. ӘİBK iştirakçısı vә Әmәliyyat şirkәti tәrәfindәn onların
Ortaq şirkәtlәrinә vә ya Pay sahibinә vә ya onların Ortaq şirkәtlәrinә ödәyici
adından çәkilmiş mәsrәflәrin әvәzinin ödәnilmәsi üçün ödәnişlәrә heç bir
Vergi qoyulmur.

8.6

Әmәkdaşların vergilәri.
(i)

Bütün İkiqat vergi müqavilәlәrinin (vә ya 8.1(ii) bәndinin
müddәalarına uyğun olaraq İӘİT Müqavilәsinin) tәtbiq olunan
müddәalarına riayәt etmәklә, bütün Xarici Әmәkdaşlar yalnız Әrazidә
birbaşa fәaliyyәt ilә әlaqәdar әldә etdiklәri gәlirlәrdәn Vergilәrin
ödәnilmәsi üçün mәsuliyyәt daşıyırlar; lakin belә bir şәrtlә ki, belә bir
Xarici Әmәkdaş yalnız Әrazidә İl әrzindә yüz sәksәn üç (183) vә
daha çox gün olduqda bu Vergilәr üçün mәsuliyyәt daşıyacaqdır. Bu
(i) yarımbәndinә әsasәn әmәkdaş(lar)ı hәr hansı bir İl üçün Vergi
ödәmәli olan hәr hansı Layihә iştirakçısı, hәmin әmәkdaşla әlaqәdar
ödәnilmәli olan hәr hansı Vergilәri bu әmәkdaş tәrәfindәn hәmin İl
әrzindә bu (i) yarımbәndinә әsasәn belә Vergilәrin ödәnilmәsi
zamanı çatan kimi tutmağa vә Dövlәt vergi müfәttişliyinә ödәmәyә
borcludur.

(ii)

Layihә iştirakçıları, onların Ortaq şirkәtlәri vә onların müvafiq Xarici
Әmәkdaşları özlәrinin Xarici Әmәkdaşlarına dair Dövlәt sosial tәminat
fondlarına (o cümlәdәn Sosial sığorta fonduna, Sәhiyyә fonduna,
habelә Tibbi sığorta fonduna ödәnişlәr), habelә sosial fondlara digәr
ödәnişlәr hәyata keçirmәyә borclu deyildirlәr.
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(иии) Bu 8-ci Maddәdә nәzәrdә tutulmuş digәr hallar istisna olmaqla,
Layihә iştirakçıları Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilә birbaşa
vә ya dolayısı ilә ӘİBK üzrә fәaliyyәtdә iştirak edәn әmәkdaşlarına
dair onlara tәtbiq olunan bütün Vergi, Vergilәrә riayәt vә
hesabatların tәqdim olunması qaydalarına tabe olurlar.
8.7

Ötürmә, ianә, borc vә sair ödәnişlәrә Vergilәrin tәtbiq olunmaması. ӘİBK
iştirakçıları, Әmәliyyat şirkәti, Pay sahibi vә ya onlardan hәr hansı birinin
hәlәf vә ya Ortaq şirkәt tәrәfindәn hәr hansı Layihә sazişi vә ya ӘİBK
sistemi ilә әlaqәdar olan hüquq vә öhdәliklәrin; Pay sahiblәrinin ӘİBK
iştirakçısı vә ya Әmәliyyat şirkәti strukturunda olan payının; ӘİBK iştirakçısı,
Әmәliyyat şirkәti yaxud Pay sahibi vә ya Ortaq şirkәt, Yükgöndәrәn
tәrәfindәn Xam neftin Obyektlәr vә ya ӘİBK sistemi vasitәsi ilә nәqli ilә
әlaqәdar olaraq hüquq vә öhdәliklәrin tamamilә vә ya qismәn köçürülmәsi,
verilmәsi, girovu, dәyişdirilmәsi ilә bağlı heç bir Vergi qoyulmur, lakin 8.2
vә 8.3 Bölmәlәrinin şәrtlәrinә müqayisә oluna bilәn şәrtlәrinә әsasәn Xam
neftin Obyektlәr vasitәsilә nәql edilmәsinә dair hüquqlar satışına
Azәrbaycan mәnfәәt vergisi qoyulmalıdır (vә ӘİBK iştirakçısının Digәr
Gәlirlәri vә ya Çıxılmalarına daxil edilәn hәr hansı belә satışlardan belә
ӘİBK iştirakçısının hәr hansı digәr mәnfәәtlәri vә ya itkilәri). Hәr hansı
Layihә әmәliyyatları ilә ya bağlı olaraq Layihә iştirakçısı tәrәfindәn vә ya
Layihә iştirakçısına verilәn әmlak qoyuluşuna vә ya borca heç bir Vergi (o
cümlәdәn hәr hansı idxal vergisi) tәtbiq olunmur. Bu 8.7 Bәndinin
müddәaları Qüvvәyә minmә tarixindәn әvvәl, bu tarixdә vә ya ondan sonra
aparılan vә yuxarıda istinad olunan hәr bir köçürmәyә, verilmәyә, girova,
düzәlişә, qoyuluşa vә ya borca tәtbiq olunur.

8.8

Әmәliyyat şirkәtlәri. ӘİBK iştirakçılarına bu 8-ci Maddәyә әsasәn verilmiş
bütün azadolma vә imtiyazlar hәr hansı Әmәliyyat şirkәtinә dә şamil olunur
vә o, Mәnfәәt vergisinin ödәnilmәsi vә müvafiq hesabatların tәqdim
olunması ilә әlaqәdar heç bir öhdәlik daşımır.

8.9

ӘDV; Şәhadәtnamәlәr.
(i)

Hәr ӘİBK iştirakçısı, Pay sahibi, Podratçı, Әmәliyyat şirkәti,
Yükgöndәrәn vә onların müvafiq Ortaq şirkәtlәrindәn hәr biri (1)
ӘİBK üzrә fәaliyyәt ilә әlaqәdar olaraq ona vә ya onun tәrәfindәn
birbaşa vә ya dolayısı ilә tәchiz olunan mallar, işlәr, xidmәtlәr vә
texnologiyalara, (2) Obyektlәr vasitәsilә nәql edilәn Xam neftin idxalı
vә ixracı ilә bağlı әmәliyyatlarına, (3) ӘİBK Әmәliyyatları ilә әlaqәdar
olaraq onun tәrәfindәn әldә edilmiş mallar, işlәr, xidmәtlәr vә
texnologiyaların idxalı ilә bağlı әmәliyyatlarına vә (4) ӘİBK
Әmәliyyatları ilә әlaqәdar olaraq mallar, işlәr, xidmәtlәr vә
texnologiyaların ixracı vә yenidәn ixracı ilә bağlı әmәliyyatlarına dair
ӘDV-nin ödәnilmәsindәn azad olunurlar (ӘDV dәrәcәsi 0% (sıfır faiz)
tәşkil edir). Yuxarıdakılara әlavә olaraq, hәr ӘİBK iştirakçısına, Pay
sahibinә, Podratçıya, Әmәliyyat şirkәtinә, Yükgöndәrәnә vә onların
müvafiq Ortaq şirkәtlәrinә ӘİBK üzrә fәaliyyәt ilә әlaqәdar olaraq
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mallar, işlәr, xidmәtlәr vә texnologiyaları tәchiz edәn hәr bir tәrәf bu
tәchizat әmәliyyatlarını ӘDV-dәn azad şәkildә hәyata keçirmәlidir
(ӘDV dәrәcәsi 0% (sıfır faiz) tәşkil edir). Hәr hansı bir anlaşılmazlığın
aradan qaldırılması mәqsәdi ilә, Torpaq Hüquqlarının bilavasitә vә ya
dolayısı ilә ӘİBK iştirakçılarına ötürülmәsi dә ӘDV-dәn azad şәkildә
hәyata keçirilmәli (ӘDV dәrәcәsi 0% (sıfır faiz) tәşkil edir) vә bu
әqdlәrә heç bir digәr hüquqalrın ötürülmәsi üzrә Vergi tәtbiq
edilmәmәli vә ya notarius haqqı yaxud digәr haqlar tutulmamalıdır.
Yuxarıda sadalananlara baxmayaraq Geyri-dövlәt torpaqları ilә
әlaqәdar Torpaq hüquqları ӘİBK iştirakçılarına verildiyi halda
Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә uyğun olaraq vә
diskriminasiya xarakteri daşımadığı dәrәcәdә bir başa vә ya dolayısı
ilә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına ödenilmәyәn notarius haqları tәtbiq
edilә bilәr, amma Obyektlәrlә әlaqәdar tikinti mәrhәlәsinin başlandığı
tarixdәn sonra on (10) il әrzindә hәç bir halda belә hüquqların
ötürülmәsi ilә әlaqәdar belә notarius haqları 1 yanvar 2000-ci il
tarixinә qәbul edilmiş vә Әrazidә hamılıqla tәtbiq edilәn vә qüvvәdә
olan Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin müddәalarına
müvafiq surәtdә tәtbiq edildiyi notarius haqqları mәblәğlәrindәn
yüksәk olmamalıdır.
(ии)

Müvafiq Dövlәt vergi müfәttişliyi vә ya digәr müvafiq vergi vә ya
gömrük orqanı bu Sazişin müddәaları ilә nәzәrdә tutulduğu kimi,
ӘDV ödәnişindәn azad olmaq vә/yaxud sıfır faizli (0%) ӘDV dәrәcәsi
hüququna malik olan hәr bir Şәxsә, habelә hәmin Şәxsin hәr bir
hüquq varisi vә ya sәlahiyyәtli müvәkkilinә azad olmaları yaxud ӘDVnin sıfır faiz (0%) dәrәcәsini tәsdiq edәn şәhadәtnamәni vә ya digәr
qanuni sәnәdlәri hәmin Şәxsin belә şәhadәtnamә vә ya sәnәdlәr
üçün müraciәt etdiyi tarixindәn etibarәn otuz (30) gün müddәtindә
tәqdim edir.

(iii)

Әgәr hәr hansı ӘİBK iştirakçısı, Әmәliyyat şirkәti vә ya Podratçı
tәrәfindәn ӘDV ödәnilmişdirsә, onlar hәr hansı tәqvim ayı üçün
ödәnilmiş ӘDV mәblәğini özlәrinin ödәmәli olduqları hәr hansı
Vergilәrә qarşı (o cümlәdәn Mәnfәәt vergisi vә ya işçilәrin әmәk
haqqından tutulan gәlir vergisi) hesaba almaq hüququna malikdirlәr.
Bir tәqvim ayı üçün ӘİBK fәaliyyәti ilә bağlı ödәnilmiş vә hesaba
alınmamış ӘDV-in hәr hansı mәblәği qaldığı halda belә ӘİBK
iştirakçısı, Әmәliyyat şirkәti vә ya Podratçı әks halda özünün ödәmәli
olduğu ödәnilmәli hәr hansı vergisi vә ya tutulması tәlәb olunan
vergilәri (işçilәrә ödәnişlәrdәn tutulan Mәnfәәt vә ya mәdaxil vergisi
dә daxil olmaqla) müqabilindә belә ifrat ӘDV-nin mәblәğinin
hesabına alınması vә ya dәrhal qaytarılması vә ya belә ifrat ӘDV-nin
әvәzinin ödәnilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin
müvafiq müddәalarına uyğun olaraq hәr hansı digәr hüquqi müdafiә
vasitәsilә әl atmaq sәlahiyyәtinә malikdir. Hәr hansı belә hesaba
alma ӘİBK iştirakçısının Mәnfәәt vergisi ödәnilmәsi öhdәliyinә qarşı
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aparılarsa, bu qaydada hesablanmış mәblәğ hәmin ӘİBK
iştirakçısının 8.3 Bölmәsinin müddәalarına әsasәn (o cümlәdәn
8.3(v) Bölmәsinә uyğun olaraq vergi qәbzinin verilmәsi tәlәbi)
Mәnfәәt vergisi ödәmәsi kimi baxılır. Belә ӘİBK iştirakçısı, Әmәliyyat
şirkәti vә ya Podratçı belә hesaba almanın aparılması barәdә (hesaba
alınmış mәblәğlәrin hәcmi göstәrilmәklә) Dövlәt vergi müfәttişliyinә
vә ya digәr münasib idarәyә mәlumat vermәlidir.
(iv)

8.10

hәr hansı bir anlaşılmazlığın aradan qaldırılması mәqsәdlәri üçün,
keçmiş Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının dövlәtlәri tәrәfindәn
qoyulmuş vә ӘİBK iştirakçısı vә ya Әmәliyyat şirkәti tәrәfindәn
Layihә çәrçivәsindә istifadә olunan mallar, işlәr, xidmәtlәr vә ya
texnologiyalara dair ödәnilmiş vergi vә ya digәr oxşar rüsumların hәr
hansı mәblәğlәri Azәrbaycan Respublikası Qanunverciliyi ilә belә
ӘİBK iştirakçısı vә ya Әmәliyyat şirkәtinә tәmin olunduğu kimi әvәzi
ödәnilmәlidir.

Digәr müddәalar.
(i)

ӘİBK iştirakçıları (14.4 Bәndinin müddәaları ilә istisna olunan gömrük
xidmәtlәri vә sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün alınan mәblәğlәr
istisna olmaqla), Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn tәtbiq oluna
bilәn hәr bir qeydiyyat rüsumu vә ya buna bәnzәr rüsumları
ödәyirlәr, belә bir şәrtlә ki, bu rüsumlar nominal olsun vә ayrıseçkilik xarakteri daşımasın.

(ii)

ӘİBK iştirakçısına Vergilәrә dair yalnız aşağıdakı faizlәr, cәrimәlәr vә
ya müamilәlәr (o cümlәdәn maddi sanksiyalar vә inzibati cәrimәlәr)
tәtbiq olunur:
(1)

8.2(iii) Bölmәsinin (3) bәndinin müddәalarına uyğun olaraq
ödәnilmәli olan vә hesablanmış faiz;

(2)

Әgәr ӘİBK iştirakçısı İl üçün Mәnfәәt vergisi üzrә hesabat
tәrtib etmәsә, o, ödәnilmәli olan Mәnfәәt vergisi mәblәğinin
iyirmi beş faizi (25%) hәcmindә cәrimә olunacaqdır;

(3)

Әgәr ӘİBK iştirakçısının İl üçün Mәnfәәt vergisi haqqında
bәyәnnamәdә göstәrilmiş Mәnfәәt vergisinin hәcmi ӘİBK
iştirakçısı
tәrәfindәn
Qәsdәn
aldatma
nәticәsindә
azaldılmışdırsa vә bu, Dövlәt vergi müfәttişliyi tәrәfindәn
sübut edilmişdirsә, o zaman ӘİBK iştirakçısının üzәrinә
azaldılmış mәblәğin әlli faizi (50) hәcmindә cәrimә qoyulur.

(иии) Dövlәt vergi müfәttişliyi vә ӘİBK iştirakçıları bu 8-ci Maddәnin
müddәalarının icrası vә tәtbiqi haqqında әtraflı qaydaları әks etdirәn
vә tәrәflәrdәn hәr birinin yazılı razılığı olmadan dәyişdirilә bilinmәyәn
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bir vә ya bir neçә saziş bağlaya bilәrlәr (bu 8-ci Maddәnin
prinsiplәrinә müvafiq olaraq).
(iv)

Bu 8-ci Maddәnin bu bәndә zidd olan hәr hansı müddәalarına
baxmayaraq, hәr Әmәliyyat şirkәti bütün mühasibat uçotunu Xam
neftin nәql edilmәsi sahәsindә hamılıqla qәbul olunmuş beynәlxalq
tәcrübәyә müvafiq mühasibat standartlarına müvafiq surәtdә
aparmaq hüququna malikdir vә bu uçot Dollarla aparıla bilәr.

(в)

HPBS-in müddәaları çәrçivәsindә Podratçı tәrәflәrin Qüvvәyә minmә
tarixindәn әvvәl bilavasitә vә ya bilvasitә Layihә vә ya ӘİBK
sisteminin dәyәrlәndirilmәsi, işlәnmәsi, layihәlendirilmәsi, әldә
edilmәsi, maliyyәlәşdirilmәsi, sığortalandırılması vә ya inşası ilә bağlı
mәruz qaldığı xәrclәr HPBS-in 12.3(d) bәndinin müddәalarına uyğun
olaraq çәkilәn mәsrәflәrә daxil edilir. Podratçı tәrәflәr vә ya Birgә
әmәliyyat şirkәtinin HPBS-in müddәaları çәrçivәsindә bilavasitә vә ya
bilvasitә Layihә vә ya ӘİBK sisteminin dәyәrdәndirilmәsi, işlәnmәsi,
layihәlәndirilmәsi,
әldә
edilmәsi,
maliyyәlәşdirilmәsi,
sığortalandırılması vә ya inşası ilә bağlı vә Layihә ilә әlaqәdar ilk
mühәndis işlәri başlayana qәdәr baş verәn hәr hansı fәaliyyәti HPBSin mәqsәdinә müvafiq olaraq Neft-Qaz әmәliyyatları vә ya
Karbohidrogen fәaliyәti hesab edilir. Layihә iştirakçısı Qüvvәyә
minmә tarixindәn әvvәl bilavasitә vә ya bilvasitә Layihә fәaliyyәti,
ӘİBK sistemi vә ya hәr hansı müvafiq qanun vә ya fәaliyyәtlә bağlı
hәr hansı vergiyә mәruz qaldığı halda belә Layihә iştirakçısı (işçilәrә
ödәnişlәrdәn tutulan Mәnfәәt vә ya mәdaxil vergisi dә daxil olmaqla)
özünün ödәnilmәli hәr hansı vergisi vә ya tutulması tәlәb olunan
vergilәri müqabilindә hәr hansı belә vergilәri kompensasiya etmәk
sәlahiyyәtinә malikdir.

(ви)

8.2 vә 8.3 bölmәlәri istisna olmaqla, Maddә 8 vә Maddә 14-ün
müddәaları başlıca olaraq Obyektlәr vasitәsilә daşınılan ӘİBK sistemi
Xam neft vә ya ilә әlaqәdar istifadә edilәn vә ya istifadә edilmәsi
gözlәnilәn hәr hansı qurğu vә ya mülkiyyәtlә münasibәtdә hәr hansı
Layihә iştirakçısınә tәtbiq edilir.

(vii)

Hәr hansı vergi ilә bağlı ӘİBK iştirakçısına, onun layihәdә Pay
sahiblәri vә ya Ortaq şirkәtlәrinә vә ya Әmәliyyat şirkәtinә ödәnilәn
vә ya onların ödәdiyi ödәniş belә ödәnişin faktiki mәblәği әsasında
(mәblәği ödәyәnin vә mәblәğ ödәnilәnin kimliyindәn vә ya ӘİBK
iştirakçısı, onun Pay sahibi vә ya Ortaq şirkәtlәri vә ya Әmәliyyat
şirkәti ilә әlaqәlәrindәn asılı olmayaraq) nәzәrә alınır.

(viii) Bu 8-ci Maddәnin müddәaları öz qüvvәsini Sazişә xitam verildikdәn
sonra da saxlayacaqdır. Hәr hansı ӘİBK iştirakçısı artıq bu Sazişә
Tәrәf deyilsә, bu Sazişin birbaşa vә ya dolayısı ilә ӘİBK
iştirakçılarının әmlakından vә ya fәaliyyәtindәn yaranan vә ya onlarla
әlaqәdar vә belә bir ӘİBK iştirakçısının bu Sazişә Tәrәf olduğu bütün
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müddәtlәrә münasibәtdә Vergilәr, Vergilәrә riayәt vә hesabatlara
dair bu 8-ci Maddәnin müddәaları tәtbiq olunmaqda davam edir.
MADDӘ 9
İTKİ VӘ YA ZӘRӘRİN ÖDӘNİLMӘSİ
9.1

ӘİBK iştirakçılarının Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn hәr hansı Layihә
sazişlәri ilә bağlı öhdәliklәrinin tam şәkildә yerinә yetirilmәsinә nail olma
hüququna xәlәl gәtirmәdәn, Hökumәt bu 9-cu Maddәdә göstәrildiyi kimi
aşağıda göstәrilәn hallarda vә ya onlarla әlaqәdar yaranan İtki vә ya Zәrәr
üçün pul kompensasiyası ödәyir:
(и)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının müәyyәn addımları atılması vә ya
atılmamasına varmadan bütün Layihә sazişlәrindә nәzәrdә tutulan
bütün öhdәliklәrini tamamilә icra edә vә ya yerinә yetirә bilmәmәsi;

(ii)

Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn hәr hansı Layihә sazişindә
tәhriflәrә yol verilmәsi;

(iii)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının müәyyәn addımları atılması vә ya
atılmamasına varmadan 7.2(x) Bәndindә istinad olunduğu kimi
Layihәnin İqtisadi tarazlığını saxlaya bilmәmәsi;

(iv)

Әrazidә baş verәn elan olunmuş vә ya elan olunmamış müharibә,
silahlı toqquşma vә ya buna oxşar hadisәlәr zamanı Hökumәt
qüvvәlәri vә ya orqanları tәrәfindәn hәr hansı Layihә iştirakçılarının
әmlakının rekvizisiyası vә ya Hökumәt qüvvәlәri yaxud orqanları
tәrәfindәn hәr hansı Layihә iştirakçılarının әmlakına ziyan vurulması
vә ya onun dağıdılması;

(v)

Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn hәr hansı Ekspropriasiya
aktları.

Yuxarıda deyilәnlәri mәhdudlaşdırmadan, Hökumәt tәrәfindәn pul
ödәnişlәrinin hәyata keçirilmәsi öhdәliyi hәmçinin müvafiq Layihә sazişinin
icra olunduğu vaxtda Dövlәt müәssisәsi olan hәr hansı Şәxs tәrәfindәn
görülmüş yuxarıda göstәrilәn hәr hansı hәrәkәtlәrin nәticәsindә yaranan vә
onlardan irәli gәlәn İtki vә ya Zәrәrlә әlaqәdar tәtbiq edilir.
9.2

Hәr hansı Layihә iştirakçıları 9.1 Bәndindә göstәrilәn İtki vә ya Zәrәrә
mәruz qaldıqda Hökumәt onlara dәyәn ziyana görә Layihә iştirakçılarına
dәrhal, kifayәt qәdәr vә sәmәrәli qaydada kompensasiya ödәyir. Müstәsna
olaraq bu 9-cu Maddәnin mәqsәdlәri üçün, Layihә iştirakçılarına hәr hansı
istinad Kreditor vә ya Sığortaçıları әhatә etmir; lakin bir şәrtlә ki, bu
Maddәdә verilmiş heç hansı bir müddәa (i) hәr hansı Dövlәt hakimiyyәt
orqanını bu Sazişdәn müstәqil bir şәkildә mövcud olan vә yaxud bu
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Sazişdәn müstәqil olmaqla yaranan Kreditor vә Sığortaçıların iddia, tәlәb vә
ya hüquqları yaxud (ii) Kreditor vә ya Sığortaçıların Layihә ilә әlaqәdar hәr
hansı digәr Layihә iştirakçısına münasibәtdә sahib olduqları iştirak hüququ,
subroqasiya hüququ yaxud digәr bunlara bәnzәr hüquqları müvafiq olaraq
dәyişmir, onlara düzәlişlәr etmir, şәrtlәndirmir, mәhdudlaşdırmır vә
onlardan imtina halını tәsis etmir. Kompensasiyanın kifayәt qәdәr
ödәnilmәsi üçün:
(и)

9.1 Bәndinin (i)-(iv) Yarımbәndlәrindә göstәrilәn İtki vә ya Zәrәrә
mәruz qaldıqda, Hökumәt hüquqi müdafiә vasitәlәri arasında (i)
zәrәrin pullu kompensasiyası, (ii) restitusiya, (iii) xәrclәrin
qaytarılması, (iv) zәrәrin әvәzi ödәnilmәsini, vә (v) pulun
verilmәsinin başqa formalarından (cәrimә şәklindә ödәnilәn
kompensasiya istisna olmaqla)ӘİBK iştirakçılarının seçә bilәcәyi biri
vә ya bir neçәsini o mәqsәdlә tәqdim edir, ki bütün Layihә
iştirakçıları tam vә düzgün kompensasiya alsınlar vә mәruz qaldıqları
bütün belә bir İtki vә ya Zәrәr ödәnilsin;

(ii)

Әgәr 9.1(iv) Yarımbәndinin müddәalarına tәtbiq olunan vә 9.2(i)
Yarımbәndindә
nәzәrdә
tutulan
pulla ödәnişlәrin
hәyata
keçirilmәsinә baxmayaraq Әrazidә baş verәn (elan olunmuş vә ya
olunmamış) müharibә, silahlı münaqişә vә ya buna oxşar hadisәlәr
nәticәsindә İtki vә ya Zәrәr ortağa çıxsa, Hökumәt bu hadisәlәrә
mәruz qalan hәr hansı Şәxslә münasibәtdә ona tәklif olunmuş әn
әlverişli ödәnişlәrini (o cümlәdәn, restitusiya, pulla dәyәn ziyan,
ziyanın ödәnilmәsi vә ya başqa hesabları) ӘİBK iştirakçılarının özlәri
vә/yaxud hәr hansı digәr Layihә iştirakçılarına tәklif edir;

(иии) Dövlәt
hakimiyyәt
orqanları
tәrәfindәn
hәyata
keçirilәn
Ekspropriasiya (9.1(v) Bәndindә göstәrildiyi kimi) vә ya onunla bağlı
olan hәr hansı hәrәkәtdәn İtki vә ya Zәrәrә mәruz qaldıqda,
Hökumәt Әdalәtli bazar dәyәrini ödәyir.
9.3

Bu 9-cu Maddәyә әsasәn pullu kompensasiya verilmәsi ilә әlaqәdar bütün
mәblәğlәr beynәlxalq xarici valyuta birjalarında geniş satılan vә beynәlxalq
әqdlәrdә geniş istifadә olunan valyutada ifade edilir vә London Fond
Birjasının Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının Layihә sazişinin şәrtlәrini pozduğu,
Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn hәr hansı Layihә sazişinin tәhrif
olunduğu, İqtisadi tarazlığın pozulduğu, müharibә zamanı әmlakın istifadәsi,
ona ziyan vurulması vә ya onun mәhv edilmәsi vә ya müsadirә olunması vә
ya müvafiq olaraq Ekspropriasiyası tarixinin sonuna olduğu mәzәnnә ilә
Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn ӘİBK iştirakçılarına ödәnişin hәyata
keçirildiyi tarixә qәdәr hesablanmış Razılaşdırılmış faiz dәrәcәsi ilә birlikdә
ödәnilir.

9.4

Hәr hansı zaman Dövlәt hakimiyyәt orqanları Layihә ilә bağlı hәr hansı
Ekspropriasiya aktını hәyata keçirmәli olduqda, Dövlәt hakimiyyәt orqanları
hәmin Ekspropriasiya aktını yalnız (i) üstün әhәmiyyәt kәsb edәn ictimai
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mәqsәdlәr üçün, (ii) ayrıseçkilik aparmadan, (iii) uyğun qanuni prosedur
tәtbiq etmәklә vә (iv) 9.2(iii) Yarımbәndindә göstәrildiyi kimi
kompensasiyaların ödәnilmәsi şәrti ilә hәyata keçirilә bilәr. Yuxarıda qeyd
olunanların mәqsәdlәri baxımından, Ekspropriasiya iddiası ilә әlaqәdar
uyğun qanuni prosedur Ekspropriasiyanın baş verdiyini ӘİBK iştirakçılarının
özü vә hәm dә Layihә iştirakçısının adından tәyin etmәk mәqsәdlәri üçün
bu Sazişin arbitraj müddәalarından istifadә olunması vә 9.2(iii)
Yarımbәndindә göstәrildiyi kimi ӘİBK iştirakçıları vә ya bütün digәr Layihә
iştirakçıları üçün bu Ekspropriasiyanın sәbәb olduğu vә ya onunla bağlı
yaranan İtki, vә ya Zәrәrdәn ötrü ӘİBK iştirakçılarına Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәrәfindәn edilәn müvafiq mәblәğdә kompensasiyanın arbitraj
vasitәsilә hesablanması hüquqlarını әhatә edir.
9.5

Bu 9-cu Maddәyә әsasәn ӘİBK iştirakçılarına maddi kompensasiyanın
verilmәsi ilә әlaqәdar Hökumәtin öhdәliklәri:
(i)

ayrı-ayrılıqda yerinә yetirilәn, müstәqil, mütlәq, lәğvedilmәz vә qeydşәrtsiz yerinә yetirilәn vә Hökumәtin başlıca öhdәliyidir, digәr
öhdәliklәrin hәr hansı birinin qanuni qüvvәdә olmaması vә ya icra
edilә bilmәmәsindәn asılı olmayaraq Layihә sazişlәrinә uyğun olaraq
Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının bütün digәr öhdәliklәrindәn (o
cümlәdәn pulla ödәnilәn kompensasiya haqqında öhdәliklәrdәn) ayrı
olaraq yerinә yetirilir;

(ii)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının tәrkib hissәlәrinә münasibәtdә birgә
vә ayrı-ayrılıqda tәtbiq edilә bilәr vә kimә tәtbiq edilmәsindәn asılı
olmayaraq, bu Maddә 9-a әsasәn ödәnilmәli olan hәr hansı arbitraj
qәrarı vә ya ödәniş tәlәbi Hökumәtә tәqdim edilir vә Hökumәt öz
növbәsindә belә bir arbitraj qәrarı vә ya ödәniş tәlәbini (belә bir
şәrtlә ki, bu ödәniş tәlәbi Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn
mübahisә olunmur) aldıqdan 30 (otuz) gün әrzindә, onun bütün
mәblәğini ӘİBK iştirakçılarına ödәyir;

(иии) Dövlәt hakimiyyәt orqanları hәr hansı müdafiә vasitәsindәn istifadә
etmәklә vә ya bu tәminatın yerinә yetirilmәsinә gәtirib çıxara bilәn
hәr hansı hadisә ki, bu (9.5(iii) Yarımbәndindә göstәrilәnlәr
olmasaydı, onun baş vermәsi nәticәsindә bu öhdәliklәrin bu Sazişә
әsasәn tam şәkildә yerinә yetirilmәsindәn başqa, dәyişdirilmir,
qüvvәsi azalmır vә ya icraedilmәz hesab edilmir.
9.6

Hökumәt ӘİBK iştirakçılarına onlar vә/yaxud digәr Layihә iştirakçıları
tәrәfindәn çәkilmiş vә bu 9-cu Maddәdә göstәrilәn İtki vә ya Zәrәri
kompensasiya edir. Bu 9-cu Maddәyә müvafiq surәtdә Hökumәtin
komensasiya ödәmәk öhdәliyi cәrimә şәklindә ödәnilәn kompensasiyanı
әhatә etmir.
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MADDӘ 10
MADDİ MӘSULİYYӘTİN MӘHDUDLAŞDIRILMASI
10.1

ӘİBK iştirakçıları Dövlәt hakimiyyәt orqanları qarşısında (i) ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn Layihә sazişlәrinin müddәalarıın hәr hansı birinin pozulması vә
(ii) tәtbiq olunan qanunun hәr hansı müddәasının bilәrәkdәn
pozulmasından yaranan vә ya bunlarına nәticәsi olan İtki vә ya Zәrәrә
münasibәtdә maddi mәsuliyyәt daşıyırlar; bir şәrtlә ki, ӘİBK iştirakçıları
Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn Layihә sazişinin vә/yaxud hәr hansı
bir öhdәliyin pozulmasında yaranan vә ya bunların nәticәsi olan İtki vә ya
Zәrәrә münasibәtdә heç bir maddi mәsuliyyәt daşımırlar. Yuxarıda verilmiş
müddәalara varmadan, ӘİBK iştirakçıları hәr hansı cәrimә şәklindә
kompensasiya Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına ödәmәmәlilәr.

10.2

ӘİBK iştirakçıları üçüncü tәrәflәr qarşısında (Dövlәt hakimiyyәt orqanları vә
hәr hansı Layihә iştirakçısından savayı) Layihә sazişindә öz әksini tapmış
fәaliyyәt standartlarının ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn pozulmasından yaranan
vә ya bunun nәticәsi olan İtki vә ya Zәrәrә münasibәtdә maddi mәsuliyyәt
daşıyırlar; bir şәrtlә ki, ӘİBK iştirakçıları Dövlәt hakimiyyәt orqanları
tәrәfindәn Layihә sazişinin vә/yaxud hәr hansı bir öhdәliyin pozulmasında
yaranan vә ya bunların nәticәsi olan İtki vә ya Zәrәrә münasibәtdә heç bir
maddi mәsuliyyәt daşımırlar.

10.3 Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt hәyata keçirilәrkәn tәtbiq olunan qanunvericiliyin
müddәalarına (Vergilәrә dair hәr hansı bir müddәadan savayı) riayәt
olunmaması halları, habelә 12-ci Maddәnin vә Әlavә 3-ün müddәalarının
pozulması halları istisna olmaqla, ӘİBK iştirakçıları heç bir halda birgә vә
fәrdi maddi mәsuliyyәt daşımırlar.
10.4

Bu Sazişin 3.4 Bәndi ilә tәsbit edilmiş müddәalar istisna olmaqla, bununla
tәrәflәr anlayır vә razılaşırlar ki, ӘİBK iştirakçıları vә ya hәr hansı digәr
Layihә iştirakçısı tәrәfindәn öhdәliklәrin pozulmasının halında belә heç hansı
bir şәraitdә Hökumәt vә ya hәr hansı Dövlәt hakimiyyәt orqanının bu vә ya
hәr hansı digәr Layihә sazişinin qüvvәsinә xitam vermәk vә ya müvafiq
Sazişi xitam olunmuş kimi bәyan etmәk hüququ olmayacaqdır.
MADDӘ 11
TӘHLÜKӘSİZLİK

11.1

Marşrutun seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı Layihә üzrә ilkin
fәaliyyәtdәn başlayaraq Layihәnin davam etdiyi bütün müddәt әrzindә
Dövlәt hakimiyyәt orqanları Torpaq hüquqlarının, Obyektlәrin vә Layihә
üzrә fәaliyyәtә cәlb edilmiş Әrazi daxilindә olan bütün Şәxslәrin
tәhlükәsizliyi vә mühafizәsini tәmin edir vә Torpaq hüquqlarını, Obyektlәri
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vә hәmin Şәxslәri vәtәndaş müharibәsi, sabotaj, vandalizm, blokada,
inqilab, qarma-qarışıqlıq, üsyan, ictimai asayiş qaydalarının pozulması,
terrorizm, insanların oğurlanması, kommersiya soyğunçuluğu, mütәşәkkil
cinayәtkarlıq vә digәr dağıdıcı hadisәlәr nәticәsindә meydana çıxan bütün
İtki vә ya Zәrәrlәrdәn qoruyurlar.
11.2

11.1 Bәndindә göstәrilәn ziyanların Layihәdәn yan keçmәsini vә ya onların
tәsirinin azaldılması üçün Dövlәt hakimiyyәt orqanları, ӘİBK iştirakçılarının
müraciәti әsasında vә onlarla mәslәhәtlәşmәlәr keçirәrәk üçüncü tәrәfin
(Layihә iştirakçıları istisna olmaqla) Torpaq hüquqları vә Obyektlәrә
uğratdığı vә/yaxud uğratmaqla hәdәlәdiyi itki vә ya zәrәrә, hәmçinin Layihә
üzrә fәaliyyәtә cәlb edilmiş Әrazi daxilindә olan Şәxslәrә uğratdığı vә/yaxud
uğratmaqla hәdәlәdiyi itki vә ya zәdәyә aid olan Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinin hәr hansı müvafiq müddәalarına әmәl edilmәsini tәmin
etmәk üçün Әlavә 3-ün müddәaları ilә bir araya gәlәn özlәrinin Bütün
sәylәrini göstәrirlәr.

11.3

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının 11.1 vә 11.2 Bәndlәrinә әsasәn müәyyәn
edilmiş öhdәliklәrini mәhdudlaşdırmadan, Hökumәt, Torpaq hüquqlarının,
Obyektlәrin vә Layihә üzrә fәaliyyәtә cәlb edilmiş Әrazi daxilindә olan
bütün Şәxslәrin fiziki tәhlükәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdi ilә yalnız öz
hesabına, lakin ӘİBK iştirakçıları ilә mütәmadi mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq
şәrti ilә, Dövlәtin tәhlükәsizlik qüvvәlәrindәn istifadә edir. Tәrәflәr öz
aralarında razılığa gәlirlәr ki, Hökumәt Dövlәtin tәhlükәsizlik qüvvәlәri ilә
bağlı bütün әmәliyyatların aparılması üçün yalnız özü maddi mәsuliyyәt
daşıyır vә nә ӘİBK iştirakçıları, nә dә digәr Layihә iştirakçıları Dövlәtin
tәhlükәsizlik qüvvәlәrinin hәr hansı hәrәkәti, yaxud hәrәkәtlәrinә görә hәr
hansı Şәxs qarşısında heç bir maddi mәsuliyyәt daşımır vә ya öhdәliyә
malik deyil vә onun bu sәnәdlә müәyyәn edilmiş mühafizә xidmәtinin
xәrclәrini vә mәsrәflәrini Hökumәtә ödәmәk öhdәliyi yoxdur.
MADDӘ 12
ӘTRAF MÜHİTİN QORUNMASI, SAĞLAMLIQ, TӘHLÜKӘSİZLİK VӘ
SOSİAL TӘSİR

12.1

Әtraf Mühitin qorunması, sağlamlıq vә tәhlükәsizliklә әlaqәdar Layihәyә
tәtbiq olunan norma vә qaydalar Әlavә 3-ün müddәalarına uyğun
olmalıdırlar. Dövlәt hakimiyyәt orqanları bununla Әlavә 3-dә verilmiş norma
vә qaydalar ilә razılaşdıqlarını bildirir vә ӘİBK iştirakçıları vә hәr hansı digәr
Layihә iştirakçıları tәrәfindәn vә ya onların adından bu norma vә qaydalara
müvafiq olaraq hәyata keçirilәn fәaliyyәtә razılıqlarını verirlәr. Xam neftin
Obyektlәrdәn sızdığı vә ya tәhlükәsizlik vә sağlamlıqa ciddi ziyan vuran vә
risk yaradan, yaxud vura bilәcәk vә ya yaradacaq başqa bir hadisә baş
verdiyi tәqdirdә, ӘİBK iştirakçıları Әlavә 3-ün müddәalarına müvafiq
surәtdә fәaliyyәti hәyata keçirәcәk vә Dövlәt hakimiyyәt orqanları, dәymiş
zәrәrlәrin dәyәrinin ödәnilmәsi haqqında Layihә sazişlәri ilә nәzәrdә
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tutulmuş hәr hansı bir öhdәliyә әlavә olaraq, ӘİBK iştirakçılarının vә ya
onların adından edilmiş müraciәt әsasında hәr hansı bәrpa vә ya tәmir
işlәrindә yardım etmәk mәqsәdi ilә ӘİBK iştirakçıları vә ya onların
Podratçılarını mümkün ola bilәn hәr hansı iş quvvәsi ilә, materiallarla vә
avadanlıqla tәmin etmәk üçün Bütün sәylәrini göstәrir.
12.2

Layihә üzrә müvafiq sosial tәsir qayda, norma vә proqramları Әlavә 3-ün
müddәalarına müvafiq surәtdә hәyata keçirilir. Dövlәt hakimiyyәt orqanları
bununla Әlavә 3-dә verilmiş norma vә qaydalar ilә razılaşdıqlarını bildirir vә
ӘİBK iştirakçıları vә hәr hansı digәr Layihә iştirakçıları tәrәfindәn vә ya
onların adından bu norma vә qaydalara müvafiq olaraq hәyata keçirilәn
fәaliyyәtә razılıqlarını verirlәr.
MADDӘ 13
VALYUTA

13.1

Dövlәt hakimiyyәt orqanları ӘİBK iştirakçılarına vә digәr Layihә
iştirakçılarına Layihә üzrә fәaliyyәtin aparıldığı bütün müddәt әrzindә
aşağıdakı hüquqların verilmәsini tәsdiq edir:
(i)

Xarici valyutanı Әraziyә gәtirmәk vә Әrazidәn çıxarmaq vә Әrazidә
heç bir mәhdudiyyәt olmadan Xarici valyuta hesablarından istifadә
etmәk, habelә hәr hansı valyutanı bazar mәzәnnәsi tәtbiq etmәklә
mübadilә etmәk;

(ii)

Әrazi daxilindә hәm Yerli valyuta ilә vә hәm dә Әrazi daxilindә vә
Әrazi xaricindә isә Xarici valyuta ilә bank vә digәr hesabları açmaq,
onları saxlamaq vә onlardan istifadә etmәk;

(iii)

qanunla yol verilәn bazar mübadilә mәzәnnәsi ilә vә müvafiq olaraq
oxşar pul mәblәğlәrinә münasibәtdә Dövlәtin Mәrkәzi bankının
Әrazidә biznes fәaliyyәti aparan xarici Hüquqi şәxslәr vә ya hüquq
varisi olan hәr hansı tәşkilata ümumiyyәtlә tәtbiq etdiyi mәzәnnә ilә
adi vә hamılıqla qәbul edilmiş bank komisyon haqlarından başqa heç
bir mәblәğ çıxılmadan vә ya haqq ödәnilmәdәn Yerli valyutanı Xarici
valyuta ilә mübadilә etmәk vә/yaxud Yerli valyutanı Xarici valyutaya
almaq;

(iv)

Xarici valyutanı Әrazinin hüdudlarından kәnara köçürmәk, orada
saxlamaq vә qorumaq;

(v)

Xarici valyutanın Yerli valyutaya vә ya hәr hansı başqa valyutaya
çevrilmәsi barәsindә bütün mәcburi tәlәblәrdәn azad olmaq, әgәr
olarsa;
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(vi)

Hәr hansı Xarici işçinin aldığı әmәk haqqı, müavinәt vә digәr gәlirlәri
xaricdә birbaşa vә ya dolayısı, Xarici valyuta ilә qismәn, yaxud tam
şәkildә ödәmәk;

(вии) Podratçılara vә Xarici podratçılara onların Layihә ilә bağlı gördüklәri
iş, yaxud göstәrdiklәri xidmәtlәrin müqabilindә vә ya Layihә ilә
әlaqәdar göndәrdiklәri mallara vә ya texnologiyalara görә Xarici
valyuta ilә birbaşa vә ya dolayısı, qismәn, yaxud tam şәkildә
ödәnişlәr xaricdә hәyata keçirmәk; vә
(vii)

Hәr hansı Layihә sazişindә nәzәrdә tutulan hәr hansı ödәnişi Xarici
valyuta ilә hәyata keçirmәk.

13.2 Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının hәr hansı Layihә sazişinә әsasәn edәcәklәri
ödәnişlәr Dollarla, hәmin vaxta mövcud olan müvafiq mübadilә mәzәnnәsi
әsasında hәyata keçirilir, belә bir şәrtlә ki, artıq ödәnilmiş Vergilәrә dair
ödәnişlәr Vergilәrin ödәnildiyi valyuta ilә hәyata keçirilir. Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәlәb edilәn bütün addımları atıb vә tәdbirlәri görüb temin edir, ki:
(i)

bütün belә ödәnişlәrin heç bir mәblәğ tutulmadan vә haqq
ödәnilmәdәn hәyata keçirilsin;

(ии)

müvafiq vaxtda müvafiq Şәxsә tam mәblәğin ödәnilmәsi üçün kifayәt
qәdәr Dollar vәsaitinә vә sәmәrәli ödәniş vasitәlәrinә malik olsun.
MADDӘ 14
İDXAL VӘ İXRAC

14.1

ӘİBK iştirakçısı istәnilәn vaxt vә vaxtaşırı olaraq, Layihә üçün zәruri vә
lazım olan Layihә ilә әlaqәdar işlәnilәn bütün avadanlıq, material, dәzgah,
alәt, nәqliyyat vasitәlәri, ehtiyat hissәlәri, digәr maddi-texniki tәchizat
әşyaları, Xam neft, yanacaq vә sürtkü maddәlәri vә Layihә ilә әlaqәdar
istәfadә üçün zәruri vә ya mәqsәdәuyğun bütün digәr mal, iş, xidmәt vә
texnologiyalar heç bir Vergi tәtbiq edilmәdәn vә heç bir mәhdudiyyәt
qoyulmadan, öz adından vә ya digәr şәxs tәrәfindәn onun adından Әraziyә
gәtirmәk vә Әrazidәn çıxarmaq vә ya yenidәn ixrac etmәk hüququna
malikdir. Hәr bir Layihә iştirakçısı istәnilәn vaxt vә vaxtaşırı olaraq, Layihә
ilә әlaqәdar olaraq işlәdilmәli tәbii qazı heç bir Vergi tәtbiq edilmәdәn vә
heç bir mәhdudiyyәt qoyulmadan, öz adından vә ya digәr şәxs tәrәfindәn
onun adından Әraziyә gәtirmәk vә Әrazidәn çıxarmaq vә ya yenidәn ixrac
etmәk hüququna malikdir; lakin 8.9, 14.2 yaxud 14.3 Bәndlәrindә vә ya 13cü Maddәdә göstәrilmiş hallar istisna olmaqla, heç bir Layihә iştirakçısı bu
14.1 Bәndindә tәsvir edilmiş idxal, ixrac vә yenidәn ixrac zamanı ӘDV-dәn
azad edilmir.
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14.2 Hәr bir Layihә iştirakçısının hәr bir Xarici әmәkdaşı, fiziki şәxs olmaqla
Dövlәtin vәtәndaşı olmayan hәr bir Podratçı, adıçәkilәn әmәkdaş vә ya
Podratçının hәr bir ailә üzvü, habelә belә bir әmәkdaş, Podratçı vә ya ailә
üzvü adından hәr bir Layihә iştirakçısı vaxt vә vaxtaşırı olaraq, әmәkdaşların,
Podratçıların vә ya onların ailә üzvlәrinin istifadәsi vә şәxsi istehlakı üçün
lazım olan bütün malları heç bir Vergi tәtbiq edilmәdәn vә heç bir
mәhdudiyyәt qoyulmadan, öz adından vә ya digәr şәxs tәrәfindәn Әraziyә
gәtirmәk, Әrazidәn çıxarmaq vә ya yenidәn ixrac etmәk hüququna malikdir;
lakin bu şәrtlә ki, Maddә 8-ә uyğun olaraq hәr hansı belә bir Şәxsin Әraziyә
gәtirilmiş hәr hansı bu cür malları Әrazi daxilindә başqa bir Şәxsә satışından
әldә etdiyi gәlir Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә әsasәn müvafiq
surәtdә vergiyә cәlb edilir, avtomaşınların, mebel vә peşә ilә әlaqәdar olan
alәt vә dәzgahların satılması halında isә hәmçinin Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinә müvafiq surәtdә idxal rüsumlarının ödәnilmәsi üçün
mәsuliyyәt yaradır. Bu 14.2 Bәndinin müddәalarına uyğun olaraq verilmiş
sәlahiyyәtlәr vә ödәnişlәrdәn azadolmalar әhalinin sağlamlığını, tәhlükәsizliyi
vә ictimai asayişi qorumaq mәqsәdilә ümumiyyәtlә tәtbiq edilәn Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyi ilә mәhdudlaşdırıla bilәr.
14.3 Hәr bir ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn Obyektlәr vasitәsilә hәr hansı
Yükgöndәrәn üçün vә ya onun vә ya onların öz hesabına nәql edilәn, nәql
edilmiş vә ya nәql edilmәli olan Xam neft Dövlәtin gömrük qanunvericiliyinin
bütün mәqsәdlәri üçün tranzitdә olan mal hesab olunur vә bütün
Vergilәrdәn azad edilir. Bu Sazişdә başqa cür nәzәrdә tutula bilәcәk
müddәalar istisna olmaqla, ӘİBK iştirakçıları vә hәr bir belә Yükgöndәrәn
Obyektlәr vasitәsilә nәql edilәn vә ya edilmәlivә Obyektlәrdәn ixrac edilәn
vә ya edilmәli bütün Xam nefti hәr hansı vaxt vә vaxtaşırı olaraq, heç bir
Vergi ödәnilmәdәn vә heç bir mәhdudiyyәt qoyulmadan, idxal vә ixrac
etmәk hüququna malikdir.
14.4 Layihә ilә bağlı Әraziyә edilәn bütün idxal vә Әrazidәn edilәn bütün ixraca
mövcud gömrük qanunvericiliyi vә qaydalarının tәlәb etdiyi proseduralar vә
sәnәdlәr tәtbiq edilir; lakin bir şәrtlә ki, 8 vә 13 Maddәlәrindә vә 14.1, 14.2
vә 14.3 Bәndlәrindә nәzәrdә tutulan Vergidәn azad olmalar bu idxal vә
ixraca tәtbiq edilsin, 14.3 Bәndindә göstәrilәnlәrdәn başqa, yerdә qalan bu
cür malların hәr hansı biri ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn idxal vә ixrac olunduqda
ӘİBK iştirakçısının hәr hansı gömrük xidmәti/sәnәdlәşmә rüsumlarını bu
gömrük xidmәti/sәnәdlәşmәnin ayrıseçkilik olmadan aparılması üçün alınan
vә onların nominal qiymәtinin faktiki qiymәtinә uyğun olduqda ödәmәsi halı
istisna tәşkil edir, lakin gömrük xidmәti/sәnәdlәşmә aparılması üçün
rüsumlar aşağıda göstәrilәnlәrdәn çox olmamalıdır:
Göndәrilәn malın gömrük
bәyannamәsindә göstәrilmiş
dәyәri

Rüsum
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$ 0-dan $ 100 000-a qәdәr

Dәyәrin 0,15%

$ 100 001-dan $ 1 000 000-a qәdәr

$150 üstәgәl $ 100,000-dan yuxarı dәyәrin
0,10%
$1 050 üstәgәl $ 1 000 000-dan yuxarı
dәyәrin 0,07%
$ 3 850 üstәgәl $ 5 000 000-dan yuxarı
dәyәrin 0,05%
$ 6 350 üstәgәl $ 10 000 000-dan yuxarı
dәyәrin 0,01%

$ 1 000 001-dan $ 5 000 000-a
qәdәr
$ 5 000 000-dan $ 10 000 000-a
qәdәr
$ 10 000 000-dan çox

14.5

Hәr bir Layihә iştirakçısı Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının Layihә ilә bilavasitә
vә ya dolayısı bağlı olaraq әldә edilmiş vә ya yerinә yetirilmiş, yaxud
Obyektlәrdә olan Xam neftlә başqa cür әlaqәli olan hәr hansı mallar, işlәr
vә xidmәtlәrlә bağlı xarici ticarәt qaydalarının hәr hansı müddәalarından, o
cümlәdәn, hәmin malların, işlәrin, xidmәtlәrin vә texnologiyanın qadağan
edilmәsini, onlara limit qoyulmasını vә ya onların mәhdudlaşdırılmasını
nәzәrdә tutan vә ya mәnşә, yaxud göndәrilәn ölkәsini müәyyәn etmәklә
bağlı olan müddәalardan, azad edilir.
MADDӘ 15
İCBARİLİK

15.1

Bu Saziş vә bu Sazişin, habelә hәr hansı digәr Layihә sazişinin müәyyәn
etdiyi hüquqlar, öhdәliklәr vә digәr müddәalar Tәrәflәr üçün icbaridir vә
onlara münasibәtdә tәtbiq edilir vә:
(i)

Dövlәt hakimiyyәt orqanları ilә münasibәtdә Hökumәt, bütün Dövlәt
müәssisәlәri vә bütün Yerli hakimiyyәt orqanları üçün, onların hәr
birinin, yaxud hәr hansı birinin tәrkibindә, nәzarәt mexanizmindә,
xüsusiyyәtindә vә ya qanuni qüvvәsindә hәr hansı dәyişikliyi nәzәrә
almadan vә hәr hansı Dövlәt müәssisәsinin müflişlәşmәsi, lәğv
edilmәsi, yenidәn tәşkili, birlәşmәsi vә ya Dövlәt hakimiyyәt
orqanlarının hәyat qabiliyyәtindә, mülkiyyәtindә vә ya qanuni
mövcudluğunda baş verәn hәr hansı dәyişiklikliyә (o cümlәdәn hәr
hansı
Dövlәt
müәssisәsinin
qismәn
vә
ya
tamamilә
özәllәşdirilmәsinә) baxmayaraq, icbari olmaqda davam edir; vә

(ии)

Hәr bir ӘİBK iştirakçısına münasibәtdә, vaxtaşırı olaraq bu Sazişlә,
yaxud bu Sazişin müәyyәn etdiyi hüquqların, öhdәliklәrin vә digәr
müddәaların hәr hansı biri ilә bağlı hәr bir ӘİBK iştirakçısının
(mümkün olan) bütün vә hәr hansı hüquq varislәrinin vә
müvәkillәrinin xeyrinә olaraq icbari xarakter daşıyır vә tәtbiq edilir.
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15.2

16-cı Maddәnin әks mәna daşıyan müddәaları istisna olmaqla, Dövlәt
hakimiyyәt orqanları özlәrinin bu Sazişi vә ya hәr hansı digәr Layihә sazişi
ilә müәyyәn edilmiş marağını vә bu Sazişin vә hәr hansı digәr Layihә
sazişinin ona münasibәtdә şәrtlәndirdiyi bütün vә hәr hansı hüquqları,
öhdәliklәri vә digәr tәminatları başqa tәrәfә vermir, ötürmür vә onlara
başqa cür sәrәncam vermir (vә ya onları davamlı surәtdә әlindә saxlamaqla
ziddiyyәt tәşkil edәn hәr hansı addımı atmır vә belә addımın atılmasına yol
vermir).
MADDӘ 16
HÜQUQ VARİSLӘRİ VӘ SӘLAHİYYӘTLİ MÜVӘKİLLӘR

16.1

Hәr bir ӘİBK iştirakçısı bu Sazişlә nәzәrdә tutulmuş hüquqlarının hamısını
başqa tәrәfә vermәk, keçirmәk, onları bölüşdürmәk vә onlara başqa cür
sәrәncam vermәk hüququna malikdir vә hüquqların hәr hansı bu cür
verilmәsi, ötürülmәsi, bölüşdürülmәsi vә onlara başqa cür sәrәncam
verilmәsi Dövlәt hakimiyyәt orqanları üçün müvafiq ӘİBK iştirakçısı Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarına belә hüquqların tәfәrrüatı vә onları qәbul edәnlәr
haqqında bildiriş göndәrdikdәn vә, ӘİBK iştirakçısının mülahizәsinә әsasәn,
hüquqların köçürülmәst haqqında müqavilәnin ӘİBK iştirakçısı vә hüquqları
alan tәrәfindәn imzalanmış nüsxәsinin surәti Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına
çatdırıldıqdan sonra icbari xarakter daşıyır; bir şәrtlә ki, müvafiq bildiriş
alındıqdan sonra on beş (15) gün әrzindә Dövlәt hakimiyyәt orqanları
hüquqların alan vә ya bölüşdürәn tәrәfin Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinә zidd olduğunu vә dövlәt tәhlükәsizliyi, müdafiә vә/yaxud
ictimai asayiş üçün tәhlükә yaratdığını әsas gәtirmәklә belә bir hüquqları
vermәyә, keçirmәyә, onları bölüşdürmәyә vә ya başqa cür sәrәncam
vermәyә rәdd cavabı verә bilәr. Bu 16.1 Bәndindә nәzәrdә tutulmuş
müqavilәnin nüsxәsinin Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına çatdırılmasından
sonra, Hökumәt dәrhal müqavilәni tәsdiq etmәli vә onu hüquqları ötürәn
ӘİBK iştirakçısına qaytarmalıdır.

16.2

Hәr bir ӘİBK iştirakçısı aşağıdakı hallarda bu Sazişlә müәyyәn olunan
öhdәliklәrini başqa tәrәfә vermәk vә ötürmәk, yaxud onlara başqa cür
sәrәncam vermәk hüququna malikdir:
(и)

Hüquqların verilmәsi, ötürülmәsi vә ya onlara başqa cür sәrәncam
verilmәsi başqa bir ӘİBK iştirakçısına vә ya hüquqlar ötürәn ӘİBK
iştirakçısının Ortaq şirkәtinә münasibәtdә baş verdikdә ötürәn ӘİBK
iştirakçısı tәrәfindәn Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına bu öhdәliklәrin
tәfәrrüatı vә onları qәbul edәnlәr haqqında әvvәlcәdәn bildiriş
verilmәsi vә ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn müvafiq qaydada imzalanmış
vә forma vә mәzmunca müvafiq ӘİBK İştirakçısı üçün mәqbul sayılan
vә (1) hüquqları ötürәnin bu Sazişә әsasәn Tәrәf kimi fәaliyyәt
göstәrmәyi dayandırması vә burada olan bütün öhdәliklәrdәn azad
edilmәsini, (2) hüquqları qәbul edәnin bu Sazişә uyğun olaraq
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hüquqları ötürәn tәrәfdәn sonra Tәrәfә çevrilmәsi vә bu Sazişin
әvvәlki iştirakçısı kimi bütün öhdәliklәri yerinә yetirәcәyini vә
mәsuliyyәt daşıyacağını, (3) hüquqları qәbul edәn tәrәfin başqa
hallarda ötürәn tәrәfin maddi mәsuliyyәtinә aid olan bütün öhdәlik
vә mәsuliyyәtә görә ötürәn tәrәfә vә bütün digәr Tәrәflәrә dәyәn
ziyanın ödәyәcәyini vә (4) ötürmәnin qüvvәyәminmә tarixini vә
ötürәnin ağlabatan bir tәrzdә tәlәb edә bilәcәyi digәr mәsәlәlәri
göstәrәn sazişin Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına göndәrilmәsi yolu ilә;
(ии)

Hüquqların verilmәsi, ötürülmәsi vә ya onlara başqa cür sәrәncam
verilmәsi ӘİBK iştirakçısı vә ya hüquqları ötürәn ӘİBK iştirakçısının
Ortaq şirkәtinә münasibәtdә baş vermәdikdә, bu öhdәliklәri qәbul
edәn şәxs Dövlәt hakimiyyәt orqanları qarşısında belә öhdәliklәrә
әmәl etmәk vә onları yerinә yetirmәk üçün maliyyә vә (şәrait tәlәb
etdikdә) texniki statusa malik olduğunu tәsdiq etdiyi tәqdirdә Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarına azı on beş (15) gün әvvәlcәdәn bildiriş
tәqdim etmәklә:
(1)

belә öhdәliklәrin tәfәrrüatı;

(2)

belә öhdәliklәri qәbul edәn şәxs haqqında әtraflı mәlumat;

(3)

maliyyә hesabatları, açıqlama sәnәdlәri vә bu cür
şәhadәtnamәdә qeyd edilәnlәri tәsdiq etmәk üçün başqa
informasiya göndәrmәk

vә habelә yuxarıdakı 16.2(i) Bәndindә istinad edilәn sazişin
Hökumәtә göndәrilmәsi yolu ilә.
Ortaq şirkәtәlәr münasibәtdә 16.2(i), digәr hallarda isә 16.2(ii) Bәndinin
müddәalarına әks olmayaraq, hüquqları ötürәn ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn
ötürülәn öhdәliklәr vә bunları alan tәrәf barәsindә mәlumat tәqdim
olunduqdan sonra on beş (15) gün әrzindә belә bir Ortaq vә ya qeyri –
Ortaq şirkәt olan tәrәfә münasibәtdә müvafiq tәrәfin Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyinә zidd olduğunu vә dövlәt tәhlükәsizliyi,
müdafiә vә/yaxud ictimai asayiş üçün tәhlükә yaratdığını әsas gәtirmәklә
belә bir hüquqları vermәyә, keçirmәyә, onları bölüşdürmәyә vә ya başqa
cür sәrәncam vermәyә rәdd cavabı verә bilәr. Bu 16.2 Bәndinә uyğun
olaraq imzalanmış saziş göndәrildikdә Hökumәt sazişi Hökumәt tәrәfindәn
dәrhal imzalanaraq ӘİBK iştirakçısına qaytarılır. Bu 16.2 Bәndindә, habelә
bu Sazişin heç hansı digәr müddәasına varmadan, ӘİBK iştirakçılarının
Vergilәrin ödәnilmәsin dair öhdәliyi bütövlükdә vә ya hәr hansı bir hissәdә
digәr tәrәfә köçürmәk hüququ olmayacaq, bir şәrtlә ki, belә köçürmә onun
16.1 Bәndinә müvafiq surәtdә sahib olduğu hüquqların bütövlükdә vә
yaxud müvafiq hissәdә köçürülmәsi ilә әlaqәdar olmasın.
16.3

ӘİBK iştirakçılarını bu Sazişә әsasәn heç bir öhdәlikdәn azad etmәdәn, hәr
bir ӘİBK iştirakçısı bu Sazişlә müәyyәn edilmiş bütün vә ya hәr hansı
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öhdәliklәri, bu öhdәliklәri öz adından üçüncü tәrәfә icra etdirmәk yolu ilә
yerinә yetirmәk hüququna malikdir; lakin bu şәrtlә ki, ӘİBK iştirakçısı
adından Dövlәt hakimiyyәt orqanı çıxış etdikdә vә müvafiq Layihә sazişi ilә
digәr hal nәzәrdә tutulmadıqda, belә bir Dövlәt hakimiyyәt orqanı müvafiq
öhdәliklәrin yerinә yetirilmәmәsi vә yerinә yetirilmәsi üçün iqtidarsızlıq üçün
mәsuliyyәt daşıyır, ӘİBK iştirakçısı isә bununla әlaqәdar bu Sazişә
münasibәtdә heç bir mәsuliyyәt daşımır.
16.4

16.5

16.1 Bәndinin müddәalarına xәlәl gәtirmәdәn, hәr bir ӘİBK iştirakçısı bu
Sazişlә vә digәr Layihә sazişlәri ilә bağlı bankların vә digәr maliyyә
müәssisәlәrinin xeyrinә maddi tәminatlar yaratmaq hüququna malikdir
(digәr mәsәlәlәrlә yanaşı belә tәmin edilmiş girovun hәyata keçirilmәsi
ӘİBK iştirakçısının bu Sazişlә vә digәr Layihә sazişlәri ilә müәyyәn edilmiş
maraqlarına varis kimi sahib olmaq yolu ilә tәmin edilmәsi şәrti ilә); lakin bu
şәrtlә ki, әgәr tәklif olunan hüquq varisi, girov sahibi, ödәniş mәnfәәtçisi vә
ya sığortalanmış tәrәf vә ya digәr tәrәf Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinin pozuntusu olaraq milli tәhlükәsizlik, müdafiә vә/yaxud
ictimai mühafizәyә tәhlükә yaradırsa, Hökumәt bildiriş aldıqdan sonra on
beş (15) gün әrzindә bu Saziş üzrә hәr hansı hüquqların verilmәsini, girov
yaradılmasını, ödәniş vә ya sığorta olunmuş girovu tәsdiq etmәsin). Әvvәlki
cümlәdә göstәrilәnlәr istisna olmaqla, belә müdafiә maraqlarının yaranması
vә onların icra edilmәsi Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının hәr hansı razılığı vә
ya icazәsi olmadan hәyata keçirilir, ӘİBK iştirakçısı Hökumәtә bu maddi
tәminatın tәfәrrüatını vә bu maraqdan faydalanan şәxs haqqında mәlumatı
bildirdikdәn sonra, icbari xarakter daşıyır vә Dövlәt hakimiyyәt orqanları,
ӘİBK iştirakçısının müvafiq müraciәti olduqda, belә banklarla vә ya maliyyә
müәssisәlәri ilә onların bu cür yaradılmış maddi tәminatların qanuni
qüvvәsini vә işgüzar sәmәrәliliyini tәmin etmәk baxımından tәlәb edә
bilәcәyi müqavilәlәri vә razılaşmaları imzalayır, o cümlәdәn:
(a)

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının ӘİBK iştirakçısının hәr hansı öhdәliyini
yerinә yetirmәmәsi ilә vә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının bununla
әlaqәdar hәr hansı addımı atmaq niyyәti ilә qabaqcadan xәbәrdarlığı;
vә

(b)

belә maddi tәminatlara uyğun olaraq hәr hansı bu cür öhdәliyin
yerinә yetirilmәmәsi halını aradan qaldırmaq hüququnun
mövcudluğunun mövqeyini әldә etmәk vә ӘİBK iştirakçısının bu
Sazişlә müәyyәn edilmiş mövqeyini әldә etmәk vә bu mövqeyә
girmәk hüququnun mövcudluğunun vә hüquqlardan istifadә edilә
bilmәsinin qәbul edilmәsi.

Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin (o cümlәdәn, burada göstәrildiyi
kimi Layihә sazişlәrinin Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilә tәsdiq
olunması vә qüvvәyә minmәsinin) tәtbiq olunması yolu ilә Layihә
iştirakçılarına verilә bilәn hüquqlara vә azadolunmalara xәlәl gәtirmәdәn,
Dövlәt hakimiyyәt orqanları Layihәnin hәyata keçirilmәsi müddәtindә
hüquqların verilmәsi, ötürülmәsi vә onlara ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn
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başqa cür sәrәncam verilmәsi şәraitindәn fәrqli olan Şәxslәrin ӘİBK
iştirakçılarından başqa bu Sazişdә göstәrilәn bütün vә ya bir neçә
öhdәliklәrә vә bütün vә ya bir neçә hüquqlara sahib olması şәraitinә gәtirib
çıxara bilmәsini tәsdiq edir vә bu zaman Dövlәt hakimiyyәt orqanları belә
şәrait yarandıqda, onun tәrәfindәn lazımi şәkildә imza edilmiş vә forma vә
mәzmunca müvafiq ӘİBK iştirakçısı vә ya iştirakçıları üçün mәqbul sayılan
sazişi aldıqda digәr Şәxsin Hökumәt vә burada olan digәr Layihә
iştirakçısının podratçı tәrәflәr olması vә müvafiq Layihә sazişi ilә nәzәrdә
tutulmuş hüquq, imtiyaz vә/yaxud azad olunmalara sahiblәnmәk mәqsәdi
üçün hәmin sazişi tәsdiqlәyir vә dәrhal ӘİBK iştirakçısına vә ya
iştirakçılarına qaytarır. Hәr hansı bir anlaşılmazlığın aradan qaldırılması
mәqsәdi ilә, bu 16.5 Bәndinin müddәaları (i) müvafiq Layihә iştirakçısına
ӘİBK iştirakçısı statusunu vermәk vә ya (ii) Layihә iştirakçısına münasibәtdә
tәtbiq olunan vergi rejiminin 8 vә 14 Maddәlәrindә göstәrilmiş vә bu Sazişin
müddәaları ilә tәsbit edilmiş vә xüsusi ilә Vergilәrә tәtbiq olunan rejimdәn
fәrqli bir rejimin yaranması mәqsәdi ilә istifadә olunmamalıdır.
16.6

Dövlәt hakimiyyәt orqanları bir-başa olaraq bildirir ki, ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn 16-cı Maddәnin müddәalarına müvafiq olaraq hüquqların
verilmәsi vә öhdәliklәrin köçürülmәsini Sazişә Tәrәflәr tam mümkün vә
nәzәrdә tutulan bir fәaliyyәt kimi qәbul edirlәr. Yuxarıda göstәrilәnlәrә
müvafiq surәtdә, Dövlәt hakimiyyәt orqanları razılıq verir vә öz üzәrinә
öhdәlik götürür ki, ӘİBK iştirakçılarından müvafiq xahiş alındıqdan sonra
hüquqların verilmәsi vә ya öhdәliklәrin ötürülmәsini qanunilәşdirmәk vә
onlara hüquqi müdafiә vasitәsi qüvvәsini vermәk üçün vә ya 16.5 Bәndindә
nәzәrdә tutulduğu kimi Layihә iştirakçılarına podratçı olmaq imkanını
yaratmaq mәqsәdi ilә lazım olan bütün sәnәdlәşmәni tәqdim, qәbul
vә/yaxud tәsdiq edәcәklәr.
MADDӘ 17
MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİ VӘ TӘTBİQ OLUNAN QANUN

17.1

Bu Maddәnin müddәaları, 17.2 Bәndindә istinad edilmiş qanunvericiliyә
әsasәn bu Sazişin hәr hansı digәr müddәalarının qeyri-qanuniliyi, qüvvәdә
olmaması vә ya icbari qaydada icra edilә bilmәmәsinә baxmayaraq, qanuni
qüvvәyә malikdir vә tәtbiq edilir. Maddә 17-dә nәzәrdә tutulmuş arbitraj
İCSİD Konvensiyasının 26-cı Maddәsindә göstәrilәn münaqişәnin hәll
edilmәsi üçün hüquqların yerli mәhkәmәdә müdafiә olunmasının tükәnmәsi
şәrtlәrinә tәtbiq edilmir. Әvvәlcәdәn müvafiq bildirişin tәqdim olunması vә
Tәrәflәrә yaranmış mübahisәni arbitraja müraciәt etmәdәn şәrait yaratmaq
mәqsәdi ilә, vә bu Maddәyә müvafiq olaraq hәr hansı mәsәlәni Tәrәf vә ya
Tәrәflәr vasitәsi ilә arbitraj tәrәfindәn baxılmağa tәqdim etmәyin ilkin şәrti
olaraq, Tәrәf vә ya Tәrәflәr bütün digәr Tәrәflәrә mübahisә haqqında
bildiriş tәqdim etmәli vә mәsәlәni arbitrajın baxılmasına 22-ci Maddәnin
müddәalarına müvafiq olaraq tәqdim olunmuş bildiriş tarixindәn yalnız otuz
(30) gün keçdikdәn sonra tәqdim edә bilәrlәr; bir şәrtlә ki, müvafiq Tәrәf
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mübahisә(lәr) haqqında bildiriş tәqdim etmişdirsә, bu mübahisә(lәr) üzrә
arbitraja qatılmaq üçün yenidәn bildiriş tәqdim etmәyә ehtiyac olmayacaq;
vә bir şәrtlә ki, mübahisә arbitraj tәrәfindәn baxılmaq üçün tәqdim
olunduqdan sonra, Arbitrajda iştirak edәn tәrәf üçün araşdırılan
mübahisәlәrin siyahısına yenisini әlavә etmәk, onları dәyişdirmәk vә ya
yenidәn tәrif etmәk üçün yenidәn bildiriş tәqdim etmәk üçün ehtiyac
olmayacaq. Bir tәrәfdәn (i) Hökumәt, Dövlәt, hәr hansı Dövlәt müәssisәsi
vә/yaxud Yerli hakimiyyәt orqanları vә digәr tәrәfdәn (ii) bir vә ya bir neçә
ӘİBK iştirakçıları arasında bu Sazişdәn irәli gәlәn vә ya bu Sazişlә hәr hansı
formada әlaqәdar olan (o cümlәdәn bu Sazişin meydana çıxması, onunla
bağlı mәsәlәlәrin arbitraj mәhkәmәsindә hәll olunması, yaxud mövcudluğu,
qanuniliyi vә ya xәtm olunması ilә bağlı olan) hәr hansı mübahisә bu
Maddәyә uyğun olaraq arbitraj mәhkәmәsinә verilә bilәr. ӘİBK iştirakçıları
belә mübahisәni arbitraj mәhkәmәsinә birlikdә verә bilәr vә öz aralarında
arbitraj mәqsәdlәri üçün bu Sazişә uyğun olaraq verilmiş hüquqları
bölüşdürә bilәrlәr; daha sonra razılaşdırılır vә nәzәrdә tutulur ki, yuxarıda
deyilәnlәr birdәn çox ӘİBK iştirakçısının iştirak etdiyi arbitraj mәhkәmәsindә
ӘİBK iştirakçılarının hәr hansı vә ya bütün mübahisәli mәsәlәlәrdә birgә
mövqe tutmasını tәlәb etmir. Bundan başqa, arbitraj mәhkәmәsinә
mübahisәdә özünün bilavasitә marağı olduğunu göstәrәn vә çıxarılacaq
qәrar ilә razı olacağını bildirәn hәr hansı ӘİBK iştirakçısı ilk әvvәl tәrәf
olmadığı arbitraj araşdırmasına, onun prosesә qoşulacağı ana qәdәr
tutulmuş protokollar ilә razı olmasını bildirmәk şәrti ilә, qoşula bilәr.
17.2

İCSİD Konvensiyasına dair Dövlәtin bilavasitә nәzәrdә tutulması halları
istisna olmaqla, Hökumәt vә bütün başqa Tәrәflәr bununla bu cür
mübahisәlәrin İCSİD Konvensiyasına vә İCSİD Arbitraj Qaydalarına uyğun
olaraq arbitraj yolu ilә hәll etmәyә razılıqlarını verirlәr. Hökumәt Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarının bu Sazişdәn irәli gәlәn vә ya onunla әlaqәdar hәr
hansı bir formada olan mübahisәlәr üçün İCSİD yurisdiksiyasına razılıq
vermәsinin qanuni qüvvәsini tәmin etmәk üçün lazım olan bütün tәdbirlәri
görür vә qәrarları qәbul edir. İCSİD Arbitraj Qaydaları ilә bu Sazişin
müddәaları arasında ziddiyyәt olduqda, bu Sazişin müddәalarına üstünlük
verilir. İCSİD Konvensiyasının 25(1) Maddәsinin mәqsәdlәri üçün vә bu
Sazişlә bağlı olan digәr mәqsәdlәr baxımından Tәrәflәr arasında meydana
çıxan hәr hansı münaqişә bilavasitә investisiya nәticәsindә meydana çıxan
qanuni münaqişә hesab edilir. Qüvvәyәminmә tarixindәn etibarәn Tәrәflәr
arasında yarana bilәcәk hәr hansı bir mübahisә «effektiv surәtdә
başlanmış» vә Hökumәtin xarici kapitala tәtbiq etdiyi bütün icazә vә
sәlahiyyәtlәri almış bilavasitә investisiya nәticәsindә yaranan qanuni
mübahisә hesab olunur. Hökumәtin İCSİD Konvensiyasına istisnası
sonradan dәyişdirilmiş vә lәğv olunmuşdursa vә bunun nәticәsindә әvvәlәr
İCSİD Konvensiyasına müvafiq surәtdә arbitrajda baxıla bilmәyәn mәsәlәlәr
bundan sonra bu Konvensiyanın müddәalarına әsasәn arbitrajda çözülә
bilәr, Hökumәt vә bütün başqa Tәrәflәr bu cür mübahisәlәrin İCSİD
Konvensiyasına vә İCSİD Arbitraj Qaydalarına uyğun olaraq arbitraj yolu ilә
hәll etmәyә razılıqlarını verirlәr.
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17.3

Әgәr hәr hansı sәbәbdәn (o cümlәdәn Hökumәtin İCSİD Konvensiyasına
istisnası da daxil olmaqla) vә 17.2 Bәndindә verilәn razılığa baxmayaraq, bu
saziş nәticәsindә meydana çıxan vә ya bu Sazişә başqa cür әlaqәli olan hәr
hansı mübahisәnin hәll edilmәsi üçün İCSİD arbitrajının keçirilmәsi mümkün
deyilsә, bu münaqişә son olaraq Beynәlxalq Ticarәt Palatasının Arbitraj
Qaydalarına («ICC Qaydaları»na) әsasәn hәll edilir. ICC Qaydaları ilә bu
Sazişin arbitrajla bağlı müddәaları arasında ziddiyyәt yarandıqda, bu Sazişin
müddәalarına üstünlük verilir.

17.4

Bu Saziş әsasında yaradılan arbitraj mәhkәmәsi üç (3) hakimdәn ibarәt olur
vә bu hakimlәrdәn birini arbitraj baxılmasını tәlәb edәn Arbitrajda iştirak
edәn Tәrәf vә ya Arbitrajda iştirak edәn Tәrәflәr, digәrini isә Arbitrajda
iştirak edәn әks Tәrәf vә ya Arbitrajda iştirak edәn әks Tәrәflәr tәyin
edirlәr. Arbitraj tribunalına sәdrlik edәn üçüncü hakim isә birinci vә ikinci
tәrәfin vә ya tәrәflәrin tәyin etdiklәri hakimlәrin razılığı әsasında tәyin edilir.
Әgәr arbitraj mәhkәmәsi haqqında müraciәtdәn sonra 30 (otuz) gün
әrzindә belә iki hakimdәn hәr hansı biri tәyin edilmәsә, yaxud birinci iki
hakim onlardan sonuncusunun tәyin edilmәsindәn sonra 30 (otuz) gün
әrzindә üçüncü hakimin tәyin edilmәsi haqqında razılığa gәlә bilmәsәlәr, bu
üçüncü hakimin tәyin edilmәsi hәr hansı Arbitrajda iştirak edәn Tәrәfin
müraciәtinә әsasәn hakimlәri ICC Arbitraj Qaydalarının tәyinetmә
müddәalarına uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrәn Beynәlxalq Ticarәt Palatası
tәrәfindәn hәyata keçirilir. İCSİD Konvensiyası vә İCSİD Arbitraj
Qaydalarına әsasәn keçirilәn mәhkәmә işi ilә әlaqәdar tәrәflәr İCSİD
Konvensiyasının istinad edildiyi 38-ci Maddәyә uyğun olaraq üçüncü vә
sәdrlik edәn hakimin tәyin edilmәsi müddәti Arbitrajda iştirak edәn Tәrәfin
Beynәlxalq Ticarәt Palatasına müraciәtindәn sonra 90 (doxsan) günә qәdәr
uzadılması haqqında razılığa gәlirlәr. Tәrәflәr razılığa gәlirlәr ki, bu Sazişә
әsasәn arbitraj mәhkәmәsini idarә edәn hәr hansı tәşkilatın ödәniş
sәviyyәlәrinin başqa qaydada müәyyәnlәşdirmәsindәn asılı omayaraq,
Arbitrajda iştirak edәn Tәrәflәr arbitraj mәhkәmәsinin üzvlәrinin haqqını
onların hakimlәr kimi xidmәt göstәrmәsi üçün lazım olan sәviyyәdә
ödәmәyә razı olurlar.

17.5

Bu Sazişә uyğun olaraq meydana çıxan hәr hansı arbitraj mәhkәmәsinin işi
ilә әlaqәdar Arbitrajda iştirak edәn Tәrәflәrin yazılı razılığı ilә mәhkәmә işi
haqqında әlavә vә ya alternativ qaydalar qәbul edilә bilәr.

17.6

Tәrәflәr bütün arbitraj araşdırmalarının İsveçrәnin Cenevrә şәhәrindә
keçirilmәsinә razı olurlar (bütün Arbitrajda iştirak edәn Tәrәflәrin bu
araşdırmaların Xarici ölkәlәrin arbitraj mәhkәmәlәrinin qәrarlarının
tanınması vә icra olunması haqqında 1958-ci il Nyu-York Konvensiyasını
ratifikasiya etmiş başqa ölkәdә keçirilmәsinә yazılı razılıqları olduğu hallar
istisna edilmәklә). Hәr hansı arbitraj prosesi zamanı istifadә edilәn dil ingilis
dili olmalıdır vә hakimlәr bütün mәqsәdlәr üçün bu Sazişin ingilis dilindәki
mәtnindәn istifadә edir vә hәmin mәtnә istinad edirlәr. Arbitrajda iştirak
edәn hәr hansı Tәrәfin müvafiq müraciәti olduqda arbitraj mәhkәmәsi
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prosesinin sinxron tәrcümәsi vә sübutların vә sәnәdlәrin yazılı tәrcümәsi bu
barәdә müraciәt etmiş Arbitrajda iştirak edәn Tәrәfin hesabına tәmin edilir.
17.7

Tәrәflәr mübahisәnin hәll edilmәsi üçün lazım olan hәr hansı mәlumatın
alınması mәqsәdi ilә arbitraj tribunalına Obyektlәrә әsaslandırılmış şәkildә
sәrbәst giriş tәmin edirlәr. Hәr bir Arbitrajda iştirak edәn Tәrәf, Arbitrajda
iştirak edәn qarşı Tәrәfin, yaxud hakimlәrin müraciәti әsasında, hakimlәrin
fikrincә mübahisә ilә әsaslı әlaqәsi olan bütün sәnәdlәrin tәqdim edilmәsini
vә şahidlәrin iştirakını tәmin edir.

17.8

Arbitraj mәhkәmәsinin bu 17-ci Maddә әsasında verilmiş qәrarı, belә qәrar
arbitraj mәhkәmәsi tәrәfindәn verildiyi andan etibarәn, Arbitrajda iştirak
edәn Tәrәflәr üçün son vә icbari olmalıdır. Arbitrajda iştirak edәn Tәrәflәr
belә qәrara dәrhal vә lәngimәdәn әmәl etmәyi öz öhdәlәrinә götürürlәr.
Belә qәrar müvafiq yurisdiksiyaya malik hәr hansı mәhkәmәdә mәhkәmә
yolu ilә tәsdiq vә ya icra edilә bilәr, yaxud bu qәrarın mәhkәmә tәrәfindәn
tәsdiq edilmәsi vә onun icrasının tәmin edilmәsi vә yerinә yetirilmәsi
(hansının tәtbiq edilә bilmәsindәn asılı olaraq) haqda әrizә ilә müraciәt
oluna bilәr.

17.9

9.2(i) yarımbәndinin müddәalarına müvafiq olaraq, әgәr son mәhkәmә
qәrarına pul itkisinin ödәnilmәsi dә daxildirsә, hәmin qәrar bu Sazişin
ödәnilәn vә ödәnilmәli olan mәblәğlәr haqqında müddәalarına uyğun olaraq
Dollarla ödәnilir, vә mübahisәyә sәbәb olan hadisә, öhdәliyin yerinә
yetirilmәmәsi vә digәr pozuntuların baş verdiyi gündәn bu barәdә
mәhkәmә qәrarının tam icra edildiyi tarixә qәdәr hesablanmış faizin
ödәnilmәsini dә әhatә edir. Arbitraj mәhkәmәsi mәqsәdәuyğun hesab etdiyi
aralıq vә ya mötәdil qәrarlar da çıxara bilәr.

17.10 İCSİD Konvensiyasına vә İCSİD Arbitraj Qaydalarına әsasәn keçirilәn
arbitraj proseslәrinә münasibәtdә Tәrәflәr bununla qәrarın lәğv edilmәsini
tәlәb edәn Arbitrajda iştirak edәn Tәrәf hәmin qәrarın tam mәblәği
hәcmindә qeyd-şәrtsiz bank zәmanәti tәqdim etmәyincә, hәr hansı qәrarın
icrasının İCSİD Konvensiyasının Maddә 52–yә uyğun olaraq bu mәqsәdlәr
üçün tәyin edilmiş müvәqqәti Komitә tәrәfindәn tәmin edilmәyәcәyinә razı
olurlar. ICC qaydalarına әsasәn keçirilәn arbitrajlara münasibәtdә Arbitrajda
iştirak edәn Tәrәflәr bununla arbitraj prosesinә mәhkәmә yolu ilә özlәri
tәrәfindәn müdaxilә edilmәsi hüququndan, elәcә dә hәr hansı son arbitraj
qәrarını lәğv etmәk, tәxirә salmaq vә ya onun tәsdiq vә ya icrasının tәmin
edilmәsini hәr hansı yurisdiksiyaya (hәmin arbitrajın keçirildiyi yurisdiksiya
istisna edilmәklә) malik hәr hansı mәhkәmә tәrәfindәn inkar edilmәsinә nail
olmaq hüququndan imtina edirlәr.
17.11 Hәr bir Dövlәt hakimiyyәt orqanı bununla bu Sazişi tәtbiq etmәk üçün hәr
hansı mәhkәmә işi ilә әlaqәdar mülkiyyәt toxunulmazlığına vә ya bu Sazişә
әsasәn arbitraj mәhkәmәsi tәrәfindәn verilmiş hәr hansı aralıq vә mötәdil
qәrarı vә ya mәhkәmәnin son qәrarını icra etmәk iddialarından, o cümlәdәn
iş prosesinin toxunulmazlığı, hәr hansı mәhkәmәnin yurisdiksiyasının
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toxunulmazlığı vә onun hәr hansı mülkiyyәtin toxunulmazlığına olan aralıq
vә ya mötәdil qәtnamәyә әsaslanan әmlak üzәrinә mәhkәmә qәrarından
әvvәl hәbs qoyulmasına vә mәhkәmәnin son qәrarının yerinә yetirilmәsinә
olan iddialardan әl çәkirlәr; lakin bir şәrtlә ki, bu Sazişin heç hansı digәr
müddәasına varmadan, bu Bәnd ilә nәzәrdә tutulmış imtina yalnız Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarının Әrazi xaricindә sahib olduqları vә ya onların
nәzarәti altında olduqdarı әmlaka şamil edilir vә (i) müstәsna olaraq
diplomatik hüquqların, o cümlәdәn Hökumәtin diplomatik missiyalarının,
konsulluq idarәlәrinin, xüsusi missiyalarının, beynәlxalq tәşkilatlar vә ya
beynәlxalq konfranslar yanında missiyalarının hüquqlarının hәyata
keçirilmәsinә istisfadә olunan vә ya istifadә olunması nәzәrdә tutulan
әmlaka, o cümlәdәn onların mebellәrinә, nәqliyyat vasitәlәrinә vә yalnız
belә bir missiya, vәzifә, tәşkilat vә/yaxud konfransların maliyyәlәşdirilmәsi
zamanı istifadә olunmaq üçün bank hesablarında saxlanılan vәsaitlәrә, (ii)
hәrbi tәyinatlı vә ya hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadә olunan vә ya istifadәsi
nәzәrdә tutulan әmlaka, (iii) Hökumәtin әsas mәdәni irsinin vә ya
arxivlәrinin bir hissәsini tәşkil edәn vә satışa çıxarılmayan vә ya çıxarılması
planlaşdırılmayan әmlaka, o cümlәdәn muzey, arxeoloji qazıntı әrazisi,
kitabxana vә bunlarla әlaqәdar tarixi qoruqlara vә elim obyektlәrә,
qәbristanlıqlara, heykәllәrә vә digәr oxşar әmlaka, (iv) Әrazi xaricindә
yerlәşәn sәrgidә nümayiş etdirilәn elmi vә ya tarixi maraq doğuran vә
satışa çıxarılmayan vә ya çıxarılması planlaşdırılmayan әmlaka vә (v) xüsusi
olaraq Hökumәt tәrәfindәn istifadә olunan gәmi vә tәyyaralәrә şamil
edilmir.
17.12 Бу 17-жи Маддя Инэилтярянин ясас щцгугуна уйьун сурятдя, (и)
суверен дювлятлярин ямялиййатларынын Инэилтяря ганунларынын
щяр щансы гайда вя принсипляри васитясиля мцщакимя олунмасы вя
йа юзбашына олараг гануни сайылмасына манечилик тюрядилмяси вя
йа (ии) бу 17-жи Маддяни идаря едян щяр щансы диэяр ганунун
мцддяаларынын истифадясинин тяляб олунмасы истисна едилмякля
тянзимлянир.
MADDӘ 18
ӘMӘLİYYAT ŞİRKӘTİ
18.1

Yalnız Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin hәr hansı Әmәliyyat
şirkәtinin Әrazi daxilindә biznes әmәliyyatı aparmaq üçün qeydiyyatdan
keçmәsi haqqında hәr hansı tәlәbinә әmәl etmәk şәrti ilә, ӘİBK iştirakçıları
bir vә ya bir neçә Әmәliyyat şirkәti yaratmaq, ona sahib olmaq vә nәzarәt
etmәk vә/yaxud Әrazi daxilindә, yaxud onun xaricindә hәr hansı
yurisdiksiya çәrçivәsindә yaradılmış bir vә ya bir neçә Әmәliyyat şirkәti
seçmәk hüququna malikdir. ӘİBK iştirakçıları birlikdә (i) ӘİBK iştirakçıları
adından Hökumәtin hәr hansı Layihә sazişi әsasında müәyyәnlәşdirilmiş hәr
hansı vә bütün öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi vә (ii)
ӘİBK iştirakçıları adından, ӘİBK iştirakçılarının hәr hansı Layihә sazişindәn
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irәli gәlәn bütün öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi mәqsәdi ilә hәr hansı
Әmәliyyat şirkәtini tәyin etmәk hüququ vardır. Hәr hansı vә bütün
Әmәliyyat şirkәtlәri, ӘİBK iştirakçılarının verdiyi icazә hәddindә hәr hansı vә
bütün Layihә üzrә fәaliyyәtlә әlaqәdar, ӘİBK iştirakçılarının agenti vә ya
müstәqil podratçısı kimi, ӘİBK iştirakçılarının bildirdiklәrinә müvafiq olaraq,
fәaliyyәt göstәrә bilәrlәr.
18.2

ӘİBK iştirakçılarına bununla özünün vә hәr hansı Podratçının (hәr hansı
Әmәliyyat şirkәti dә daxil olmaqla) Layihә üzrә fәaliyyәtlә bağlı işә
götürәcәyi işçilәri seçmәk vә onların sayını tәyin etmәk sәlahiyyәti verilir.
Dövlәtin Layihә ilә bağlı işә götürülәn bütün vәtәndaşları onlardan tәlәb
edilәn iş saatlarının miqdarının vә onlara ödәnilmәk haqqı ilә verilәn
güzәştlәri, elәcә dә işә götürmәnin digәr maddi aspektlәrini müәyyәn edәn
yazılı әmәk müqavilәlәri әsasında işә götürülürlәr. Özlәrinin müvafiq әmәk
müqavilәlәrinә uyğun olaraq, belә işçilәr onların işә götürülmәsi baxımından
mәqsәdәuyğun olan yerlәrdә yerlәşdirilirlәr. Nәzәrә alaraq ki, heç bir Layihә
iştirakçısı (i) Xam neftin daşınmasına dair beynәlxalq sәviyyәli layihәlәrdә
tәtbiq olunan vә әmәk fәaliyyәti sahәsindә istifadә olunan qayda vә
standartlardan yuxarı vә ya (ii) işçi qüvvәsinin effektiv vә sәmәrәli surәtdә
çalışmasına qarşı çıxan qayda vә standartlardan istifadә etmir, Әrazi
daxilindә Layihә ilә әlaqәdar olaraq çalışan Dövlәtin vәtәndaşlarına
münasibәtdә tәtbiq olunan qaydalar, o cümlәdәn iş gününün davamiyyәti,
mәzuniyyәt, ödәnişlәr, kompensasiyalara dair qaydalar vә iş yerindә tәtbiq
olunan tәhlükәsizlik vә sağlamlıq standartlar, Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinә müvafiq olaraq ölkә vәtәndaşlarına tәqdim olunan
şәraitdәn daha aşağı sәviyyәdә olmamalıdır.
MADDӘ 19
FORS MAJOR

19.1

Pul vәsaitinin ödәnilmәsinә dair öhdәlik istisna olmaqla, hәr hansı bir
Tәrәfin bu Sazişә müvafiq olaraq öhdәliklәrinin vә ya onların hәr hansı bir
hissәsinin yerinә yetirilmәmәsi vә ya yerinә yetirilmәsindә gecikdirmә bu
Sazişdә verilmiş tәrifә әsasәn Fors Major şәraitindәn irәli gәldikdә vә ya
onun nәticәsi olduqda belә bir müvafiq öhdәliyin yerinә yetirilmәsi
müvәqqәti olaraq dayandırıla bilәr.

19.2

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına münasibәtdә Fors Major hadisәlәri
aşağıdakılar ilә mәhdudlaşır: (i) tәbii fәlakәtlәr (zәlzәlә, yer sürüşmәsi,
siklon, sel, yanğın, ildırım, daşqınlar, vulkan püskürmәsi vә bunlara oxşar
tәbii hadisә vә şәraitlәr), (ii) müstәqil dövlәtlәr arasında müharibәlәr, bir
şәrtlә ki, Azәrbaycan Respublikası beynәlxalq hüquq normalarına әsasәn
müharibәni başlamasın vә (iii) Azәrbaycan Respublikası istisna olmaqla,
müstәqil dövlәtlәr tәrәfindәn qoyulan beynәlxalq embarqo; hәr bir halda bir
şәrtlә ki, (yuxarıda verilmiş (i), (ii) vә/yaxud (iii) bәndlәrinә әsasәn)
müvafiq hadisә vә ya sәbәb vә onların nәticәlәri Dövlәt hakimiyyәt
56

orqanları tәrәfindәn onların öhdәliklәrinin bütövlükdә vә ya hәr hansı bir
hissәsinin yerinә yetirilmәsinin qarşısını alır, onların nәzarәti xaricindәdir vә
(yuxarıda verilmiş (i), (ii) vә/yaxud (iii) bәndlәrindә göstәrildiyi kimi)
әvvәlcәdәn proqnozlaşdırıla bilәn hadisәlәr halında, Dövlәt hakimiyyәt
orqanlarının sәhlәnkarlığı, onlar tәrәfindәn bu Saziş vә ya hәr hansı digәr
Layihә sazişinin müddәalarının pozulması nәticәsindә yaranmayıb vә onun
nәticәsi deyildir.
19.3

ӘİBK iştirakçılarına münasibәtdә Fors Major hadisәsi müvafiq hadisә vә ya
sәbәb vә onların nәticәlәri ӘİBK iştirakçısı (ӘİBK iştirakçıları) tәrәfindәn
onun (onların) öhdәliklәrinin bütövlükdә vә ya hәr hansı bir hissәsinin
yerinә yetirilmәsinin qarşısının alınması halları, onun (onların) nәzarәti
xaricindә olması halları vә әvvәlcәdәn proqnozlaşdırıla bilәn hadisәlәr
halında, ӘİBK iştirakçısının (ӘİBK iştirakçılarının) sәhlәnkarlığı, onun (onlar)
tәrәfindәn bu Saziş vә ya hәr hansı digәr Layihә sazişinin müddәalarının
pozulması nәticәsindә yaranmayan vә onun nәticәsi olmayan hallar ilә
mәhdudlaşır. Bu Bәndinin müddәalarına müvafiq olaraq Fors Major
hadisәlәri sırasına aşağıdakı hal vә şәrait daxildir, bir şәrtlә ki, onlar bu
Maddәnin digәr tәlәblәrinә cavab versin: tәbii fәlakәt (zәlzәlә, yer
sürüşmәsi, siklon, sel, yanğın, ildırım, daşqınlar, vulkan püskürmәsi vә
bunlara oxşar tәbii hadisә vә şәraitlәr), müharibә, tәtil, әmәk şәraiti ilә
bağlı digәr iğtişaşlar, üsyanlar, terror aktları, beynәlxalq embarqolar, lazımi
mal, material, xidmәt yaxud texnologiyanı әldә etmәkdә iqtidarsızlıq,
müvafiq nәqliyyat vasitәlәrinin әldә olunması vә saxlanmasında iqtidarsızlıq,
qanun, saziş, qayda, әsasnamә vә fәrmanların tәtbiqi, Dövlәt hakimiyyәt
orqanlarının hәrәkәtlәri vә ya hәrәkәtsizliyi vә ӘİBK iştirakçılarının nәzarәti
xaricindә olan, burada verilmiş vә ya verilmәmiş, digәr hadisә vә şәrait.

19.4

Pul vәsaitinin ödәnilmәsi istisna olmaqla, Fors Major nәticәsindә hәr hansı
Tәrәf öz öhdәlikdәrini bütövlükdә vә ya onların bir hissәsini yerinә
yetirmәkdә iqtidarsız olduqda, o müvafiq Tәrәfә vә ya Tәrәflәrә dәrhal
yazılı bildiriş tәqdim etmәlidir. Bildirişdә aşağıdakı müddәalar
göstәrilmәlidir:
(i)

Tәrәfin yerinә yetirmәk iqtidarında olmadığı öhdәliklәr vә ya onların
Tәrәfin yerinә yetirmәk iqtidarında olmadığı hissәsi;

(ii)

Fors Major hadisәsinin tam tәsviri;

(iii)

Fors Major hadisәsinin davam edәcәyi tәxmini müddәt;

(iv)

Fors Major hadisәsi nәticәlәrini aradan qaldırmaq vә ya onları
yumşaltmaq üçün onun (onlar) tәrәfindәn tәklif olunan tәdbirlәr.

Bu bildiriş tәqdim edildikdәn sonra, vә Fors Major hadisәsinin mövcud
olduğu müddәt әrzindә, pul vәsaitinin ödәnilmәsinә dair öhdәlik istisna
olmaqla, müvafiq öhdәlik vә ya onun müәyyәn hissәsinin yerinә yetirilmәsi
müvәqqәti olaraq dayandırılır.
57

19.5

Fors Major nәticәsindә özünün öhdәliklәrini vә ya onların müәyyәn bir
hissәsini yerinә yetirmәk iqtidarında olmayan Tәrәf Fors Major hadisәsini
aradan qaldırmaq vә ya onun nәticәlәrini yumşaltmaq vә özünün
öhdәliklәrinin vә ya onların müәyyәn hissәlәrinin yenidәn yerinә
yetirilmәsinә başlanması üçün bütün sәylәrdәn istifadә etmәli vә vәsaitlәri
cәlb etmәlidir (Dövlәt hakimiyyәt orqanları hәmçinin digәr Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarının imkan vә vәsaitlәrindәn istifadә edirlәr).

19.6

Özünün öhdәliklәrini Fors Major nәticәsindә yerinә yetirә bilmәyәn hәr
hansı Dövlәt hakimiyyәt orqanı ӘİBK iştirakçıları vә ya digәr Layihә
iştirakçıları tәrәfindәn Fors Major halının mövcudluğu müddәtindә vә belә
bir halın nәticәsindә çәkdiklәri zәrәrlәri yumşaltmaq mәqsәdi ilә bütün
addımları atmalı, habelә digәr Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn
müvafiq addımların atılmasını tәmin etmәlidirlәr.

19.7

9.1 Bәndindә göstәrilmiş hal vә ya şәraitdә çәkilmiş İtki vә ya Zәrәr ilә
әlaqәdar kompensasiya ödәnilmәsinә dair Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının
öhdәliyinә münasibәtdә, Dövlәt hakimiyyәt orqanları hәmin 9.1 Bәndinin
(ii), (iii), (iv) vә (v) yarımbәndlәrinә әsasәn Fors Major hadisәsinin
mövcudluğunu bәyan etmәk hüququna malik olmayacaqlar.
MADDӘ 20
TӘSDİQNAMӘLӘR

201.1 Dövlәt hakimiyyәt orqanları bununla bu Sazişi vә Hökumәtlәrarası sazişi
aldıklarını vә onlarla tanış olduqlarını tәsdiq edir vә onların mәqbul
olduqlarını bәyan edirlәr.
20.2

Tәrәflәr bununla hal-hazırda vә ya bundan sonra mövcud olan hәr hansı
Azәrbaycan Respublikası Qanununun (onların şәrhi vә tәtbiqi qaydaları da
daxil olmaqla) ӘİBK iştirakçılarının bu vә ya digәr Layihә sazişi әsasında
müәyyәn edilmiş hüquqlarını tәhlükә altına almamasının, onları
mәhdudlaşdırmamasının, yaxud onlara xәlәl gәtirmәmәsinin vә ya hәmin
qanunun bu vә ya hәr hansı digәr Layihә sazişini bütövlükdә, yaxud qismәn
hәr hansı başqa cür dәyişdirmәmәsinin, lәğv etmәmәsinin vә ya ona
münasibәtdә üstünlük tәşkil etmәmәsinin onların qarşılıqlı niyyәti olmasını
tәsdiq edirlәr.
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MADDӘ 21
ӘMӘKDAŞLIQ VӘ ӘLAQӘLӘNDİRMӘ MEXANİZMİ
21.1

Hökumәt Layihәnin tәsdiqi, tәmin edilmәsi, dәstәklәnmәsi vә hәyata
keçirilmәsinә yardım edilmәsi baxımından özü ilә regiondakı digәr
hökumәtlәr vә dövlәtlәr arasında bağlanması zәruri vә uyğun olan digәr
hökumәtlәrarası vә çoxtәrәfli saziş vә müqavilәlәr haqqında danışıqlar
aparılması vә onların bağlanması mәqsәdi ilә özünün Bütün sәylәrini
sәfәrbәr edir. Yuxarıda deyilәnlәri mәhdudlaşdırmamaq şәrti ilә, Dövlәt
hakimiyyәt orqanları sәrhәddәn kәnara çıxan Layihә üzrә fәaliyyәti başqa
hökumәtlәrlә birgә daha sәmәrәli hәyata keçirmәkdә vasitә olacaq
tәdbirlәrlә (sәlis vә lazımi şәkildә әlaqәlәndirilmiş gömrük vә tranzit qayda
vә tәdbirlәri, elәcә dә Xam neftin nәqlinә nәzarәt etmәk mәqsәdi ilә Әrazi
daxilindә, yaxud onun hüdudlarından kәnarda ümumi ölçmә qurğularından
istifadә dә daxil olmaqla) bağlı ӘİBK iştirakçıları ilә mәslәhәtlәşir.

21.2

Bir vә ya bütün ӘİBK iştirakçılarının müraciәti әsasında Hökumәt, yalnız
Layihәnin, yaxud onun bir qisminin vә ya ӘİBK iştirakçılarının Layihә üzrә
fәaliyyәtlәrinin hәr hansı bir qisminin maliyyәlәşdirilmәsinә yardım
göstәrmәk vә ya Layihә ilә bağlı risklәrә qarşı әks tәdbirlәr görmәk mәqsәdi
ilә, öz adından vә ya Dövlәt hakimiyyәt orqanları adından Hökumәtin bu
sazişlә müәyyәn edilmiş tәsdiq olunmaların, zәmanәtlәrin, tәminatların vә
öhdәliklәrin hәr hansı Kreditor vә Sığortaçılara (o cümlәdәn beynәlxalq
maliyyә qurumları vә ixrac kredit agentliklәrinә) birbaşa olaraq tәqdim
etmәk baxımından zәruri vә mәqsәdәuyğun olan yazılı tәsdiqlәri edir vә ya
zәruri vә mәqsәdәuyğun olan sәnәdlәri imzalayır.
MADDӘ 22
BİLDİRİŞLӘR

Bu Saziş әsasında hәr hansı Tәrәfin tәqdim etdiyi bütün bildirişlәr yazılı şәkildә
ingilis dilindә tәrtib edilir vә telekslә, faksla, yaxud mәktubla hәr bir Tәrәfә
aşağıda göstәrilәn ünvana (yaxud bir Tәrәfin bu 22-ci Maddәnin müddәalarına
müvafiq olaraq digәr Tәrәflәrә vaxtaşırı bildirә bilәcәyi hәr hansı başqa ünvana)
göndәrilir. Teleks vә ya faksla verilmiş bildiriş göndәrildiyi tarixdәn sonra gәlәn
birinci İş günündә çatdırılmış hesab olunur. Mәktubla göndәrilmiş bildiriş yalnız
alındıqdan sonra çatdırılmış hesab edilir.
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DÖVLӘT HAKİMİYYӘT ORQANLARINA:
Azәrbaycan Respublikası Hökumәti
Kimә:

Tel:
Faks:

Bakı 370066
Lermontov küç. 68
Nazirlәr Kabineti
Baş nazirin müavini
A.Şәrifov cәnablarına
92 93 21
98 97 86

HӘR BİR ӘİBK İŞTİRAKÇISINA
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft
Şirkәti
Bakı 370007
Neftçilәr prospekti 73
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft
Şirkәti
Xarici Sәrmayәlәri İdarәsinin rәisi
V.Әlәsgәrov cәnablarına
Tel: (99412) 923312
Faks: (99412) 921015

Bi-Pi Eksploreyşn (Kaspian Si)
Ltd.
Villa Petrolea
Bakı 3700032
Bayıl
Neftçilәr prospekti 2
Vice President, Export Development
Tel: (994) 12 979211
Faks: (994) 12 971359
E-poçt: digingwt@bp.com

Statoyl Bi-Ti-Si Kaspian AS
c/o Den norske stats oljeselskap a.s
N-4035 Stavanger
Norway
Odd-Erik Flaatin
Tel: (47) 51995331
Faks: (47) 51996930
E-poçt: oefl@statoil.com

Remko Xәzәr Enerci Limited
The Old House, 142 South Street
Dorking, Surrey RH4 2EU
UK
Mike Burchell
Tel: (44) 1306 888809
Faks: (44) 1306 743504
E-poçt: michael.burchell@ramcoplc.com

Türkiye Petrolleri A.O.
Mustafa Kemal Mahallesi
2 Cadde, No. 86, Esentepe
06520, Ankara
Turkey
General Manager, International Projects
Tel: (90312) 2868032
Faks: (90312) 2854238
E-poçt: intproj@petrol.tpao.gov.tr

Yunocal Bi-Ti-Si Payplayn, Ltd.
14141 Southwest Freeway
Sugar Land, Texas 77478
U.S.A.
Michael L. Barnes
Tel: (281) 287-7400
Faks: (603) 917-6144
E-poçt: mike.barnes@unocal.com

ITOCHU Oyl Eksploreyşn
(Azәrbaycan) Ink.
C/O ITOCHU Oil Exploration Co., Ltd.
5-1, Kita-Aoyama 2-chome
Minato-ku, Tokyo
Japan
Yoshio Matsukawa
Tel: (81) 3 3497 8122
Faks: (81) 3 3497 8128
E-poçt: yoshio.matsukawa@itochuoil.co.jp
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Delta Hess (Bi-Ti-Si) Limited
c/o Amerada Hess Corporation
1185 Avenue of the Americas
New York, New York 10036
U.S.A.
surәti:
Amerada Hess International Limited
33 Grosvenor Place
London SW1X 7HY
United Kingdom
Richard Mew
Tel: (44) 207 887 2733
Faks: (44) 207 887 2089
E-poçt: richard.mew@hess.com
MADDӘ 23
DİGӘR MӘSӘLӘLӘR
23.1

Bu Sazişә әsasәn, yaxud ona uyğun olaraq ödәnilmәli olan hәr hansı
mәblәğә, әgәr varsa, hәmin mәblәğin ödәnilmәli olduğu tarixdәn onun
hesablanmış faizlә birlikdә tam ödәnildiyi tarixәdәk Razılaşdırılmış faiz
dәrәcәsi ilә faiz hesablanır.

23.2

Bu Saziş, ona qoşulan bütün әlavәlәr ilә birlikdә, bu sәnәddә toxunulan
mәsәlәlәrә münasibәtdә Tәrәflәrin tam vә bütöv razılaşmasını tәşkil edir.
Bu Saziş, Tәrәflәrin yazılı razılaşması olduğu hallar istisna olmaqla,
düzәlişlәrә vә ya hәr hansı bir digәr dәyişikliklәrә mәruz qala bilmәz.
Yuxarıda deyilәnlәrin ümumiliyinә xәlәl gәtirmәdәn, bu Sazişin heç bir
Maddәsi (onun hәr hansı bir Bәndi dә daxil olmaqla) Tәrәflәrin belә
düzәlişi, yaxud dәyişikliyi xüsusi şәkildә nәzәrdә tutan vә Tәrәflәrin bu cür
düzәliş, vә yaxud dәyişiklik etmәk istәdiklәri Maddәyә vә ya Bәndә xüsusi
istinad edәn yazılı razılığı olmadan düzәlişlәrә vә ya hәr hansı başqa
dәyişikliklәrә mәruz qala bilmәz. Bu Sazişin hәr hansı Maddәsi (onun hәr
hansı Bәndi dә daxil olmaqla) Tәrәflәrin ümumi razılığa gәlmә vә ya
danışıqların aparılması yolu ilә heç bir vәchlә düzәldilmiş, yaxud
dәyişdirilmiş, elәcә dә, әgәr hәr hansı belә bir düzәlişi, yaxud dәyişikliyi
konkret şәkildә nәzәrdә tutmursa vә ya hәmin Maddәyә yaxud müvafiq
Bәndә xüsusi istinad etmirsә, özündә hәr hansı düzәlişi, yaxud dәyişikliyi
ehtiva edәn hesab edilә bilmәz. Bu Sazişdә nәzәrdә tutulan hәr hansı
hüquqdan, güzәştdәn, maraqdan vә ya imtiyazdan imtina yalnız xüsusi
olaraq yazılı şәkildә hәyata keçirildikdә vә hәmin hüququn, güzәştin,
marağın vә imtiyazın xüsusi olaraq nәzәrdә tutulduğu Maddәyә (hәr hansı
müvafiq Bәnd dә daxil olmaqla) istinad etdikdә qüvvәdә hesab olunur. Hәr
hansı belә bir imtina yalnız onun aid olduğu xüsusi şәraitlә mәhdudlaşır vә
heç bir gәlәcәk vә ya sonrakı imtinanı nәzәrdә tutmur.
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23.3

Bu Sazişin mәtnindә istifadә edilmiş mündәricat vә başlıqlar yalnız
әlverişlilik mәqsәdi ilә istifadә edilmişdir vә onların Tәrәflәr üçün hәr hansı
müstәsna mәna daşımaları vә ya hәr hansı bir mövzuya aid olan bu Sazişin
bütün müddәalarının hәr hansı müvafiq Maddәdә vә ya Bәnddә tapılmasını
nәzәrdә tutmur.

23.4

Kontekst başqa tәfsir tәlәb etmәdikdә, bütün Maddә, Bәnd vә Әlavәlәrә
istinadlar bu Sazişin Maddәlәrinә, Bәndlәrinә vә Әlavәlәrinә istinadlardır. Bu
Sazişdә istifadә edildiyi tәqdirdә «Bu Saziş» vә ya digәr oxşar mәna kәsb
edәn söz vә ifadәlәr bu Sazişin hәr hansı ayrıca müddәasına deyil, tamami
ilә bu Sazişә istinadı bildirir. «Daxil edir» vә «daxil olmaqla» vә oxşar mәna
kәsb edәn digәr ifadәlәr nә mәtndә onlardan qabaq verilmiş müddәaların
mәnasını mәhdudlaşdırır, nә dә onlardan sonra verilmiş müddәaları istisna
edir, әksinә, bu Sazişdә işlәdildiklәri hәr bir tәqdirdә «heç bir
mәhduddiyyәtsiz» vә ya «daxil olmaqla, lakin bunlarla mәhdudlaşmayaraq»
mәnasını daşıyırlar. Kontekst başqa tәfsir tәlәb etmәdikdә, tәk halda
işlәnmiş sözlәrә istinadlar cәm halda işlәnmiş eyni sözlәrә şamil edilir vә
әksinә, vә hәr hansı qrammatik cinsә istinad başqa cinslәri dә ehtiva edir.

23.5

Bu Sazişdә bütün işlәnilәn «hüquqlar», «hüquq vә güzәştlәr», «hüquq vә
ixtiyarlar», «azad olunma» vә digәr oxşar istinadlar kontekst tәlәb etdikdә
hüquq, imtiyaz, tәminat, ixtiyar, istisna, güzәşt, hüquqi mühafizә vasitәlәri,
zәmanәtlәr, sәlahiyyәtlәr, icazә, razılıq, normalardan azad olunma, maddi
mәsuliyyәtdәn azad olunma vә digәr oxşar mәsәlәlәrә dә şamil edilmәlәri
nәzәrdә tutur. Oxşar tәrzdә, bu Sazişdә işlәdilәn «öhdәliklәr» vә «tәlәblәr»
vә digәr oxşar istinadlar kontekst tәlәb etdikdә bütün növ öhdәlik, tәlәb,
tәminat, zәmanәt, razılaşma, söz vermә normalardan azad olunma, maddi
mәsuliyyәtdәn azad olunma vә digәr oxşar mәsәlәlәrә dә şamil edilmәlәrini
nәzәrdә tutur.

23.6

Hәr hansı Maddә (o cümlәdәn onun hәr hansı müddәası) ilә nәzәrdә
tutulmuş Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının vә ya Layihә iştirakçısının hüquq
vә hüquqların müdafiәsi vasitәlәri cәmi olaraq tәtbiq edilir vә bu Sazişin hәr
hansı digәr müddәası vә ya hәr hansı digәr Layihә sazişinә müvafiq olaraq
belә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının vә ya Layihә iştirakçısının sahib olduğu
mümkün olan hәr hansı digәr hüquq vә ya hüququn müdafiәsi vasitәsini
istisna etmәk mәqsәdi ilә tәtbiq edilmir.

23.7

Dövlәt hakimiyyәt orqanları vә digәr Tәrәflәr hәr hansı Layihә
iştirakçısından bilavasitә vә ya dolayısı ilә aldıqları vә ya hәr hansı Layihә
iştirakçısına vә ya Layihәyә aid olan, vә ictimaiyyәtin bilmәdiyi vә şәxsi olan
bütün mәlumat vә informasiyanı mәxfi saxlayır vә ya onun mәxfi
saxlanmasını tәmin edir.

23.8

Tәrәflәrdәn hәr hansı birisi, digәr Tәrәfin xahişinә müvafiq olaraq, özünün
Bütün sәylәrindәn istifadә edәrәk belә bir xahiş ilә müraciәt etmiş Tәrәfin
hәr hansı Layihә sazişinә müvafiq olaraq öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin
tәmin edilmәsi üçün zәruri vә ya mütәnasib sayılan bütün yazılı saziş,
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sәnәd vә digәr instrument imzalayir vә nüsxәlәrini mübadilә edir, vә ya
onların imzalanması vә nüsxәlәrinin mübadilә edilmәsini tәmin edir.
23.9

Bu Saziş vә ya hәr hansı digәr Layihә sazişlәrindә әks mәna kәsb edәn heç
hansı müddәalara baxmayaraq, ӘİBK iştirakçılarından heç birisi belә bir
ӘİBK iştirakçısını vә ya onun hәr hansı Ortaq şirkәti belә bir Şәxsә tәtbiq
edilәn qanunvericiliyә müvafiq olaraq cәzalandırılması ilә nәticәlәnәcәk heç
hansı hәrәkәti yerinә yetirmәyә vadar edilmәmәli vә belә bir hәrәkәtlәrin
yerinә yetirilmәsindәn çәkinmәlidir.

23.10 Bu Saziş (Maddә 17-dә verilmiş arbitraja dair müddәalar da daxil olmaqla)
İngiltәrә әsas hüququnun suveren dövlәtlәr arasında aparılmış
sövdәlәşmәlәrә dair mәhkәmә qәrarının çıxarılmasına imkan vermәyәn vә
ya belә sövdәlәşmәlәrin dәyәrini fәrziyyә әsasında müәyyәn edәn bütün
qayda vә prinsiplәr istisna olmaqla, İngiltәrә qanunlarına müvafiq surәtdә
tәnzimlәnir.
23.11 Bu Saziş bir neçә nüsxәdә ingilis vә Azәrbaycan dillәrindә imzalanmışdır.
Hәr hansı müddәanın vә ya bu Sazişә müvafiq surәtdә tәqdim olunan
bildirişin müxtәlif dillәrdәki variantlarından irәli gәlәn mübahisә yarandığı
tәqdirdә, ingilis dilindәki mәtnә üstünlük verilәcәkdir.
23.12 Bir tәrәfdәn Hökumәt vә digәr tәrәfdәn bu Sazişә qoşulmuş Tәrәflәr
müvafiq tәrәfә münasibәtdә bu Müqavilәnin müddәalarından irәli gәlәn vә
ya yaranan bütün hüquq, әks iddia vә digәr hüquq müdafiәsi vә digәr
müdafiә vasitәlәrindәn istifadә hüququnu özündә saxlayır. Bu Sazişә
müvafiq surәtdә Hökumәt tәrәfindәn hәr hansı ӘİBK iştirakçısına ödәnilmәli
olan mәblәğ digәr hallarda ӘİBK iştirakçısı tәrәfindәn Hökumәtә ödәnilmәli
mәblәğә qarşı sayıla vә ya ondan çıxıla bilәr. ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn
Mәnfәәt vergisinin ödәnilmәsinә dair bütün öhdәliklәr digәr hallarda
Hökumәt tәrәfindәn ӘİBK iştirakçılarına ödәnilmәli olan mәblәğlәrә qarşı
sayıla vә ya ondan çıxıla bilәr vә belә olan halda belә qarşı sayılma vә ya
çıxılma mәblәği 8.2 vә 8.3 Bәndlәrinin mәqsәdlәri üçün ӘİBK iştirakçısı
tәrәfindәn Mәnfәәt vergisinin ödәnilmәsi kimi qiymәtlәndirilәcәk (o
cümlәdәn 8.2(v) yarımbәndinә müvafiq olaraq vergilәrin ödәnilmәsi
haqqında bildirişlәrin verilmәsi). Mәnfәәt vergisinә münasibәtdә hәr hansı
qarşılıqlı hesaba alma yaxud çıxma halında, ӘİBK iştirakçıları Dövlәt vergi
müfәttişliyinә müvafiq qarşılıqlı hesaba alma vә ya çıxma (o cümlәdәn
onların mәbdәğlәri) barәsindә yazılı mәlumat tәqdim edәcәk.
23.13 Bu Sazişin hәr hansı müddәası 23.10 Bәndindә istinad olunmuş
qanunvericiliyin müddәalarına әsasәn qeyri – qanuni, etibarsız vә ya
müdafiә vasitәsi kimi istifadә oluna bilmәyәn hesab olunduqda vә ya onun
belә xüsusiyyәtlәrә malik olduğu fәrz edildikdә, belә qeyri – qanunilik,
etibarsızlıq vә ya müdafiә vasitәsi kimi istifadә oluna bilmәmә bu Sazişin
heç hansı digәr müddәasının qanuniliyi, etibarlılığı vә müdafiә vasitәsi kimi
istifadә oluna bilmәyinә tәsir etmir, bir şәrtlә ki, müvafiq müddәanın qeyri –
qanuni, etibarsız vә ya müdafiә vasitәsi kimi istifadә oluna bilmәmәsini
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müәyyәnlәşdirmәk üçün istifadә olunan müddәalar istisna tәşkil etsin, vә
hәr hansı belә qeyri – qanuni, etibarsız vә ya müdafiә vasitәsi kimi istifadә
oluna bilmәyәn müddәa Sazişin digәr müddәalarının qanuniliyi, etibarlığı vә
müdafiә vasitәsi kimi istifadә oluna bilmәsinә xәlәl gәtirmәdәn ondan
ayrılmış hesab edilir.
23.14 Digәr Layihә sazişlәri ilә birlikdә bu Saziş Tәrәflәr arasında adıçәkilәn
sazişlәrin predmetinә dair vahid bir anlaşma tәşkil edir vә tәrәflәrdәn heç
hansı biri bu Saziş vә ya digәr Layihә sazişlәrindә birbaşa olaraq öz әksini
tapmış bәyanat, zәmanәt, bәyannamә, bildiriş, tәminat, razılıq, öhdәlik,
dәymiş zәrәrin ödәnilmәsinә dair öhdәlik vә mәsuliyyәtdәn başqa heç hansı
bir şәrt bәyan etmәmişlәr.
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BUNUN SÜBUTU OLARAQ Täräflär lazìmì qaydada sälahìyyät verìlmìå
nümayändälärìnä bu Sazìåì bu sänädìn ävvälìndä göstärìlmìå gün vä ìldä
ìmzalamaõí tapåírmíålar.
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI
HÖKUMӘTİ

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________
ӘİBK iştirakçiları:
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLӘT
NEFT ŞİRKӘTİ

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________

Bi-Pi EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LTD.

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________

STATOYL Bi-Ti-Si KASPİAN AS

REMKO XӘZӘR ENERCİ LİMİTED

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________

TÜRKİYӘ PETROLLERİ A.O.

YUNOKAL
Bi-Ti-Si PAYPLAYN, LTD

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________

İTOÇU OYL EKSPLOREYŞN
(AZӘRBAYCAN), İNK.

DELTA HESS (Bi-Ti-Si) LİMİTED

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________

İMZA: _______________
VӘZİFӘ: _____________
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ӘLAVӘ 1
MÜӘYYӘN TӘRİFLӘR
Bu Әlavә 1 qoşulduğu Tranzit әrazisinә malik ölkәnin hökumәti ilә sazişdә
işlәdilmiş, mәtndә digәr yolla tәrif edilmәmiş vә baş hәrflә yazılan söz vә ifadәlәrin
mәnası aşağıdakı kimidir:
"Tәnzimlәnmiş balans" 8.2(xi) Bәndindә müәyyәn edilmişdir.
«Ortaq şirkәt» hәr hansı Şәxsә aid olanda birbaşa vә ya dolayısı ilә, bir vә
ya bir neçә vasitәçi vasitәsilә, ona nәzarәt edәn, onun nәzarәtindә olan vә
ya ümumi nәzarәt altında olan hәr hansı digәr Şәxs demәkdir. Bu tәrifdә
istifadә edildikdә «nәzarәt» sәsvermә hüququ verәn qiymәtli kağızlarda
әksәriyyәtә yaxud nәzarәt edici marağa vә ya Şәxsin tәrkibindә digәr
mülkiyyәt marağına sahib olma, qanun vә ya sәsvermә hüququ verәn
sazişlәrә müvafiq olaraq hәr hansı bir Şәxsin fәaliyyәtini idarә etmәk vә ya
bu Şәxsin fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini vә onun siyasәtini müәyyәn vә tәmin
etmәk hüququna bilavasitә vә ya dolayısı ilә sahib olmaq demәkdir.
«Razılaşdırılmış faiz dәrәcәsi» bu Sazişә müvafiq olaraq vә ya onun şәrtlәri
ilә ödәnilmәli mәblәğin Faiz müddәtinin hәr günü üçün illik 3.5% (üç faiz
yarım) vә ilkin tәtbiq edilәn Faiz müddәtinin birinci günündәn sonrakı ilk İş
günü üçün, vә sonradan, hәr bir әvvәlki Faiz müddәtinin birinci günündәn
әvvәlki İş günü üçün qüvvәdә olan LİBOR dәrәcәsinin toplanmaları yolu ilә
alınan mәblәğ demәkdir.
«Saziş» bütün qoşulmuş Әlavәlәr dә daxil olmaqla, bu Tranzit әrazisinә
malik ölkәnin hökumәti ilә saziş vә müvafiq olaraq bu Sazişә dair bütün
Tәrәflәrin imzaladığı hәr bir yazılıuzatma, yenilәşdirmә, әlavә vә hәr hansı
digәr dәyişdirmә demәkdir vә bununla bütün belә yazılı әlavә,
yenilәşdirmә, dәyişdirmә, dәyişiklik vә hәr hansı digәr düzәliş bu Sazişә
daxil edilir.
«Әrizә sәnәdlәri» 7.3 Bәndindә tәrif edilmişdir.
«Arbitrajda iştirak edәn Tәrәflәr» bu Sazişә müvafiq olaraq mübahisәni
arbitraja tәqdim yaxud bu Sazişin müddәalarına müvafiq surәtdә arbitraja
qoşulmuş vә ya müdaxilә etmiş Tәrәf vә ya Tәrәflәr vә belә bir mübahisәyә
әks Tәrәf vә ya Tәrәflәr, «Arbitrajda iştirak edәn Tәrәf» isә onlardan hәr
hansısı dәmәkdir.
«Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyi» vaxtaşırı olaraq Azәrbaycan
Respublikasının mütlәq hüquqi qüvvәyә malik olan vә Azәrbaycan
Respublikasının vahid qanunverici sistemini tәşkil edәn qanunlar, o
cümlәdәn Konstitusiya, bütün digәr qanunlar, qanun qüvvәsinә malik olan
fәrmanlar, mәcәllәlәr, qaydalar, әsasnamәlәr, rәsmi mәlumatlar,
bәyannamәlәr, tәfsirlәr, qәrarlar, sәrәncamlar, normativ aktlar vә

siyasәtlәr, Azәrbaycan Respublikasının tәrәf olduğu vә ya gәlәcәkdә tәrәf
ola bilәcәyi bütün beynәlxalq müqavilәlәr, habelә belә beynәlxalq
müqavilәlәrin ratifikasiyası vә ya hәyata keçirilmәsi üçün bütün yerli qәrar,
qanun vә fәrmanlar, vә bütün bu hüquqi sәnәdlәrin üstünlük tәşkil edәn
tәfsirlәri demәkdir.
«Barrel» ABŞ barreli, yәni Farenheyt dәrәcәsi ilә altmış dәrәcә, Selsi
dәrәcәsi ilә on beş tam әlli altı dәrәcәsi (600F/15.560S)
(standarttemperatur) vә 1.01325 atmosfer tәzyiqi (standart atmosfer
tәzyiq) şәraitindә ölçülәn 42 ABŞ qallonu (158.987 litr) demәkdir.
«Әn әlverişli şәrtlәr» Layihә iştirakçısı tәrәfindәn hәr hansı bir zamanda vә
әrazidә tәchiz edilmәsi, görülmәsi vә ya göstәrilmәsi müәyyәn olunmuş
bütün mal, iş, xidmәt vә texnologiyalara dair, eyni növә vә keyfiyyәtә malik
olan vә normal iş şәraitindә eyni әrazidә bir-biri ilә әlaqәdar olmayan
Şәxslәr arasında mövcud mal, iş, xidmәt vә texnologiyalara tәtbiq edilәn
şәrtlәrlә ilә müqayisә edilә bilәn şәrtlәr altında tәchiz edilәn mallar, görülәn
işlәr vә göstәrilәn xidmәtlәr üçün әsas götürülәn tariflәr demәkdir.
«Bütün sәylәr» müvafiq Şәxs tәrәfindәn onun imkanları çәrçivәsindә
mövcud şәraitdә müvafiq mәqsәdә çatmaq üçün çalışqanlıqla vә vicdanla
edilmiş bütün qanuna uyğun vә ağlabatan sәylәr dәmәkdir.
«İş günü» şәnbә vә bazar günlәri vә Azәrbaycan Respublikasında rәsmi
bayram olmayan hәr bir gün, LİBOR dәrәcәsinin hesablanmasına dair isә
İngilterrәnin London şәhәrindә bankların adәtәn bank әmәliyyatlarının
aparılması üçün açıq olduqları gün demәkdir.
«İş qaydaları» Әlavә 3-dә verilmiş Obyektlәrin tikintisi, quraşdırılması,
istifadәsi vә saxlanılmasına aid olan qayda vә әsasnamәlәr demәkdir.
“Konstitusiya” Dövlәtin vaxtaşırı olaraq düzәlişlәr edilә yaxud yenilәşdirilә
vә ya әvәz edilә bilәn konstitusiyası demәkdir.
«Tikinti dәhlizi» Әlavә 2-nin 6-cı Maddәsindә tәrif edilmişdir.
«Podratçı» bütün vә hәr hansı ӘİBK iştirakçısı yaxud onun Ortaq şirkәti
üçün vә ya ӘİBK iştirakçısının yaxud Ortaq şirkәtin xeyri üçün Layihә ilә
әlaqәli olan malları, işlәri, xidmәtlәri vә texnologiyaları bilavasitә vә ya
dolayısı ilә tәchiz edәn Şәxs, habelә belә bir Şәxsin hüquq varislәri vә
sәlahiyyәtli müvәkkillәri demәkdir. Bu ifadә hәmçinin müvafiq mal, iş,
xidmәt vә texnologiyaları tәchiz edәn Pay Sahibini vә ya Әmәliyyat şirkәtini,
ӘİBK iştirakçılarının Ortaq şirkәtlәrini, Yükgöndәrәnlәri dә әhatә edir, ӘİBK
iştirakçılarına şamil edilmir. Bu ifadә hәr hansı digәr Şәxsin işçisi rolunda
çıxış edәn heç hansı fiziki şәxsә şamil edilmir.
«Maraq dәhlizi» Әlavә 2-nin 6-cı Maddәsindә tәrif edilmişdir.
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«Xәta nәticәlәrinin aradan qaldırılması müddәti» 3.4 Bәndindә tәrif
edilmişdir.
"Satış" 8.2(xiv) Bәndindә müәyyәn olunmuşdur.
«Dollarlar» vә ya «$» Amerika Birlәşmiş Ştatlarının valyutası demәkdir.
«İkiqat vergi müqavilәsi» Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan
Vergilәrә dair hәr hansı tәtbiq edilәn vә ya müvafiq olan müqavilә vә ya
konvensiya demәkdir.
«İqtisadi tarazlıq» ümumi ӘİBK sistemi miqyasında, tәtbiq edilәn tarixdә
Layihә sazişlәrinә müvafiq olaraq Şәxsin hüquq, maraq, azadolma, güzәşt,
müdafiә vә hәmçinin Şәxsә tәmin edilmiş vә ya verilmiş oxşar imtiyazlar vә
Şәxsin daşıdığı müvafiq mәsrәf, xәrc, öhdәlik, qadağa, şәrt vә
mәhdudiyyәtlәr arasında yaranan nisbi balans nәzәrә alınmaqla, Layihәnin
Layihә iştirakçıları üçün iqtisadi nöqteyi nәzәrdәn dәyәri demәkdir.
«Qüvvәyәminmә tarixi» 3.1 Bәndindә tәrif edilmişdir.
“Hüquqi şәxs” hәr hansı bir dövlәtin qanunları vә ya yurisdiksiyası
çәrçivәsindә, yaxud iki vә ya daha çox Şәxsin yazılı müqavilәsi ilә tәsis
yaxud tәşkil edilmiş istәr hökumәt, istәrsә dә özәl xarakterli hәr hansı bir
şirkәt, korporasiya, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt, tәrәfdaşlıq, mәhdud
mәsuliyyәtli tәrәfdaşlıq, birgә müәssisә, tәşkilat, birlik, trest vә ya hәr hansı
digәr hüquqi şәxs vә ya tәşkilat demәkdir.
«Ekspropriasiya» hәr hansı millilәşdirmә vә ya ekspropriasiya, vә ya
millilәşdirmә vә ya ekspropriasiyanın tәsirinә bәrabәr tәsirә malik digәr
hәrәkәt demәkdir, vә hәr hansı bir anlaşılmazlığın aradan qaldırılması
mәqsәdi ilә, bu tәrifә aşağıdakılar da daxildir:
(i)

Şәxsin vәsaitlәrinin ekspropriasiyası;

(ii)

әmlak vә ya hüquqların alınması, vә ya belә bir әmlak vә
hüquqlardan istifadәyә xәlәl gәtirәn mәhdudlaşdırma, o
cümlәdәn iştirak payı vә ya müvafiq maraqlarına sahib olmaq
vasitәsi ilә ekspropriasiya;

(iii)

ayrı-ayrılıqda ekspropriasiya tәşkil etmәyә dә bilәn, lakin
birlikdә götürüldükdә ekspropriasiyaya bәrәbәr olan tәdbir vә
ya tәsirlәr; vә

(iv)

hәr hansı vergi, rüsum, haqq vә ya ödәnişә dair ayrı-ayrılıqda
vә ya birlikdә ekspropriasiyaya bәrabәr olan tәdbir vә ya
tәsirlәr.
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«Obyektlәr» Xam neftin Әrazi daxilindә vә/yaxud onun vasitәsilә nәqli üçün
ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn vә ya onların adından Әrazi daxilindә tikilәn,
quraşdırılan, saxlanılan, tәmir edilәn, әvәz olunan, genişlәndirilәn, uzadılan,
mülkiyyәtdә olan, nәzarәt olunan vә/yaxud istismar olunan bir vә ya daha
çox boru kәmәri vә onların şaxәlәri, vә bütün yeraltı vә yerüstü vә ya
dәnizdibi qurğular vә kömәkçi avadanlıq, bütün yüklәyici, boşaldıcı,
doldurucu, ölçü, sınaq vә yoxlama qurğuları,, rabitә, telemetriya avadanlığı
vә buna bәnzәr avadanlıqlar, boru kәmәrini tәmizlәyәn vә mәlumat alan
elektron әrsinlәrinin bütün göndәrici vә qәbuledici qurğuları, nasos
stansiyalarının işlәdilmәsi yaxud digәr sistem tәlәblәri üçün lazım olan maye
yaxud qaz formasında olan yanacağın vә/yaxud elektrik enerjisinin
ötürülmәsi üçün istifadә edilәn bütün boru kәmәrlәri, elektrik enerjisi
xәttlәri vә digәr müvafiq avadanlıq, katod üsulu ilә mühafizә cihazları vә
avadanlıq, bütün izlәmә nöqtәlәri, işarә nişanları vә protektor anodları,
bütün port, terminal, saxlama vә digәr әlaqәdar qurğular, bütün dәniz
körpülәri vә bunlara bәnzәr obyektlәr, vә müvafiq zamanlarda onların ayrıayrılıqda vә birlikdә lazımi işlәmәsi üçün vә bütün bunlar ilә әlaqәdar olan
fiziki fondlar vә kömәkçi avadanlıqlar demәkdir.
«Әdalәtli bazar dәyәri» işlәyәn müәssisә timsalıqda nәğd pulun
diskontlaşdırılmış axınları metodundan istifadә edilmәklә, sağlam mühitdә
müvafiq surәtdә almaq vә satmaq istәyindә olan şәxslәrin olması fәrz
olunmaqla, Layihә iştirakçısının işlәrinin ümumi vәziyyәti vә әlaqәli
sәrmayәlәrini nezere alaraq, vә Ekspropriasiya ilә nәticәlәnә bilәn vә ya
onunla әlaqәdar olan bütün qeyri-xeyirxah şәrtlәr (o cümlәdәn dәyәrin hәr
hansı azalması) nәzәrә alınmamaqla hesablanan vә Ekspropriasiya
nәticәsindә alınan, azaldılan, zәrәrә mәruz qalan, dәyәri azalan, ziyan
vurulan yaxud digәr mәnfi tәsirә mәruz qalan Layihә iştirakçısının
maraqları, sәrmayәlәri, әmlakı, kommersiya xarakterli sövdәlәşmәlәri,
hüquq, imtiyaz vә azadolmalarının dәyәri demәkdir. Bu dәyәri tәyin
edәrkәn itkilәrin әvәzi ödәnilmәsi prinsipi tәtbiq edilir, belә ki, dәyәr
Ekspropriasiyadan bilavasitә әvvәlki zaman üçün müәyyәn edilir.
«Maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri» bütün vә hәr bir borc, maliyyә xidmәtlәri,
kredit xәtti, sığorta yaxud maliyyәlәşdirmә vә ya sığortanın digәr forması
mәnbәsi olan, o cümlәdәn, heç hansı bir mәhdudiyyәt qoyulmadan, hәr
hansı bank vә ya maliyyә-kredit müәssisәlәri, maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti ilә
mәşğul olan fond vә ya kapital birlәşmәsi, habelә Dünya Bankı Qrupu,
Xarici Özәl Sәrmayәlәr Korporasiyası, Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf
Bankı vә İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatıüzvü olan ölkәlәrin hәr
hansı ixrac kredit tәşkilatı kimi hәr bir çoxtәrәfli vә ikitәrәfli kredit
tәşkilatları demәkdir.
"Әsas fond" Әrazidә yerlәşәn vә ya Layihә üzrә fәaliyyәt ilә bağlı olan vә
hamılıqla qәbul edilmiş beynәlxalq vergi uçotu prinsiplәrinә uyğun olaraq
әsas vә ya duyulmayan fond hesab olunan vә dәyәri on beş min (15000)
Dollardan (vә ya müvafiq saziş vә ya sazişlәr bağlanan zaman bazar
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mübadilә mәzәnnәsinә әsasәn digәr valyutada ekvivalent dәyәrdәn) artıq
olan hәr hansı fond demәkdir.
«Xarici valyuta» Dollar da daxil olmaqla, Dövlәt hakimiyyәt orqanlarından
başqa digәr milli hökumәt tәrәfindәn tәdavülә buraxılmış vә buraxan
ölkәnin konvertasiya vә ya valyuta mübadilәsinә dair ümumi mәhdudiyyәt
vә qadağalarına mәruz olmayan hәr hansı valyuta demәkdir.
«Xarici işçi» Layihә üzrә fәaliyyәt aparan Şәxsin Dövlәtin vәtәndaşı
olmayan hәr hansı bir işçisi demәkdir.
"Qәsdәn aldatma" Mәnfәәt vergisinin ödәnilmәsindәn daimi yayınmaq
mәqsәdilә gәliri gizlәtmәk niyyәti ilә Mәnfәәt vergisini bilәrәkdәn vә qәsdәn
ödәmәmәk demәkdir.
«Hökumәt» aşağıdakılara aid edilәn hökumәt, struktur, vaxtaşırı forma vә
ya digәr dәyişikliklәri nәzәrә alınmadan, Dövlәtin mәrkәzi vә federal
hökumәti vә (Yerli hakimiyyәt orqanları vә Dövlәt müәssisәlәri istisna
olmaqla) idarә etmәk, nizamlamaq, vergi, rüsum vә digәr ödәnişlәr qoymaq
vә yığmaq, lisenziya vә ya icazә vermәk, bilavasitә vә ya dolayısı ilә Layihә
üzrә fәaliyyәti vә hәr hansı Layihә iştirakçısının hüquq vә ya öhdәliklәrini
tәsdiq etmәk vә ya onlara hәr hansı digәr yolla maliyyә vә ya başqa
cәhәtdәn tәsir etmәk sәlahiyyәti olan onun hәr hansı vә bütün idarә,
bölmә, inzibati vә digәr qurum, vә bütün vә hәr hansı icraedici vә
nizamlayıcı orqan, agentlik, departament, nazirlik, sәlahiyyәtli qurum vә
şәxslәr demәkdir.
«İCSİD» İCSİD Konvensiyasına müvafiq olaraq yaradılmış Sәrmayә
mübahisәlәrinin hәlli üzrә beynәlxalq mәrkәz demәkdir.
«İCSİD Konvensiyası» Dövlәtlәr vә digәr dövlәtlәrin vәtәndaşları arasında
investisiya mübahisәlәrinin hәlli haqqında 1965-ci il Vaşinqton Konvensiyası
demәkdir.
«İlkin Mәntәqә» Әlavә 2-nin 6-cı Maddәsindә tәrif edilmişdir.
«Sığortaçı» Layihә iştirakçısı, onun hüquq varisi vә sәlahiyyәtli
müvәkkillәrinә ӘİBK sistemi, Layihә vә digәr risklәrdәn bütünlüklә vә ya
hәr hansı bir miqyasda sığorta ilә tәmin edәn hәr hansı sığorta şirkәti vә ya
digәr Şәxslәr demәkdir.
«Pay sahibi» hәr zaman ӘİBK iştirakçısında vә ya Әmәliyyat şirkәtindә hәr
hansı formada paya sahib olan Şәxs vә onunla birlikdә onun bütün Ortaq
şirkәtlәri, hüquq varislәri vә sәlahiyyәtli müvәkkillәri demәkdir.
«Faiz müddәti» «Razılaşdırılmış faiz dәrәcәsi» tәrifinin mәqsәdlәri üçün hәr
bir mәblәğin ödәnilmәli olduğu gündәn sonrakı gündәn başlayaraq vә 30
gün sonra başa çatan 30 (otuz) günlük bir müddәt demәkdir ki, hәr bir
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sonrakı Faiz müddәti ondan әvvәlki Faiz müddәtinin sonuncu günündәn
sonrakı birinci gün başlayır.
«Hökumәtlәrarası saziş» 18 noyabr 1999-cu il tarixli «Xam neftin
Azәrbaycan Respublikası, Gürcüstan vә Türkiyә Cümhuriyyәtinin әrazilәri ilә
nәql edilmәsinә dair Azәrbaycan Respublikası, Gürcüstan vә Türkiyә
Cümhuriyyәti arasında Saziş», ona qoşulmuş әlavәlәr vә bu sәnәdlәrin
onların müddәalarına müvafiq surәtdә uzadılmış, yenilәşdirilmiş, әvәz
edilmiş, düzәlişlәr edilmiş vә digәr üsul vә vasitә ilә dәyişikliklәrә mәruz
qalmış formaları demәkdir.
«Kreditor» hәr hansı ӘİBK iştirakçısı, vә ya onun hәr hansı Ortaq şirkәti vә
yaxud Pay sahibini ӘİBK sistemi ilә әlaqәdar olaraq borc pul vәsaiti,
maliyyә xidmәtlәri, kredit xәtti vә ya digәr üsul ilә maliyyә vәsaitlәri ilә
(yenidәn maliyyәlәşdirmә daxil olmaqla) tәmin edәn maliyyә qurumları vә
ya digәr Şәxslәr vә onların hüquq hәr hansı varislәri vә müvәkkillәri
demәkdir.
«LİBOR» London şәhәrindә klirinq banklarının bank әmәliyyatlarının
aparılması üçün adәtәn açıq olduqları hәr hansı gün üçün Röyter
agentliyinin LİBO sәhifәsindә istinad olunan London banklararası depozitlәr
bazarında üç aylıq Dollar depozitlәri üzrә tәklif dәrәcәsi demәkdir. Röyter
agentliyinin LİBO sәhifәsinin fәaliyyәti dayandırılsa vә ya bu sәhifә adı
çәkilәn mәzәnnәyә istinadı dayandırsa, Tәrәflәrin seçdiklәri digәr mәnbә,
nәşr vә ya mәzәnnә tәtbiq edilir.
«Yerli hakimiyyәt orqanları» aşağıdakılara hәr hansı zaman vә ya vaxtaşırı
edilәn struktur, forma vә ya digәr dәyişikliklәri nәzәrә alınmadan, Dövlәtin
bütün vә hәr hansı yerli vә bәlәdiyyә idarәlәri vә onların tәrkib hissәlәri, o
cümlәdәn onun idarә etmәk, mәhkәmә qәrarıçıxartmaq, nizamlamaq, vergi,
rüsum vә digәr ödәnişlәr qoymaq vә yığmaq, lisenziya vә ya icazә vermәk,
bilavasitә vә ya dolayısı ilә Layihә üzrә fәaliyyәti vә hәr hansı Layihә
iştirakçısının hüquq vә ya öhdәliklәrini tәsdiq etmәk vә ya onlara hәr hansı
digәr yol ilә tәsir etmәk (maliyyә vә ya digәr cәhәtdәn) sәlahiyyәti olan
onun bütün idarәlәr, inzibati qurumlar vә digәr bölmәlәr vә bütün vә hәr
hansı icraedici, nizamlayıcı, bәlәdiyyә vә yerli orqan, agentlik, departament,
nazirlik, sәlahiyyәtli qurum vә şәxslәr demәkdir.
«Yerli valyuta» Dövlәt tәrәfindәn tәdavülә buraxılmış azad mübadilә edilәn
hәr hansı valyuta demәkdir.
«İtki vә ya Zәrәr» hәr hansı Şәxs tәrәfindәn çәkilәn vә ya ödәnilәn itki,
mәsrәf, zәdә, mәsuliyyәt, öhdәlik, xәrc (o cümlәdәn faiz, cәrimә, vәkil
xidmәtlәri üçün xәrc vә mәsrәflәr), mәhkәmә çәkişmәsi, proses, iddia,
qadağan, cәrimә vә ya zәrәr demәkdir. Müstәsna olaraq Dövlәt hakimiyyәt
orqanı tәrәfindәn aparılan Ekspropriasiya halına münasibәtdә, İtki vә ya
Zәrәr hәmçinin dolayı, tәsadüfi vә vasitәli itkilәri (o cümlәdәn, hәr hansı
anlaşılmazlığın aradan qaldırılması mәqsәdi ilә, mәnfәәtin hәr hansı bir
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itkisi, etimadın itirilmәsi, nәticәlәrin yumşaldılması xәrclәrini, vә üçüncü
tәrәflәrә münasibәtdә xәrclәri) dә әhatә edә bilәr.
«ӘİBK üzrә fәaliyyәt» ӘİBK sisteminin qiymәtlәndirilmәsi, inkişaf
etdirilmәsi,
layihәlәşdirilmәsi,
alınması,
tikintisi,
quraşdırılması,
maliyyәlәşdirilmәsi, sığortalanması, mülkiyyәtdә olması, istismarı (o
cümlәdәn Obyektlәr vasitәsi ilә bütün vә ya hәr hansı ӘİBK iştirakçısı yaxud
Yükgöndәrәnlәr tәrәfindәn Xam neftin daşınması), tәmiri, әvәz edilmәsi,
saxlanılması, keçirmә qabiliyyәtinin genişlәndirilmәsi, uzadılması (şaxәlәr
kimi) vә mühafizәsi ilә birbaşa vә ya dolayısı ilә әlaqәdar olan vә ya adları
çәkilәn fәaliyyәt növlәrindәn irәli gәlәn, Әrazi daxilindә (Layihә üzrә
fәaliyyәt keyfiyyәtindә) vә ya xaricindә hәyata keçirilәn bütün vә hәr bir
fәaliyyәt növü demәkdir.
«ӘİBK iştirakçıları» Dövlәt hakimiyyәt orqanlarından başqa, bu Sazişin
qoşulmuş bir vә ya bir neçә vә ya bütün Tәrәflәri (o cümlәdәn hәr hansı bir
Layihә sazişinә müvafiq olaraq bu Sazişin hüquqlarının ötürülmәsi vә/ya bu
Sazişa qoşulma yolu ilә ӘİBK iştirakçısı statusunu әldә edәn şәxslәr dә daxil
olmaqla) vә yuxarıda adları çәkilmiş hәr hansı bir Tәrәfin Ortaq şirkәti,
hüquq varisi vә sәlahiyyәtli müvәkkili demәkdir.
«ӘİBK nümayәndәsi» 2.3 Bәndindә tәrif edilmişdir.
«ӘİBK sistemi» hәr hansı zaman әrzindә Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kәmәrlәri
sistemi vә Әrazi daxilindә vә xaricindә yerlәşәn bütün müvafiq Obyektlәr da
daxil olmaqla bütün әlaqәdar istәfadәdә vә mülkiyyәtdә olan avadanlıqlar
demәkdir.
«Qeyri-dövlәt torpaq mülklәri» Әrazidә Dövlәt vә ya hәr hansı Dövlәt
Hakimiyyәt Orqanından (hәr hansı bәlәdiyyә orqanı vә ya digәr yerli
hökumәt vә ya hakimiyyәt orqanı da daxil olmaqla) başqa hәr hansı Şәxsә
mәxsus olan, nәzarәti altında olan, onun tәrәfindәn istifadә olunan vә ya
barәsindә bu Şәxs tәrәfindәn iddia qaldırılan torpaq sahәlәri vә bu torpaq
sahәlәrinә dair nә cür әmәlә gәlmәsindәn vә onlara münasibәtdә nә cür
sәciyyәlәndirilmәsindәn asılı olmayaraq bütün müxtәlif tip vә xarakterli
hüquq vә imtiyazlar demәkdir.
«İӘİT Müqavilәsi» 8.1(ii) Bәndindә tәrif edilmişdir.
«Әmәliyyat şirkәti» ӘİBK iştirakçısı vә ya onun Ortaq şirkәt tәrәfindәn ӘİBK
üzrә gündәlik fәaliyyәtin bütöv hәcminin vә ya bir hissәsinin, o cümlәdәn
ӘİBK sisteminә dair fәaliyyәtin bütöv hәcminin vә ya bir hissәsinin, bir
agent vә ya müstәqil podratçı kimi ӘİBK iştirakçısı vә ya Ortaq şirkәt,
habelә hәr hansı belә Şәxsin hüquq varisi vә sәlahiyyәtli müvәkkili üçün
yerinә yetirilmәsi, idarә vә koordinasiya edilmәsi mәqsәdlәri üçün tәyin
edilmiş vә ya seçilmiş hәr hansı bir vә ya bir neçә Şәxs demәkdir.
"Digәr gәlir" 8.2(vi) Bәndindә müәyyәn olunmuşdur.
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«Tәrәflәr» bu Sazişi imzalamış Hökumәt vә onun varislәri, habelә Sazişi
imzalamış digәr şәxslәr vә onların müvafiq hüquq varislәri vә müvәkkillәri
demәkdir.
«Tәrәfdaşlar» 8.2(xvi) Yarımbәndindә tәrif edilmişdir.
«Tәrәfdaşlıq» 8.2(xvi) Yarımbәndindә tәrif edilmişdir.
«Daimi torpaq» Әlavә 2-nin 6-cı Maddәsindә tәrif edilmişdir.
"Mümkün bölüşdürmә üsulu" 8.2(v) Bәndindә müәyyәn olunmuşdur.
«Şәxs» hәr hansı bir fiziki yaxud Hüquqi şәxs demәkdir.
“Xam neft” xam mineral neft, kondensat vә tәbii şәkildә olan vә ya tәbii
qazdan (standart temperatur vә tәzyiq şәraitindә qaz şәklindә olan
karbohidrogenlәr sayılan) yaxud maye xam neftdәn buxarlandırma,
ekstraksiya vә ya kondensasiya yolu ilә alınan xüsusi çәkisindәn asılı
olmayaraq karbohidrogenlәrin bütün növlәri, o cümlәdәn qazkondensat
mayesi, habelә asfalt, bitum vә ya ozokerit vә tranzit zamanı maye
karbohidrogenlәrdәn ayrıla bilәn hәr hansı әlavә tәbii qaz hәcmlәri,
yuxarıda göstәrilәnlәrlә mәhlulda vә ya suspenziyada olan hәr hansı
qatışıqlar, yaxud yuxarıda adları çәkilәnlәrin hәr birindәn emal olunmuş vә
ya istehsal olunmuş hәr hansı karbohidrogen mәhsulu demәkdir.
«Son Mәntәqә» Әlavә 2-nin 6-cı Maddәsindә tәrif edilmişdir.
«Üstünlük verilәn marşrut dәhlizi» Әlavә 2-nin 6-cı Maddәsindә tәrif
edilmişdir.
«İlkin müddәt» 3.1 Bәndindә müәyyәn olunmuşdur.
"Mәnfәәt vergisi" 8.2(i) Bәndindә müәyyәn olunmuşdur.
«Layihә» ӘİBK sisteminә münasibәtdә Әrazi daxilindә Obyektlәrin müvafiq
zamanlarda qiymәtlәndirilmәsi, inkişaf edilmәsi, layihәlәşdirilmәsi, alınması,
tikilmәsi, quraşdırılması, maliyyәlәşdirilmәsi, sığortalanması, mülkiyyәtdә
olması, işlәnmәsi (Xam neftin hәr hansı vә ya bütün ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn nәqli vә Yükgöndәrәnlәr tәrәfindәn Xam neftin Obyektlәr
vasitәsilә daşınması da daxil olmaqla), tәmiri, әvәz edilmәsi, tәzәlәnmәsi,
saxlanması, keçirmә qabiliyyәtinin genişlәndirilmәsi, uzadılması (şaxәlәr
kimi) vә mühafizәsi demәkdir.
«Layihә üzrә fәaliyyәt» Әrazi daxilindә bilavasitә vә ya dolayısı ilә
Layihәdәn irәli gәlәn vә ya onun ilә әlaqәli olan hәr hansı vә bütün
fәaliyyәt, o cümlәdәn ӘİBK iştirakçılarının hәr hansı Layihә sazişinә müvafiq
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olaraq özlәrinin hüquq vә öhdәliklәrinә dair fәaliyyәt vә Qüvvәyәminmә
tarixinәdәk Әrazi daxilindә aparılmış hәr hansı belә fәaliyyәt demәkdir.
«Layihә sazişlәri» müddәti uzadıla, yenilәşdirilә, әvәz oluna, düzәlişlәrә
edilә vә ya dәyişikliklәrә mәruz qala bilәn bu Saziş, Hökumәtlәrarası saziş
vә Layihә ilә әlaqәdar bir tәrәfdәn hәr hansı Dövlәt hakimiyyәt orqanının vә
digәr tәrәfdәn hәr hansı ӘİBK iştirakçısının tәrәf olduqları vә ya ola
bilәcәklәri bütün digәr saziş, müqavilә vә sәnәdlәr demәkdir.
«Layihә iştirakçıları» hәr hansı vә bütün ӘİBK iştirakçıları vә onların Ortaq
şirkәtlәri, Pay sahiblәri, Әmәliyyat şirkәtlәri, Podratçılar, Yükgöndәrәnlәr,
Kreditorlar vә Sığortaçılar demәkdir.
"HPBS" Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan sektorunda Azәri, Çıraq yataqlarının vә
Günәşli yatağının dәrinlikdә yerlәşәn hissәsinin birgә işlәnmәsi vә hasilatın
pay bölgüsü haqqında 20 sentyabr 1994-cü il tarixli Saziş demәkdir.
«Torpaq hüquqları» bu Sazişә qoşulmuş Әlavә 2-dә verilmiş Әrazi
daxilindәki torpaqlara dair tәhqiqat, sınaq, qiymәtlәndirmә, tәhlil, yoxlama,
tikinti, istifadә, sahiblik, nәzarәt, verilmә, mülkiyyәt vә torpağa
münasibәtdә hüquqları yerinә yetirilmәsi hüquqları demәkdir. Bu tәrifin
mәnası genişlәndirilәrәk yalnız tamamilә quraşdırılmış Obyektlәrin
daxilindә, üstündә vә ya altında yerlәşәn Daimi torpaq mülklәri deyil,
hәmçinin ӘİBK iştirakçısı vә ya onun Podratçısı tәrәfindәn ӘİBK
iştirakçısının Obyektlәr ilә әlaqәdar olan Daimi torpaq mülklәrini әhatә
edәcәyi müvafiq marşrutun vә yerin (yerlәrin) qiymәtlәndirilmәsi vә
seçilmәsi mәqsәdlәri ilә belә bir vә әlavә torpaqlara (dәniz dibi dә daxil
olmaqla) vә Әrazi daxilindә torpaq sahәlәrinә da şamil edilәcәkdir.
«Әlavә müddәt» 3.1 Bәndindә tәrif edilmişdir.
«Yükgöndәrәnlәr» ӘİBK sisteminin bütöv vә ya hәr hansı bir hissәsi
vasitәsilә Xam neftin nәqli üzrә xidmәtlәrin göstәrilmәsi üçün müvafiq
tәdbirlәr görmüş vә müqavilәlәr bağlamış, Xam nefti Obyektlәr vasitәsilә
Әrazi daxilindә vә onun hüdudlarından kәnara tranzit üçün tәqdim etmәk
hüququ olan Şәxslәr (o cümlәdәn ӘİBK iştirakçıları) vә onların belә
hüquqlara dair müvafiq hüquq varislәri vә sәlahiyyәtli müvәkkillәri
demәkdir.
«Tәyin edilmiş dәhliz» Әlavә 2-nin 6-cı Maddәsindә tәrif edilmişdir.
«Dövlәt» suveren Azәrbaycan Respublikası dövlәti demәkdir.
«Dövlәt hakimiyyәt orqanları» kontekstin vә müxtәlif Hökumәt bölmәlәrinin
sәlahiyyәti tәlәb etdiyi kimi (i) Hökumәt, (ii) hәr hansı vә bütün Dövlәt
müәssisәlәri, (iii) hәr hansı vә bütün Yerli hakimiyyәt orqanları vә (iv)
yuxarıda adı çәkilәnlәrin hәr hansı birinin vә ya hamısının adından çıxış
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edәn Şәxslәr vә ya onların hüquq varislәri vә sәlahiyyәtli müvәkkillәri
demәkdir.
«Dövlәt müәssisәsi» tәrkibindә birbaşa vә ya dolayısı ilә Dövlәtin vә ya
Hökumәtin payı vә ya oxşar iqtisadi marağı olan, yaxud Hökumәt, o
cümlәdәn Hökumәtin müvәkkil vә nümayәndәlәri tәrәfindәn birbaşa vә ya
dolayısı ilә nәzarәt olunan hәr hansı Hüquqi şәxs demәkdir. Bu tәrifdә
istifadә edildikdә «nәzarәt» sәsvermә hüququ verәn qiymәtli kağızlara
sahib olma, müqavilә, qanun vә ya hәr hansı digәr yolla hәr hansı bir
Şәxsin fәaliyyәtini idarә etmәk vә ya bu Şәxsin fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini
vә onun siyasәtini müәyyәn vә tәmin etmәk hüququna bilavasitә vә ya
dolayısı ilә sahib olmaq demәkdir; bir şәrtlә ki, hәmçinin ӘİBK iştirakçısı ola
bilәn hәr hansı Dövlәt müәssisәsi ӘİBK iştirakçısı rolundan çıxış etdiyi
müddәt әrzindә Dövlәt müәssisәsi olmamalıdır.
"Dövlәt vergi müfәttişliyi" Azәrbaycan Respublikasının
müfәttişliyi vә onun hәr hansı hüquq varisi demәkdir.

Dövlәt

vergi

"Tarif gәliri" 8.2(v) Bәndindә müәyyәn olunmuşdur.
“Vergilәr” Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına ödәnilәn, yaxud onlar tәrәfindәn
qoyulan bütün mövcud vә ya gәlәcәk vergi, çıxılma, rüsum, gömrük haqları,
tәdiyyә, ödәnişlәr, qonorar, ayırmalar vә ya digәr oxşar haqlar, o cümlәdәn
onlara tәtbiq edilәn müvafiq faiz, müamilә vә cәrimәlәr (maliyyә
sanksiyaları vә inzibati cәrimәlәr dә daxil olmaqla) demәkdir, “Vergi” isә
yuxarıda sadalananlardan hәr hansı biri demәkdir.
“Әrazi” Dövlәtin torpaq әrazisi, onun әrazi dәniz suları vә onların üzәrindәki
hava mәkanı, hәmçinin dә beynәlxalq hüquqa müvafiq olaraq Dövlәtin
yurisdiksiyasına daxil olan yaxud üzәrindә onun suveren hüquqları olan
dәniz әrazilәri demәkdir.
«ӘDV» әlavә dәyәr Vergisi vә mallar (o cümlәdәn Torpaq Hüquqlarına),
işlәr, xidmәtlәr vә texnologiyaların tәqdim olunmasına tәtbiq edilәn hәr
hansı digәr analoji Vergi demәkdir.
«İl» Qriqorian tәqviminә müvafiq olaraq bir il demәkdir.
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ӘLAVӘ 2
LAYİHӘ İLӘ ӘLAQӘLİ ӘRAZİDӘ TORPAQ HÜQUQLARI
1.

TORPAQ HÜQUQLARI

1.1

Bu Әlavә 2 müddәaları ilә Әrazi daxilindә Layihәnin mәrhәlәli şәkildә (o
cümlәdәn Obyektlәrin sonrakı tәmiri, dәyişdirilmәsi, keçirmә qabiliyyәtinin
genişlәndirilmәsi vә artırılması mәrhәlәlәri üzrә) yerinә yetirilmәsi mәqsәdi
ilә Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinә müvafiq surәtdә alınaraq ӘİBK iştirakәçılarının
müraciәtinә әsasәn onlara verilәn torpaq hüquqlarını vә bunlarla әlaqәdar
hüquqları (o cümlәdәn müstәsna istifadә, yiyәlәnmә vә nәzarәt, giriş vә
çıxış hüquqları, torpaq üzәrindә vә/yaxud altında tikinti aparmaq hüququ,
üçüncü tәrәflәrin torpaq mülklәrinә daxil olmaqla Layihә üzrә fәaliyyәti
hәyata keçirmәk üçün lisenziya vә Әrazi daxilindә bütün digәr hüquqları)
әhatә edir.

1.2

Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn ӘİBK iştirakçıların verilәn Torpaq
hüquqları ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn Dövlәt hakimiyyәt orqanları vә
üçüncü tәrәflәrә münasibәtdә icbari surәtdә yerinә yetirilә bilәr.

1.3

Dövlәt hakimiyyәt orqanları bütün müvafiq mülkiyyәt vә torpaq sahәlәri
sahiblәrini vә/yaxud torpaq hüquqları sahiblәrini Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәrәfindәn alınmış vә ӘİBK iştirakçılarına daimi, müvәqqәti әsasda
vә ya vaxt aşırı olaraq verilәn Torpaq hüquqlarına Obyektlәrin tikintisi vә
istismarına vә Layihә üzrә digәr fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinә şәrait
yaratmaq mәqsәdi ilә hörmәtlә yanaşmasını tәmin edirlәr. Yuxarıda verilmiş
müddәaların vә bu Әlavәnin qoşulduğu Saziş müddәalarının mәnasını
mәhdudlaşdırmadan, Dövlәt hakimiyyәt orqanları ӘİBK iştirakçılarına onlar
tәrәfindәn Torpaq hüquqlarından istifadәyә vә onların yerinә yetirilmәsinә,
o cümlәdәn Daimi torpaq mülklәrini tәsis edәn vә ya Obyektlәr ilә әlaqәdar
olan sahәlәrә, üçüncü tәrәflәrin müdaxilәsindәn yan keçmәk vә ya onun
tәsirini aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә kömәk göstәrirlәr.

1.4

Yuxarıdakı müddәalara әsasәn vә bu Әlavәnin qoşulduğu Saziş
müddәalarının mәnasını mәhdudlaşdırmadan, Torpaq hüquqları Layihәnin
mәrhәlәlәr ilә hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә bu Әlavәdә nәzәrdә tutulmuş
hüquqları da әhatә edir.

2.

BİRİNCİ MӘRHӘLӘ — TİKİNTİDӘN ӘVVӘLKİ DÖVR (MARŞRUTUN
SEÇİLMӘSİ)

2.1

Maraq dәhlizi
Marşrutun seçilmәsi mәqsәdi üçün lazım olan vә bu vәzifәni yerinә
yetirmәk mәqsәdi ilә verilәn hüquqları mәhdudlaşdırmadan, tikintidәn
әvvәlki dövr әrzindә Maraq dәhlizi münasibәtdә aşağıdakı hüquqlar tәlәb

edilәcәk vә Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn alınıb, Azәrbaycan
Respublikası Qanunvericiliyinin milli tәhlükәsizlik, müdafiә, ictimai asayiş vә
mülki aviasiyaya dair müddәalarına әsasәn tәmin edilib vә ӘİBK
iştirakçılarına verilmәlidir:
(i)

Әrazinin daxilindә vә onun sәrhәdlәri üzәrindәn tәyyarә vә ya
vertolyotla müşahidә heyәtlәrinin uçması vә onların yerә enmәsi
hüququ.

(ii)

Maraq dәhlizi daxilindә hәr hansı әmlakı video vә ya foto lentә almaq
vә ya onların xәritәlәrә çәkilmәsini aparmaq hüququ.

(iii)

Maraq dәhlizi üzrә tәrtib edilmiş müfәssәl çertyoj vә xәritәlәrdәn,
elәcә dә fotolardan, digәr qiymәtlәndirmә işlәri ilә yanaşı, marşrutun
nәzәri şәkildә öyrәnilmәsi mәqsәdi ilә istifadә etmәk hüququ.

(iv)

Yerin kәşfiyyatını aparmaq mәqsәdi ilә nәqliyyat vasitәlәri üçün
ümumi şosse vә yollardan vә bu şosselәrin vә yolların xaricindәn
Әrazinin hüdudları daxilindә vә bu hüdudlar üzәrindәn sәrbәst vә
tәhlükәsiz giriş vә keçid hüququ, habәlә hәmin әrazinin video/foto
çәkilişinin aparılması hüququ.

ӘİBK iştirakçıları özlәrinin müstәsna fikir nöqteyi-nәzәrindәn Obyektlәrin әvvәl
müәyyәn olunmuş Maraq dәhlizi daxilindә tikilmәsinin vә quraşdırılmasının
mümkün olmaması qәrarına gәldiyi tәqdirdә, ӘİBK iştirakçıları müvafiq surәtdә
Dövlәt hakimiyyәt orqanlarını bu barәdә mәlum edir vә ӘİBK iştirakçıları yuxarıda
sadalanmış yolla mövcud Maraq dәhlizini dәyişdirmәk vә ya yeni Maraq dәhlizi
müәyyәn etmәk hüququna malik olur.
2.2

Üstünlük verilәn marşrut dәhlizi

Maraq dәhlizi qiymәtlәndirildikdәn vә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına bildiriş
verilmәsi yolu tәsdiqlәndikdәn sonra, Layihә üzrә fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi
mәqsәdlәri üçün lazım olan vә tәqdmi edilәn hüquqları mәhdudlaşdırmadan,
bütün Maraq dәhlizinә dair aşağıdakı hüquqlar tәlәb edilәcәk vә belә hüquqlar
Dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn әldә edilib tәmin edilәrәk ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn Üstünlük verilәn marşrut dәhlizinin seçilmәsi üçün ӘİBK iştirakçılarına
verilmәlidir:
(и)

2.1 Bәndindә müәyyәn edilmiş hüquqlar vә, әlavә olaraq, ӘİBK
iştirakçılarının müstәsna fikir nöqteyi-nәzәrindәn müfәssәl marşrut
kәşfiyyatı mәqsәdi ilә nәqliyyat vasitәlәri ilә ümumi şosselәrdәn vә
yollardan vә bu şosselәrin vә yolların xaricindәn Әrazinin hüdudları
daxilinә vә bu hüdudlar üzәrindәn giriş vә keçid hüququ.

(ii)

Aşağıda göstәrilәn fәaliyyәt növlәri üçün mәrkәzi, regional, rayon vә
yerli sәviyyәli Dövlәt hakimiyyәt orqanlarında saxlanılan bütün
müvafiq mәlumatdan tam istifadә etmәk hüququ:
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(i)

–

geologiya

(ii)

–

hidrologiya vә torpaq drenajı

(iii)

–

arxeologiya

(iv)

–

ekologiya

(v)

–

qazma, mineral yataqlar vә tullantılar emalı

(vi)

–

şәhәr vә kәnd yerlәrinin planlaşdırılması vә inkişafı

(vii)

–

әtraf mühit

(viii)

–

seysmologiya

(ix)

–

şosse vә naviqasiya

(x)
–
kommunal vә kommersiya aparatı, o cümlәdәn boru
kәmәri keçidlәri, üzrә qeydlәr
(xi)
–
hәrbi obyektlәr, sahәlәr vә ya daha әvvәl mövcud
olmuş hәrbi vә/yaxud hәrbilәşmiş fәaliyyәt, yaxud әmәliyyatlar
(xii)

–

siyasi struktur vә inzibati tәlәblәr

(xiii)

–

kәnd vә meşә tәsәrrüfatı

(xiv) –
torpaqların cari vә әvvәlki inkişafı, onlara sahiblik,
onlardan istifadә vә onlarla әlaqәdar mәşğulluq

(iii)

2.3

(xv)

–

meteorologiya

(xvi)

–

okeanoqrafiya.

ӘİBK iştirakçıları özlәrinin müstәsna fikir nöqteyi-nәzәrindәn
Obyektlәrin әvvәl müәyyәn olunmuş Üstünlük verilәn marşrut dәhlizi
daxilindә tikilmәsinin vә quraşdırılmasının mümkün olmaması
qәrarına gәldiyi tәqdirdә, ӘİBK iştirakçıları müvafiq surәtdә Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarını bu barәdә mәlum edir vә ӘİBK iştirakçıları
yuxarıda sadalanmış fәaliyyәtin aparılması üçün yeni Üstünlük verilәn
marşrut dәhlizi müәyyәn etmәk hüququna malik olur.

Müәyyәn edilmiş dәhliz
(i)

Yuxarıda gәstәrilәn 2.1 vә 2.2 Bәndlәrindәki mәlumata әsasәn,
Müәyyәn edilmiş dәhliz ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn müәyyәn
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edilәcәk vә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına bildirilәcәkdir. Müәyyәn
edilmiş dәhliz daxilindә ӘİBK iştirakçıları vә onların Podratçıları
burada qeydә edilәn gәlәcәk işlәri aparacaqlar.
(ii)

(iii)

Müәyyәn edilmiş dәhlizlә әlaqәdar Dövlәt hakimiyyәt orqanları
yuxarıdakı 2.1 vә 2.2 Bәndlәrindә qeyd edilmiş hüquqlara әlavә
olaraq, labüd olan әlavә Torpaq hüquqlarını әldә edib tәmin etmәli
vә ӘİBK iştirakçılarına onları aşağıdakı fәaliyyәt növlәri mәqsәdi ilә
Müәyyәn edilmiş dәhlizә daxil olmaq vә onun içәrisindәn keçmәk
üçün tam hüquqa malik olmalarını tәmin edәcәk hüquq vermәlidir:
(1)

ӘİBK iştirakçıları mühafizәsi әsasında piyadaların vә şose
üzәrindә vә şosedәn kәnarda hәrәkәt edәn nәqliyyat
vasitәlәrinin Әrazi daxilinә vә onun hüdudları üzәrindәn
girişini tәlәb edәn topoqrafik kәşfiyyat. ӘİBK iştirakçılarının
bildirişinә әsasәn bu hüquqlar kәşfiyyat aparılması üçün zәruri
olan sahәni әhatә edir vә Müәyyәn edilmiş dәhlizin hüdudları
kәnarındakı hәr hansı sahәni dә әhatә edә bilәr.

(2)

Geotexniki yoxlama — nәqliyyat vasitәlәrinin, avadanlığın vә
xidmәt heyәtinin torpaq sahәsinә daxil olmaq vә xәndәklәr,
yaxud quyular qazmaq vә mәlumatı qeydә almaq, o cümlәdәn
zәruri olan materialları hәmin sahәdәn çıxarmaq hüququ.

(3)

Gәlәcәk tәhlil üçün torpaq nümunәlәrinin götürülmәsi
mәqsәdi ilә nәqliyyat vasitәlәrinin vә piyadaların torpaq
sahәsinә girişini tәlәb edәn katod mühafizәsinin xüsusi
müqavimәtinin vә torpaq nümunәlәrinin yoxlanılması.

(4)

Torpaqdan vә dәniz sahәlәrindәn istifadә ilә bağlı bir vә ya bir
neçә yoxlama.

Yoxlama aparmaq hüququ sahәdә lazımi mәlumatın toplanması
mәqsәdi ilә nәzarәt avadanlığının orada saxlanılmasını da әhatә edir.

2.4

Bu Әlavә 2-nin qoşulduğu Sazişin 23.7 Bәndinә müvafiq olaraq, Marşrutun
seçilmәsi prosesindә ӘİBK iştirakçıları vә onların Podratçıları tәrәfindәn
Әlavә 4-dә öz әksini tapmış fәaliyyәti hәyata keçirәrkәn әldә edilmiş
mәlumatdan istifadә etmәk, aşkarlamaq vә ixrac etmәk hüququna malik
olacaqlar.

2.5

ӘİBK iştirakçıları özlәrinin müstәsna fikir nöqteyi-nәzәrindәn Obyektlәrin
әvvәl seçilmiş Müәyyәn edilmiş dәhliz daxilindә tikilmәsinin vә
quraşdırılmasının mümkün olmaması qәrarına gәldiyi tәqdirdә, ӘİBK
iştirakçıları müvafiq surәtdә Dövlәt hakimiyyәt orqanlarını bu barәdә mәlum
edir vә ӘİBK iştirakçıları yuxarıda sadalanmış fәaliyyәtin aparılması üçün
yeni Müәyyәn edilmiş dәhliz müәyyәn etmәk hüququna malik olur.
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3.

İKİNCİ MӘRHӘLӘ — OBYEKTLӘRİN TİKİNTİSİ VӘ
QURAŞDIRILMASI MӘRHӘLӘSİ

ӘİBK iştirakçıları özlәrinin müstәsna fikir nöqteyi-nәzәrindәn Obyektlәrin tikintisi
vә quraşdırılmasının hәr hansı әvvәl seçilmiş Müәyyәn edilmiş dәhliz daxilindә
aparılmasını mümkün saydıqda, ӘİBK iştirakçıları bu barәdә Dövlәt hakimiyyәt
orqanlarına müvafiq mәlumat vermәlidirlәr vә belә bir Müәyyәn edilmiş dәhliz
bundan sonra Tikinti dәhlizi kimi müәyyәn olunur. Tikinti dәhlizinin müәyyәn
edilmәsindәn sonra әmәli cәhәtdәn әn qısa tarixdә, Dövlәt hakimiyyәt orqanları
aşağıdakı Torpaq hüquqlarını әldә edәrәk tәmin edir vә ӘİBK iştirakçılarına verir:
3.1

Tikinti ilә bağlı bütün materialları vә avadanlığı heç bir mәhdudiyyәt
olmadan Әrazi daxilindә vә onun sәrhәdlәri üzәrindә quru vә ya hava ilә
daşımaq, o cümlәdәn ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn vaxtaşırı müәyyәn edilәn
aerodromlaradan istifadә etmәk vә daimi vә müvәqqәti yolları tikib qurmaq
vә onlardan istifadә etmәk hüquqları.

3.2

Layihә üzrә fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi üçün tәklif edilәn Obyektlәrin
yaxınlığında vә onlardan uzaq mәsafәdә borularının saxlanması, yer
sahәlәrinin hasara alınması, tikinti düşәrgәlәri, yanacaqın saxlanılması,
avtomobil dayanacaqları, yollar vә digәr sahәlәrin müәyyәn vә istifadә
edilmәsi hüququ.

3.3

Yeni generasiya vә ötürmә avadanlığı quraşdırmaq, hәr hansı mövcud
elektrik tәchizatı mәnbәyinә birlәşmәk vә zәruri halda belә mәnbәdәn
Tikinti dәhlizinә kabellәr çәkmәk hüququ.

3.4

Obyektlәrin tikintisi vә quraşdırılması üçün labüd olan müvafiq Obyektlәrin
çәkilib tikintisi vә sonradan istifadәsi, saxlanması, mühafizәsi, tәmiri,
dәyişdirilmәsi, yenilәnmәsi, böyüdülmәsi, genişlәndirilmәsi, yoxlanılması,
çıxarılması vә ya istifadәyә yararsız olunması mәqsәdi ilә belә quruda vә
dәnizdә yerlәşәn müvafiq sahәlәrә bütün lazımi material vә avadanlıq ilә
birlikdә giriş vә tikintini vә quraşdırmaya başlayıb hәyata keçirmәk
hüquqları.

3.5

Dövlәt hakimiyyәt orqanları vasitәsi ilә ӘİBK iştirakçılarının aldığı hüquqlar
barәdә hәr hansı bir müvafiq torpaq sahibinin vә ya istifadәçisinin mәlum
edilmәsi vә onun buna razılıq vermәsi vә/yaxud Azәrbaycan Respublikası
Qanunvericiliyinә müvafiq olaraq kompensasiya almasına dair tәsdiq almaq
hüququ.

3.6

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarından torpağa sahiblik vә ondan istifadә ilә bağlı
müfәssәl mәlumatın, o cümlәdәn sahiblәrin adı vә ünvanları vә Müәyyәn
edilmiş dәhlizin hәr iki tәrәfindәn iki yüz әlli (250) metrәdәk uzanan sahәdә
yerlәşәn hәr cür әmlakla bağlı belә mәlumatın göstәrildiyi planlarda
müәyyәn edilmiş torpaq sahibliyi ilә әlaqәdar mәlumatın әldә edilmәsi
hüququ.
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3.7

ӘİBK iştirakçıları vә onların Podratçıları tәrәfindәn tәlәb edildiyi kimi Layihә
Boru kәmәrinin tikintisi vә tәhlükәsiz işlәmәsi mәqsәdlәri üçün hәr hansı
torpaq sahәlәrindәn istifadә hüququ, o cümlәdәn Boru kәmәrinin tikintisi vә
ya fәaliyyәti ilә әlaqәli olmayan ümumi şosse vә Tikinti dәhlizi arasındakı
sahәyә çıxış hüququ (o cümlәdәn daimi vә müvәqqәti yolların tikilmәsi vә
işlәdilmәsi hüququ), belә bir şәrt ilә ki, yolların tikintisindәn vә istifadәdәn
qabaq belә marşrutlar ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn verilәn bildiriş ilә
müәyyәn edilsin.

3.8

Belә Torpaq hüquqlarından heç bir mәhdudiyyәt vә maneә olmadan
müstәsna istifadә, yiyәlәnmә vә nәzarәt hüququ, torpaq üzәrindә vә/yaxud
onun altında tikinti aparmaq hüququ vә bu Torpaq Hüquqlarından heç bir
müdaxilә vә müqavimәt ilә rastlaşmadana istifadә etmәk hüququ.

3.9

ӘİBK iştirakçılarının hәr hansı Şәxsin ӘİBK iştirakçılarının әvvәlcәdәn
verilmiş yazılı razılığı olmadan aşağıdakı fәaliyyәtinin qeyri-qanuni
sayılmasını tәlәb etmәk hüququ vardır:

3.10

(i)

Obyektlәrin hәr iki tәrәfindәn beş yüz (500) metrәdәk uzanan
sahәdә partlayıcı maddәlәrdәn istifadә halları.

(ii)

Obyektlәrin hәr iki tәrәfindәn әlli (50) metrәdәk sahәdә paya vurma
işlәrinin aparılması halları.

(iii)

Tikinti dәhlizinә vә ya digәr Layihә üzrә fәaliyyәt üçün ӘİBK
iştırakçılarına ayrılmış sahәlәrә çıxması halları.

(iv)

hәr hansı yol, dәmir yolu, elektrik xәtti, kommunal xәtt, boru kәmәri
vә ya hәr hansı ictimai obyektin («Kәsişәn obyekt») tikilmәsi yolu ilә
ӘİBK iştirakçılarının Torpaq hüquqlarının tәtbiq edildiyi sahәni
kәsmәsi vә ya bu hüquqlara hәr hansı başqa cür mane olması halları.
Bu tәqdirdә, belә bir Kәsişәn obyektin aparılmasına dair edilmiş
xahişә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn yalnız vә yalnız Dövlәt hakimiyyәt
orqanları tәrәfindәn tәklif edilmiş Kәsişәn obyektin tәsdiq edilmәsi vә
Kәsişәn obyekt layihәsini irәli sürmüş şәxs (1) tәklif edilәn Kәsişәn
obyektlә bağlı yalnız ӘİBK iştirakçılarının mülahizәsinә görә ӘİBK
iştirakçılarının müstәqil rәyi әsasında Kәsişәn obyekti tәhlükәsiz,
effektiv vә Layihә üzrә fәaliyyәtә әsassız müdaxilә etmәdәn
aparılmasının mәqsәduyğunluğunu qiymәtlәndirmәk imkanı yarada
bilәn detalları tәqdim etdikdә vә (2) ӘİBK iştirakçılarına onun
Kәsişәn obyektin yerlәşdirilmәsinә imkan yaratması ilә bağlı çәkdiyi
xәrclәrin kompensasiya edilmәsi haqda zәmanәt verdikdә baxıla
bilәr.

Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә müvafiq surәtdә, tikintinin
aparılması mәqsәdi ilә yerli materialların çıxarılması vә әldә edilmәsi vә
Layihә üzrә fәaliyyәtdәn irәli gәlәn, o cümlәdәn tikintinin gedişindә vә hәr
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hansı sonrakı tәmir, әvәzetmә, keçirmә qabiliyyәtinin genişlәndirilmәsi vә
ya uzadılma prosesindә yaranan tullantıları yerlәşdirmәk hüququ.
3.11

Hәr hansı әlavә tәnzimlәyici vә digәr müvafiq inzibati tәlәblәr.

4.

ÜÇÜNCÜ MӘRHӘLӘ — TİKİNTİDӘN SONRAKI MӘRHӘLӘ

4.1

Obyektlәrin tikintisi başa çatdıqdan sonra, ӘİBK iştirakçıları Dövlәt
hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn әldә edilib tәmin edilәn aşağıdakı Torpaq
hüquqlarının ӘİBK iştirakçılarına verilmәsini tәlәb edәcәk:
(i)

Boru kәmәri dәhlizi vә digәr Daimi torpaq mülklәrindәn müvafiq
olaraq müstәsna istifadә, yiyәlәnmә, nәzarәt hüququ, onlar üzәrindә
vә altında tikinti aparmaq hüququ.

(ii)

Әvvәllәr tikilmiş Obyektlәrdәn istifadәyә, Boru kәmәri dәhlizi
daxilindә әlavә Obyektlәrin tikintisi vә onlardan istifadәyә tәtbiq edilә
bilәn vә digәr Daimi torpaq mülklәri vә belә bir Obyektlәrin
gәlәcәkdә
saxlanması,
mühafizәsi,
tәmiri,
dәyişilmәsi,
yenilәşdirilmәsi, böyüdülmәsi, genişlәndirilmәsi, yoxlanılması,
çıxarılması vә istifadәyә yararsız sayılması üçün labüd olan bütün
yuxarıda tәrif edilmiş hüquqlar.

(iii)

ӘİBK iştirakçılarının zәruri saydığı hәr hansı yeni avadanlığı әlavә
etmәk hüququ.

(iv)

Obyektlәrin tәhlükәsiz vә effektiv işlәmәsini tәmin etmәk üçün
Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә müvafiq surәtdә Әrazinin
hüdudları daxilindә vә bu hüdudlar üzәrindәn Әrazinin yoxlanılması
mәqsәdi ilә Obyektlәrin yerlәşmә marşrutu boyu uçuşlar keçirmәk vә
zәruri hesab edilәn hәr hansı yerdә yerә enmәk hüququ.

(v)

Obyektlәrin, o cümlәdәn dispetçer idarәsi vә mәlumatların
toplanması sistemi, marker dayaqlarının, katod mühafizәsi yoxlama
dayaqlarının vә ӘİBK iştirakçılarının zәruri hesab etdiyi yerlәrdә
havadan gönunәn işarә dayaqlarının vә siqnal avadanlığının vә ya
ӘİBK iştirakçılarının Layihә üçün labüd digәr avadanlığın vә ya
qurğuların
ӘİBK
iştirakçılarının
zәruri
saydıqları
yerlәrdә
quraşdırılması vә daha sonra saxlanması hüququ.

(vi)

Fövqәladә hallarda qabaqcadan xәbәrdarlıq etmәdәn ümumi şosse
ilә Boru kәmәri dәhlizi vә digәr Daimi torpaq mülklәri arasındakı hәr
hansı torpaq sahәsi üzәrindә keçid hüququ.

(vii)

Layihә sazişlәrinin şәrtlәrinә әsasәn, ӘİBK iştirakçıları vә Pay
sahiblәrinin müәyyәnlәşdirdiyi şәrtlәrә әsasәn Obyektlәrin üçüncü
tәrәflәrә istifadәyә vermәk hüququ.
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5.

HÖKUMӘTİN BİLDİRİŞLӘRİ

5.1

Bu Әlavә qoşulduğu Tranzit әrazisinә malik ölkәnin hökumәti ilә sazişin
Qüvvәyәminmә tarixindәn sonra on beş (15) gün әrzindә, ӘİBK iştirakçıları
vә Hökumәt yazılı surәtdә bir-birinә bu sәnәddә göstәrilәn müxtәlif
bildirişlәrin verilmәsi, elәcә dә müxtәlif hüquqların tәmin edilmәsi vә tәsdiqi
ilә bağlı onların hәr birinin әlaqә saxlaya bilәcәyi vә nәzәrdә tuta bilәcәyi
şәxslәrin, idarәlәrin vә tәnzimlәyici orqanların adını bildirәcәklәr. Fövqaladә
hallar istisna olmaqla, belә bir şәxs vә ya idarәlәr vaxtaşırı olaraq әn azı on
beş (15) gün qabaqcadan bildiriş vermәk yolu ilә dәyişdirilә bilәr.

6.

TӘRİFLӘR

6.1

Bu Әlavәdә baş hәrflәrlә verilmiş bütün terminlәr (onların başqa cür tәrif
edildiyi hallar istisna olmaqla) Tranzit әrazisinә malik ölkәnin hökumәti ilә
sazişdә göstәrilәn eyni mәnaları daşıyır. Әlavә olaraq, aşağıdakı terminlәr
aşağıda göstәrilәn mәnalarda işlәnir:
«Tikinti dәhlizi» Üstünlük verilәn marşrut dәhlizi dairәsindә eni iyirmi iki
(22) metr olan vә Boru kәmәri dәhlizinin mәrkәzi xәtti yerlәşәn Әrazidә
yerlәşәn Obyektlәrin tәklif edilәn giriş nöqtәsindәn başlayaraq tәklif edilmiş
terminalına qәdәr uzanan vә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn onların müstәsna
fikir nöqteyi-nәzәrindәn Torpaq hüquqlarının bu әlavәnin «İkinci mәrhәlә»
bәndindә müәyyәn edilmiş kimi Layihә üzrә fәaliyyәt çәrçivәsindә tikinti vә
quraşdırma işlәrinin aparılması üçün tәtbiq edilәn belә bir digәr sahәlәr (vә
o cümlәdәn bu sahәlәr üzәrindәki sahәyә vә müәyyәnlәhdirilmiş dәrinlik vә
müәyyәn edilmiş hündürlük vә dәrinliyi olan bir sahәyә nәzarәt) demәkdir.
«Maraq dәhlizi» ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına
bildirildiyi kimi, Әrazi daxilindәki tәklif edilәn giriş nöqtәsindәn başlayaraq
tәklif edilәn terminaladәk uzanan 10 kilometr eni olan sahә demәkdir.
«İlkin Nöqtә» Sanqaçal terminalındakı çıxış flansı vә ya Tәrәflәr arasında
razılaşdırıla bilәn digәr nöqtәdir.
«Daimi Torpaq» bu Sazişin 4.1(iii) Bәndindә tәsvir olunmuş hüquqların
verilmәsinә vә 7.2(vii) Bәndindә vә 2-ci Әlavәdә göstәrilmiş qaydala istinad
edir, vә (i) Boru kәmәri dәhlizi vә (ii) Layihәnin bütün hәyatı boyu müvafiq
zamanlarda üzәrindә vә ya altında Obyektlәrin mövcud olduğu yerlәr kimi
istifadә üçün ӘİBK iştirakçılarının öz mülahizәlәrinә әsasәn Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarına bildirdiklәri torpaq sahәlәri (bitişik vә ya bitişik
olmayan) demәkdir.
«Boru kәmәri dәhlizi» Tikinti dәhlizi daxilindә Giriş Nöqtәsindәn Çıxış
nöqtәsinәdәk uzanan eni sәkkiz (8) metr olan torpaq sahәsi (o cümlәdәn
bu torpaq üzәrindәki müәәyәn hündürlüklü sahәyә nәzarәt vә torpağın
müәyyәn dәrinlikli yeraltı sahәsinә hüquqlar) demәkdir.
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«Çıxış nöqtәsi» ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn seçilmәklә Azәrbaycan
Respublikası vә Gürcüstan arasında sәrhәddәki nöqtәdә yerlәşәn
Obyektlәrin bitmә nöqtәsi demәkdir.
«Üstünlük verilәn marşrut dәhlizi» ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarına bildirildiyi kimi, Maraq dәhlizi daxilindә Әrazi üzrә
Obyektlәrin tәklif edilәn giriş nöqtәsindәn tәklif edilәn terminala qәdәr
uzanan eni beş yüz (500) metr olan bir sahә demәkdir.
«Müәyyәn edilmiş dәhliz» ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn Dövlәt hakimiyyәt
orqanlarına bildirildiyi kimi, Üstünlük verilәn marşrut dәhlizi daxilindә Әrazi
üzrә Obyektlәrin tәklif edilәn giriş nöqtәsindәn tәklif edilәn terminala qәdәr
uzanan eni yüz (100) metr olan bir sahә demәkdir.
Dövlәt avtomobil yolları vasitәsi ilә çıxışa istinad tikinti qurğu vә avadanlıqlarının
istifadәsi üçün yararlı olan vә eni yeddi (7) metrdәn az olmayan çıxış demәkdir.
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ӘLAVӘ 3
İŞ QAYDALARI
Bu İş qaydaları Layihә üzrә fәaliyyәtdәn vә ya Layihәnin gerçәklәşdirilmәsi vә
yerinә yetirilmәsindәn irәli gәlәn müәyyәn mәsәlәlәrә tәtbiq edilәcәk müәyyәn
prinsip, norma vә anlaşmaları müәyyәn edir. Baş hәrflәrlә yazılan vә tәrif
olunmamış bütün ifadәlәr onlara bu Әlavәnin qoşulduğu Sazişdә verilmiş mәnanı
daşıyırlar. Layihәnin gerçәklәşdirilmәsi vә ya yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar olan
Layihә üzrә fәaliyyәt vә ya digәr fәaliyyәt ӘİBK iştirakçıları vә ya onların adından
hәyata keçirildikdә, Layihә üzrә fәaliyyәti aparan vә ya müvafiq fәaliyyәti hәyata
keçirәn Şәxsin mülahizәsinә әsasәn beynәlxalq miqyasda bu Layihә ilә müqayisә
edilә bilәcәk Xam neftin boru kәmәrlәri vasitәsilә nәqli layihәlәrinә adәtәn tәtbiq
edilәn norma vә qaydaların müvafiq şәraitdә aşağıda göstәrilmiş fәaliyyәtdәn
fәrqlәnәn fәaliyyәtә icazә vermәsi vә ya tәlәb etmәsi halları istisna olmaqla,
aşağıda verilmiş müddәalar belә fәaliyyәtә tәtbiq edilәcәk. Bu Әlavәdә gәlәcәk
dövrdә aparılacaq işlәrә tәtbiq edilәcәk müәyyәn normalara istinad edilmirsә,
Layihә ilә müqayisә oluna bilәcәk Xam neftin boru kәmәrlәri vasitәsilә nәqli
layihәlәrinә beynәlxalq sәviyyәdә tәtbiq edilәn normalar bu Layihәyә dә tәtbiq
edilәcәk.
1.

TEXNİKİ NORMALAR

1.1

Razılaşdırılmışdır ki, hәr hansı Obyektlәrin tikintisi vә işlәdilmәsi vә ya
Layihә üzrә fәaliyyәtin aparılması mәqsәdlәri ilә, aşağıda adları verilmiş
tәşkilatların vaxtaşırı qüvvәdә olacaq normaları mәqbul sayılır:

ANİ
AMSİ
AMMC
AQDYC
AYMC
AMMA
AQA
BQSİQ
BSİ
ASİ
BEK
EEMİ
Nİ
AAC
BST
KAMA
EAİAA
YQAAA
PKRŞ
VTQ

-

Amerika neft institutu
Amerika milli standartlar institutu
Amerika mühәndis mexaniklәr cәmiyyәti
Amerika qeyri-dağıdıcı yoxlamalar cәmiyyәti
Amerika yoxlama vә materiallar cәmiyyәti
Amerika meşә mühafizәçilәri assosiasiyası
Amerika qaynaqçılar assosiyasıyası
Britaniya qaz sahәsindә iş qaydaları
Britaniya standartlar institutu
Almaniya standartlar institutu
Beynәlxalq elektrotexniki komissiya
Elektrik vә elektron mühәndislәr institutu (ABŞ)
Neft institutu (Böyük Britaniya)
Amerika avadanlıqlar cәmiyyәti
Beynәlxalq stantdartlar tәşkilatı
Korroziya üzrә ABŞ mühәndislәr assosiasiyası (ABŞ)
Elektrik avadanlıqlar istehsalçılarının ABŞ assosiasiyası (ABŞ)
Yanğınların qarşısının alınması üzrә ABŞ assosiasiyası (ABŞ)
Polad konstruksiyaların rәnglәnmәsi üzrә şura
Vahid tikinti qaydaları

1.2

ӘİBK iştirakçıları Әrazi daxilindә Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt apardıqları vә ya
belә bir fәaliyyәtin ӘİBK iştirakçıları adından aparıldığı müddәt әrzindә belә
tikinti işlәrinә tәtbiq edilәn bütün normaların (ingilis dilindә olan) nüsxәlәrini
özlәrinin Azәrbaycan Respublikasındakı ofislәrindә saxlayır.

2.

LAYİHӘ ÜZRӘ FӘALİYYӘT

2.1

Layihә üzrә fәaliyyәt aparıldığı tәqdirdә, yaxud Layihәnin ӘİBK iştirakçıları
vә ya onların adından yerinә yetirilmәsi vә gerçәklәşdirilmәsi tәqdirlәrindә,
ӘİBK iştirakçıları vә hәr hansı Әmәliyyat şirkәti vә ya ӘİBK iştirakçıları
adından çıxış edәn hәr hansı Şәxs vә ya hәr hansı Әmәliyyat şirkәti:

2.2

(i)

Layihә ilә müqayisә oluna bilәcәk Xam neftin boru kәmәrlәri
vasitәsilә nәqli layihәlәrinә beynәlxalq neft sәnayesindә dünya
miqyasında tәtbiq edilәn norma vә qaydalara riayәt edәcәk;

(ii)

bu Sazişin vә hәr hansı Layihә sazişinin müddәalarına riayәt edәcәk;
vә

(iii)

yaranmış şәraitdә mühakimәli әmәliyyatçı Şәxsin nöqteyi-nәzәrinә
görә aparacağı bütün fәaliyyәti hәyata keçirmәk hüququ әldә
edәcәk.

Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt aparıldığı vә ya Layihәnin ӘİBK iştirakçıları vә ya
onların adından yerinә yetirilmәsi vә gerçәklәşdirilmәsi tәqdirindә, ӘİBK
iştirakçıları vә hәr hansı Әmәliyyat şirkәti vә ya ӘİBK iştirakçıları adından
çıxış edәn hәr hansı Şәxs vә ya hәr hansı Әmәliyyat şirkәti:
(i)

Müvafiq ANİ normalarına vә AYMC normalarına әsasәn Gürcüstan vә
Azәrbaycan Respublikası sәrhәddindә vә ya onun yaxınlığında Xam
neftin maye halında axınının daimi ölçüsünü aparmaq iqtidarında
olan ölçü vә standartlaşdırma çihazlarını vә Xam neftin tәrkibindә
suyun vә çöküntünün hәcmini müәyyәn edәn nümunәlәrin
götürülmәsi üçün avadanlıqları quraşdırıb saxlayır, belә bir şәrt ilә ki,
belә bir avadanlıq ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn tikintinin qurtarması
tarixindәn etibarәn iki İl müddәtindә hәr tәqvim ayında bir dәfәdәn
az olmayaraq, bu müddәt bitdikdәn sonra isә ümumi qәbul edilmiş
tәcrübә vә normalara vә belә bir avadanlığın tәchizatçıları tәrәfindәn
müәyyәn edilmiş hәr hansı bir qaydalara әsasәn (vә ya bu
avadanlığın sәliqәli işlәmәsini daimi surәtdә tәmin etmәk üçün zәruri
olan hallarda) yoxlanılmalı vә standartlaşdırılmalıdır;

(ii)

Obyektlәr vasitәsi ilә nәql edilәn Xam neftin daimi olaraq hәcmini
ölçür vә mütәmadi olaraq onlardan nümunәlәr götürür; vә

(iii)

nәql edilәn mayenin ölçü cihazları vasitәsi ilә alınmış hәcminә,
ölçmәnin tәshih edilmәsi faktorlarına, temperatura, tәzyiqә, xüsusi
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çәkisinә, suyun vә çöküntülәrin tәrkibinә dair doğru vә tam aylıq
hesabatları tәrtib edir.
Bütün mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi mәntәqәlәrindә, giriş vә çıxış
nöqtәlәrindә, o cümlәdәn hәr hansı dәniz terminalında quraşdırılmış mülkiyyәt
hüququnun ötürülmәsi sayğaclarından keçәn Xam neft hәcminin ölçülmәsi üçün
ANİ-nin norma vә qaydalarından istifadә edilәcәk. ANİ-nin norma vә qaydaları
ANİ-nin «Nümunә götürmәnin standart metodu» vә «Neft sәnayesindә ölçmә
normaları» kitabçalarından götürülәcәkdir.
3.

ӘTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VӘ TӘHLÜKӘSİZLİK

3.1

Obyektlәr üzrә fәaliyyәtin, o cümlәdәn Obyektlәrin tikintisi, yenidәn tikintisi,
keçirmә qabiliyyәtinin genişlәndirilmәsi, yerinin dәyişdirilmәsi, tәmiri,
dәyişdirilmәsi, dekomissiyası, sökülmәsi, çıxarılması, istifadәsi vә
fәaliyyәtinin, (“Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt”) hәyata keçirilmәsindә ӘİBK
iştirakçıları әtraf mühitә, o cümlәdәn yer sәthi, torpaq, dәniz, hava, göllәr,
fauna, flora, digәr tәbii ehtiyatlar vә tәbiәtin tәrkib hissәlәrinә, potensial
tәsirin azaldılması üçün özlәrinin Bütün sәylәrindәn istifadә edәcәklәr. Belә
fәaliyyәtin hәyata keçirlimәsi zamanı ilk növbәdә üstünlük hәyatın
mühafizәsinә, sonradan isә mühit vә әmlakın mühafizәsinә verilәcәkdir.

3.2

ӘİBK iştirakçıları Hökumәtә Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt ilә әlaqәdar olan vә
әtraf mühitә vә әmlaka әsaslı itkilәr vә ya zәrәr ilә nәticәlәnmiş vә ya belә
bir tәhlükә yaratmış bütün fövqaladә vә digәr hallar (o cümlәdәn partlayış,
axıntı vә sızma) barәsindә dәrhal bildiriş verir. Belә bir bildirişә yaranmış
vәziyyәtin ümumi tәfsilatı vә vәziyyәtin nәzarәt altında saxlanması vә
aradan qaldırılması üçün ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn yerinә yetirilmiş vә
nәzәrdә tutulmuş addımlar haqqında mәlumat daxil edilir. ӘİBK iştirakçıları
Hökumәtә onun belә bir hadisәlәr haqqında vә gәlәcәk itkilәrin qarşısın
alınması vә bütün mәnfi tәsirlәrin azaldılması üçün atılmış bütün addımlar
barәsindә tam mәlum olması üçün belә bir әlavә hesabatları tәqdim edir.

3.3

Hәr hansı regional vә ya hökumәtlәrarası orqan tәsirә mәruz qalmış
әrazilәrә dair әtraf mühit normalarını tәtbiq vә tәrif etdiyi tәqdirdә, ӘİBK
iştirakçıları vә Hökumәt belә bir addımların Layihәyә mümkün tәsirini
müzakirә edәcәk, lakin heç bir halda Beynәlxalq boru kәmәrlәri
layihәlәrindә istifadә olunan qayda vә standartlardan fәrqli vә ya daha ağır
olan qayda vә standartlar bu Layihәyә şamil edilmәyәcәkdir.

3.4

Obyektlәrin yerlәşәcәk ümumi sahәnin seçilmәsindәn әvvәl, Boru kәmәri
üzrә fәaliyyәt ilә әlaqәdar olaraq әtraf mühit şәraitinin ümumi tәhlili vә
әtraf mühitә belә bir fәaliyyәtdәn irәli gәlәn risklәrin öyrәnilmәsi başa
çatdırılmalıdır. Bu ümumi tәhlil vә riskin qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәt
olacaq. Ümumi tәhlil tamamlanaraq daha әtraflı olaraq 3.6 Bәndindә öz
әksini tapmış ӘMTQ-nin tәrkib vә strukturunun әsasını tәşkil edәcәk.
Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi potensial risklәrin vә Layihәnin mühәndis
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işlәrinә dair qoyulan tәlәblәrә çәkilәcәk xәrclәrin müәyyәn edilmәsinә
xidmәt edәcәkdir.
3.5

3.6

3.4 Bәndindә istinad edilmiş ümumi tәhlil vә risk qiymәtlәndirilmәsi başa
çatdıqdan sonra, Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt ilә әlaqәdar olaraq, Layihә
iştirakçıları Qüvvәyәminmә tarixinә mövcud olan Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt
ilә әlaqәdar olan әrazilәrin çirklәnmәsinin keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi
mәqsәdi ilә çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsinin aparılmasını tәmin
edәcәklәr. Bu tәhlil aşağıdakıları әhatә edәcәkdir:
(i)

müvafiq vә mövcud mәlumatın tәhlili;

(ii)

müvafiq mövcud әmәliyyatların vә fәaliyyәtin yoxlanılması vә
Obyektlәri әhatә edәn sahәlәrdәn әtraf mühitә dair müvafiq, o
cümlәdәn, lakin bunlarla mәhdudlaşmayaraq, aşağıdakılara dair
mәlumatın toplanması:
(a)

yer sәthi vә torpaq geologiyası,

(b)

geomorfologiya,

(c)

qayaların buraxıcı xüsusiyyәtlәri vә torpağın su saxlayan
tәbәqәsi,

(d)

torpaq sularının mövcud keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi,

(e)

hәr hansı mövcud çirklәnmәnin flora vә faunaya tәsiri, vә

(f)

hәr bir müәyyәn edilmiş sahәdә hәr hansı çirklәnmәnin, әtraf
mühitә zәrәrinin vә çirklәnmiş materialların keyfiyyәtcә
qiymәtlәndirilmәsi.

3.5 Bәndindә istinad edilmiş tәhlil başa çatdıqdan sonra, boru kәmәri üzrә
fәaliyyәt ilә әlaqәdar olaraq ӘİBK iştirakçıları Boru kәmәri üzrә fәaliyyәtin
vә әlaqәdar fәaliyyәtin әtraf mühitә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsinin
aparılmasını tәmin edirlәr. Bura aşağıdakılar daxil olacaqdır:
(a)

layihәnin tәsviri;

(b)

tәsirә mәruz qalacaq mümkün sahәlәrin әtraf mühitinin vә sosialiqtisadi tәsviri;

(c)

әlaqәli hava, su vә digәr bәrk tullantıların qiymәtlәndirilmәsi dә daxil
olmaqla, Obyektlәrin tәklif edilәn tikintisi vә istismarının tәsiri vә
idarә olunmasının qiymәtlәndirilmәsi;

(d)

hәr bir müәyyәn edilmiş tәsir faktorunun yumşaldılması üçün
müvafiq fәaliyyәtin müәyyә edilmәsi vә hәyata keçirilmәsi; vә
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3.7

(e)

Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt ilә әlaqәdar olan әtraf mühitә risklәrin
qiymәtlәndirilmәsi;

(f)

zәrәrin yumşaldılmasına yönәldilmiş tәdbirlәrin effektiv, vә ya
müәyyәn edilmiş müxtәlif yumşaldılma tәdbirlәrinin yerinә
yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә xidmәt edәn monitorinq proqramının
formalaşdırılması.

Obyektlәrin tamamlanmasına qәdәr vә Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt ilә
әlaqәdar olaraq, ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn Xam neftin Әrazi daxilindә
axmasına vә ya Әraziyә tәsir edә bilәcәk axmasına qarşı cavab planı («Neft
mәhsulunun axmasına cavab planı») tәrtib edilib hәyata keçirilәcәk. Neft
mәhsulunun axmasına cavab planına aşağıdakılar daxil olacaq:
(i)

Ümumi ӘİBK sistemi әrazisindә potensial neft axmasına qarşı hәssas
olan çanlıların müәyyәn edilmәsi;

(ii)

neft axıntılarının tәmizlәnmәsi
materialların tәchiz edilmәsi;

(iii)

müvafiq avadanlığı istifadәsi vә fövqaladә hallar haqqında bildirişlәrin
verilmәsi vә neft axmasına qarşı tәdbirlәr görәcәk tәşkilatın
detallarının müәyyәn edilmәsi; vә

(iv)

çirklәndirici materialların
hazırlanması.

üçün

sonrakı

müvafiq

istifadәsinә

avadanlıq

dair

vә

planların

3.8

Hәr hansı ümumi tәhlil, risk qiymәtlәndirilmәsi, Çirklәnmiş torpaqların
öyrәnilmәsi, ӘMTQ vә Neft mәhsulunun axmasına cavab planı (birlikdә
«Әtraf mühit strategiyası mәhsulu») ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn seçilәn bir
vә ya bir neçә beynәlxalq miqyasda tanınan әtraf mühitә dair mәslәhәtçi
şirkәt ilә mәslәhәtlәşmәlәr aparmaqla vә ya belә şirkәtlәr tәrәfindәn
hazırlanır. Әtraf mühit strategiyası mәhsulunun hәr hansı bir tәrkib
hissәsinә dair xәrclәr, habelә ӘMTQ vә Neft mәhsulunun axmasına cavab
planında öz әksini tapmış әtraf mühit strategiyasının yerinә yetirilmәsi ilә
әlaqәdar olan xәrclәr ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn çәkilir, bir şәrtlә ki,
Hökumәt özünün texniki nümayәndәlәri ilә bağlı xәrclәri özü ödәyәcәkdir.

3.9

Çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsi, ӘMTQ vә Neft mәhsulunun axmasına
cavab planı Layihәyә dair müvafiq әtraf mühit strategiyasının hәyata
keçirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә aşağıdakı şәrtlәrә cavab vermәlidir:
(i)

Hökumәtin xahişinә әsasәn mәslәhәtçi şirkәt(lәr) vә ӘİBK iştirakçıları
Hökumәtin texniki nümayәndәlәri ilә ağlabatan yer vә vaxtda
Çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsi, ӘMTQ vә Neft mәhsulunun
axmasına
cavab
planının
hazırlanması
müddәti
әrzindә
mәslәhәtlәşmәlәr keçirir.
5

(ii)

(iii)

Çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsi, ӘMTQ vә Neft mәhsulunun
axmasına cavab planı Hökumәt tәrәfindәn aşağıdakı prosedurlara
әsasәn tәsdiq olunmalıdır:
(a)

Çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsi, ӘMTQ (aşağıda verilmiş
müddәalara müvafiq olaraq ictimaiyyәti narahat edәn
mәsәlәlәrә müvafiq cavab tәdbirlәrinin xülasәsi ilә birlikdә) vә
Neft mәhsulunun axmasına cavab planı tamamlandıqdan
sonra Hökumәtә tәqdim olunur. Әlavә 3-ә müvafiq olaraq
hazırlandıqları tәqdirdә, Hökumәt yuxarıda adları çәkilәn
sәnәdlәrin hәr birini tәsdiq edir.

(b)

Hökumәt tәrәfindәn Çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsi, ӘMTQ
vә Neft mәhsulunun axmasına cavab planının hәr hansı bir
müddәasının izah olunması tәlәb olunduqda, vә ya Hökumәt
müvafiq sәnәdin Әlavә 3-ün müddәalarına müvafiq olaraq
hazırlanmadığı haqqında qәrar verdikdә, Hökumәt özünün
qeyd vә suallarını müvafiq sәnәd alındıqdan sonra otuz (30)
gün әrzindә ӘİBK iştirakçılarına tәqdim edir.

(c)

Çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsi, ӘMTQ vә Neft mәhsulunun
axmasına cavab planı Hökumәt tәrәfindәn müvafiq sәnәd
alındıqdan sonra otuz (30) gün әzindә ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn heç hansı bir yazılı qeyd vә ya sual alınmadıqda
Hökumәt tәrәfindәn tәsdiq edilmiş hesab olunur. Hökumәt
tәrәfindәn qeyd vә ya suallar tәqdim olunduqda, müvafiq
sәnәd ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn belә bir qeyd vә suallara
cavab verildikdәn vә otuz (30) gün әrzindә belә cavaba heç
hansı digәr yazılı qeyd vә ya sual alınmadıqda Hökumәt
tәrәfindәn tәsdiq edilmiş hesab olunur.

(d)

Hökumәt Çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsi, ӘMTQ vә Neft
mәhsulunun axmasına cavab planını tәsdiq etmәdikdә vә
ӘİBK iştirakçılarının mülahizәsinә görә Hökumәt bunu әsassız
etdikdә, ӘİBK iştirakçıları Hökumәtә müvafiq bildiriş tәqdim
etmәli vә Tәrәflәr mübahisәni danışıqlar yolu ilә hәll
edilmәsinә nail olmağa cәhd göstәrmәlidirlәr. Hökumәt
tәrәfindәn bildiriş alındıqdan sonra mübahisә on beş (15) gün
әrzindә hәll olunmadıqda, ӘİBK iştirakçıları mübahisәnin bu
Sazişin 17-ci Maddәsinә müvafiq surәtdә hәll edilmәsi
hüququna malik olacaqlar.

ӘMTQ aşağıdakı prosedurlara müvafiq surәtdә ictimaiyyәt tәrәfindәn
nәzәrdәn keçirilir vә müzakirә olunur:
(a)

müvafiq ictimaiyyәt nümayәndәlәri vә qeyri – Dövlәt
hakimiyyәt orqanlarına görüş vә sәrgilәr keçirmәklә yayılan
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mәlumat vasitәsi ilә ӘMTQ hәyata keçirildiyi dövr әrzindә
Obyektlәrin fәaliyyәti barәsindә bilgi çatdırılacaq;

3.10

3.11

(b)

ӘMTQ tamamlandıqdan sonra, müvafiq qeydlәri tәqdim etmәk
üçün şәrait yaratmaq mәqsәdi ilә ictimaiyyәtә Layihәnin әtraf
mühit ilә әlaqәdar olan aspektlәrinә dair mәlumat çatdırılacaq.
Bu mәqsәd ilә ӘMTQ vә onun xülasәsi (Azәrbaycan dilindә)
ictimaiyyәt tәrәfindәn nәzәrdәn keçirilib qeydlәr tәqdim etmәk
üçün müvafiq bir sahәdә açıq şәkildә nümayiş etdirilәcәk;
buna әlavә olaraq xülasә eyni zamanda hәmçinin Hökumәtә
çatdırılılacaq.

(c)

İctimaiyyәt tәrәfindәn qeydlәr әn çoxu altmış (60) gün әrzindә
tәqdim olunmalı vә belә bir altmış (60) günlük müddәt
bitdikdәn sonra otuz (30) gün әrzindә Hökumәt tәrәfindәn
ӘİBK iştirakçılarına çatdırılmalıdır. ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn
ictimaiyyәtin qeydlәrinin nәzәrә alınması (lazım gәldikdә
ӘMTQ dәyişikliklәr etmәk yolu ilә) öz tәzahürünü Hökumәtә
tәqdim edilәcәk yekun xülasәdә tapacaqdır.

Әtraf mühitә dair strategiya mәhsulunun yaradılması vә bu sәnәddә öz
әksini tapmış әtraf mühitә dair strategiyanın hәyata keçirilmәsi adi şәraitdә
beynәlxalq Boru kәmәri sәnayesindә işlәdilәn qayda vә standartlara uyğun
gәlmәlidir. ӘMTQ gedişindә Avropa Şurasının 85/337/ES saylı Göstәrişi
(Avropa Şurasının 97/11/ES saylı Göstәrişi vasitәsi ilә edilmiş dәyişikliklәr
nәzәrә alınmaqla) әsas götürәlәcәk vә әtraf mühitә dair aşağıdakı ümumi
prinsiplәr nәzәrә alınacaqdır, bir şәrtlә ki, bütün bu müddәalar adәtәn Boru
kәmәri sәnayesindә istifadә edilәn qayda vә standartlara uyğun bir şәkildә
tәtbiq edilsin vә yerinә yetirilsin:
(i)

neftin axıdılmasına yol verilmәyәcәk;

(ii)

tullantı olan neft, çöküntülәr, yağ halında olan tullantılar, çirkli ballast
sular vә digәr tullantılar ya yenidәn emal edilәcәk, ya da әtraf
mühitin qorunması nöqteyi nәzәrindәn әn mükәmmәl yolla
yandırılacaq vә ya basdırılacaq:

(iii)

bütün tullantılara mәqbul tәrzdә yuxarıda verilmiş iş proqramı ilә
müәyyәn edilmiş qaydada sәrәncam verilәcәk; vә

(iv)

beynәlxalq standartlara vә qaydalara vә bu Әlavәnin müddәalarına
riayәt edilmәni tәmin etmәk mәqsәdi ilә tullantılara nәzarәt edәn
monitorinq proqramı tәrtib edilәcәk.

Hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunduqdan sonra, ӘMTQ әksini tapmış tәsirin
azaldılması vә nәzarәtinә dair fәaliyyәt ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn hәyata
keçirilәcәkdir. Bu fәaliyyәtin nәticәlәri ictimaiyyәt üçün açıq hesabatlarda
çap olunmalı vә müvafiq Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına tәqdim olunmalıdır.
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ӘMTQ nәzarәtә dair proqramı üzrә fәaliyyәtin gedişi barәsindә müntәzәm
olaraq mәlumat verilmәlidir. ӘMTQ nәzarәt proqramının müddәaları vә ya
hәyata keçirilmәsindәn yaranan hәr hansı bir mübahisә Sazişin 17-ci
Maddәsinә әsasәn hәll olunmalıdır.
3.12

Әtraf mühitә dair strategiya mәhsulunda öz әksini tapmış hәr hansı әtraf
mühit strategiyasının hәyata keçirilmәsi ilә bağlı olan hәr hansı mübahisә
ilә әlaqәdar olan Sazişin 17-ci Maddәsinә әsasәn hәll olunmalıdır.

3.13

Sazişin 10-cu Maddәsinin ümumiliyini mәhdudlaşdırmadan, ӘİBK iştirakçıları
Qüvvәyәminmә tarixindә әtraf mühitә münasibәtdә mövcud olan heç hansı
çirklәnmә vә ya zibillәnmә, zәrәr vә digәr şәrtlәrә görә maddi mәsuliyyәt
daşımayacaqlar vә belә şәrtlәr sırasına hәmçinin Çirklәnmiş torpaqların
öyrәnilmәsindә әks edilmiş bütün şәrtlәr dә daxildir. Yuxarıda verilmiş
müddәalar ӘİBK iştirakçılarını sonradan müvafiq tәhqiqat keçirmәklә vә ya
digәr subutlar vasitәsi ilә Çirklәnmiş torpaqların öyrәnilmәsindә öz әksini
tapmamış şәraiti aşkar etmәk hüququndan mәhrum etmir, vә Tәrәflәr heç
bir tәhqiqat nәticәsindә bütün mövcud şәrtlәrin aşkarlanmasının qeyri –
mümkün olmasını anladıqlarını bildirirlәr.

3.14

Bu Sazişin qüvvәsinә xitam verildikdәn sonra әn geci otuz (30) gün sonra
ӘİBK iştirakçıları Obyektlәrin azad olunması vә ya digәr vasitә ilә atılması ilә
әlaqәdar tәklif olunan fәaliyyәtә dair yazılı planı («Obyektlәrin azad
olunması planı») Hökumәtә tәqdim edәcәklәr. Digәr mәsәlәlәr ilә bәrabәr
Obyektlәrin azad olunması planında hәmçinin aşağıdakı maddәlәrә dә yer
verilmәlidir:
a)

bütün yerüstü qurğuların sökülmәsi;

b)

bütün su yollarının vә dәniz sahәlәrinin gәmiçiliyә tәhlükә yaradan
material vә avadanlıqlardan tәmizlәnmәsi;

c)

Obyektlәrdә qalan Xam neftin boşaldılması vә müvafiq surәtdә
ondan azad olma;

d)

ӘİBK iştirakçıları boru kәmәrlәrini söküb sahәdәn aparmağı
planlaşdırmadıqda, yerә basdırılmış boru kәmәrlәrinin vә bunlara
bәnzәr qurğuların bütün Xam neft mәnbәlәrindәn ayrılması vә onlar
arasında әlaqәnin kәsilmәsi vә onların olduqları yerdә saxlanılması vә
ya, sahәdә qalma halında bu boru kәmәrlәri vә digәr qurğular әtraf
mühitә digәr vasitәlәr ilә aradan qaldırıla bilmәyәn xüsusilә ağır
zәrәrin mәnbәsi ola bilәcәk әsaslı risk yaratdıqları şәraitdә, onların
digәr yerә aparılması, bütün bu hallar beynәlxalq Karboüidrogen
boru kәmәrlәri sәnayesi sahәsindә istifadә olunan qayda vә
standartlar tәtbiq olunmaq şәrti ilә müәyyәn edilmәklә;

e)

ӘİBK iştirakçıları boru kәmәrlәrini söküb sahәdәn aparmağı
planlaşdırmadıqda, quruda vә ya su qatı altında yerlәşәn atılmış boru
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kәmәrlәrinin su vә ya digәr inert maddә ilә doldurulması vә
sonlarının möhürlәnmәsi;
f)

yerüstü avadanlıqların sökülmәsi vә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn
aparılmaq mәqsәdi ilә yeraltı boru kәmәrlәrinin vә qurğuların
çıxarılması nәticәsindә yaranmış bütün boşluq, boruların vә digәr
torpaq çöküntülәrinin doldurulması; vә

g)

Boru kәmәri dәhlizi torpaq sahәsinin xüsusiyyәtlәri vә digәr üstün
şәrtlәr nәzәrә alınmaqla sahәlәrin revegitasiyası.

Obyektlәrin azad olunması planı Hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunmalıdır, vә
belә tәsdiq üzürlü bir sәbәb olmadan gecikdirilә vә ya onun verilmәsindәn
imtina edilә bilmәz. Obyektlәrin azad olunması planı ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn Hökumәtә tәqdim olunduqdan sonra otuz (30) gün әrzindә heç
bir yazılı etiraz vә ya sual alınmadıqda Hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunmuş
sayılır. Hökumәt tәrәfindәn xüsusi qeyd vә ya suallar tәqdim edildiyi
tәqdirdә, ӘİBK iştirakçıları bu qeyd vә suallara yazılı surәtdә cavab vermәli
vә belә olan halda dәyişikliklәrә mәruz qalmış vә ya tәkmillәşdirilmiş
Obyektlәrin azad olunması planı müvafiq sual vә qeydlәrә cavab Hökumәtә
tәqdim olunduqdan sonra otuz (30) gün әrzindә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn
heç hansı әlavә sual vә qeyd alınmadıqda qüvvәyә minir. Hökumәt
Obyektlәrin azad olunması planını tәsdiq etmәdikdә vә ӘİBK iştirakçılarının
mülahizәsinә görә Hökumәt bunu әsassız etdikdә, ӘİBK iştirakçıları
Hökumәtә müvafiq bildiriş tәqdim etmәli vә Tәrәflәr mübahisәni danışıqlar
yolu ilә hәll edilmәsinә nail olmağa cәhd göstәrmәlidirlәr. Hökumәt
tәrәfindәn bildiriş alındıqdan sonra mübahisә otuz (30) gün әrzindә hәll
olunmadıqda, ӘİBK iştirakçıları mübahisәnin bu Sazişin 17-ci Maddәsinә
müvafiq surәtdә hәll edilmәsi hüququna malik olacaqlar. Adıçәkilәn Plan
tәsdiq olunduqda vә ya bütün yaranmış mübahisәlәr öz hәllini tapdıqda, iki
hadisәdәn, yәni Sazişin qüvvәsinә xitam verildiyi tarixdәn yaxud Hökumәt
tәrәfindәn Obyektlәrin azad olunması planının tәsdiq edildiyi tarixdәn, hansı
birinin daha gec baş vermәsindәn asılı olaraq otuz altı (36) ay әrzindә ӘİBK
iştirakçıları Obyektlәrin azad olunması planını hayata keçirmәyә borclu
olacaqlar. Bu öhdәliklәr bundun sonra «Azad etmәyә dair öhdәliklәr»
deyilәrәk istinad olunacaq.
Әlavә 3-ün 3.14 Bәndindә verilmiş müddәalara әsasәn Obyektlәrin azad
olunması planı Hökumәt tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra otuz (30) gün
әrzindә Obyektlәrin azad olunmasına dair öhdәliklәrin ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә ӘİBK iştirakçıları
Hökumәtә bir yaxud bir nәçә geri çağırılmayan birbaşa zәmanәt mәktubu
(birlikdә “Zәmanәt mәktubu”) tәqdim edirlәr. Zәmanәt mәktubu (i)
Hökumәt ilә ӘİBK iştirakçıları arasında ağlabatan şәkildә razılaşdırılmış vә
Obyektlәrin azad olunması planının bir hissәsini tәşkil edәn ümumi
mәblәğdә olur, (ii) Hökumәtә AA yaxud McGraw-Hill Companies şirkәtinin
bölmәsi olan Standart & Poors Corporation tәrәfindәn müәyyәn edilәn
dәrәcә, vә ya AA2 yaxud Moodys Investors Services, Inc. tәrәfindәn
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müәyyәn edilәn dәrәcә sәviyyәsindә uzun müddәtli yüksәk kredit
reytinqinә malik olan bir maliyyә qurumu vә ya Hökumәt tәrәfindәn qәbul
edilәn digәr bir qurum (“Zәmanәt mәktubunu tәqdim edәn şәxs”)
tәrәfindәn verilir, (iii) Hökumәt üçün mәqbul bir forma vә hәcmdә olur, (iv)
minimum bir (1) il müddәtinә etibarlı olaraq qalır, (v) Hökumәtin adına
verilir, (vi) avtomatik surәtdә bir (1) müddәtinә yaxud ӘİBK iştirakçıları
tәrәfindәn Obyektlәrin azad olunmasına dair öhdәliklәr әsaslı şәkildә yerinә
yetirilәcәk tarixә qәdәr uzadılır vә (vii) Hökumәtә Zәmanәt mәktubunun
qüvvәsinә xitam verilmәsi vә ya uzadılmaması haqqında azı otuz (30) gün
әvvәlcәdәn yazılı bildiriş tәqdim edilmәsini bir şәrt kimi qoyur. Müvafiq
Zәmanәt mәktubunun qüvvәdә olma tarixinin sonuna çoxu on beş (15) gün
qalmış Obyektlәrin azad olunmasına dair öhdәliklәr yerinә yetirilmәdikdә vә
hәr hansı mövcud Zәmanәt mәktubu ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn yuxarıda
müәyyәn edilmiş tәlәblәrә әsasәn dәyişdirilmәdikdә (belә bir yeni Zәmanәt
mәktubu mәblәği müvafiq olaraq artıq yerinә yetirilmiş öhdәliklәr hәcmindә
yaxud Zәmanәt mәktubunun ilk әvvәl endirilmiş mәblәği hәcmindә
azaldılmaqla), Obyektlәrin azad olunmasına dair öhdәliklәrin yerdә qalan
hissәsinin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә, Hökumәt, belә bir
on beş (15) günlük başlandıqdan sonra, lakin Zәmanәt mәktubunun
qüvvәsinә xitam verilmәsi anına qәdәr, ӘİBK iştirakçılarının Obyektlәrin
azad olunmasına dair öhdәliklәrinin özünün mülahizәsinә әsasәn müәyyәn
etdiyi qalan hissәsi mәblәğinә münasibәtdә bir mәblәğ hәcmindә Zәmanәt
mәktubdan istifadә etmәk hüququna malik olacaq, lakin bir şәrtlә ki, hәr
hansı tamamlanmamış Obyektlәrin azad olunmasına dair öhdәliklәrin
Hökumәt tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi üçün çәkilmiş xәrclәr onun tәrәfindәn
alınmış mәblәğdәn aşağı olduqda, Hökumәt belә bir fәrqi ӘİBK
iştirakçılarına qaytarsın.
3.15

Bu Sazişә xitam verildikdәn sonra ӘİBK iştirakçılarına mәxsus әtraf mühitә
vә Azad etmәyә dair öhdәliklәrә münasibәtdә aşağıdakı müddәalar tәtbiq
olunacaq:
(i)

Azad etmәyә dair öhdәliklәr yerinә yetirildikdәn sonra ӘİBK
iştirakçıları Torpaq çirklәnmәsinin öyrәnilmәsinә şamil edilmiş
standartlarla eyni standartlar әsasında vә mәzmunca ona uyğun
gәlmәklә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn seçilәn beynәlxalq sәviyyәli
mәslәhәtçi şirkәt tәrәfindәn әtraf mühitin qiymәtlәndirilmәsi («İlkin
çıxış öyrәnilmәsi») hazırlanacaq. İlkin çıxış öyrәnilmәsi yuxarıda
göstәrilmiş
qaydada Hökumәtin xahişinә müvafiq olaraq
hazırlandıqda, müvafiq sәnәd Azad etmәyә dair öhdәliklәr yerinә
yetirildikdәn sonra yüz sәksәn (180) gün әrzindә Hökumәtә tәqdim
olunacaq.

(ii)

Müvafiq sәnәd hazırlanıb Hökumәtә çatdırıldıqdan sonra, o, Hökumәt
tәrәfindәn tәsdiq olunmalıdır, vә belә tәsdiq üzürlü bir sәbәb
olmadan gecikdirilә vә ya onun verilmәsindәn imtina edilә bilmәz.
İlkin çıxış öyrәnilmәsi ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn Hökumәtә tәqdim
olunduqdan sonra otuz (30) gün әrzindә heç bir yazılı etiraz vә ya
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sual alınmadıqda Hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunmuş sayılır.
Hökumәt tәrәfindәn xüsusi qeyd vә ya suallar tәqdim edildiyi
tәqdirdә, ӘİBK iştirakçıları bu qeyd vә suallara yazılı surәtdә cavab
vermәli vә belә olan halda dәyişikliklәrә mәruz qalmış vә ya
tәkmillәşdirilmiş İlkin çıxış öyrәnilmәsi müvafiq sual vә qeydlәrә
cavab Hökumәtә tәqdim olunduqdan sonra otuz (30) gün әrzindә
ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn heç hansı әlavә sual vә qeyd
alınmadıqda qüvvәyә minir. Hökumәt Obyektlәrin azad olunması
planını tәsdiq etmәdikdә vә ӘİBK iştirakçılarının mülahizәsinә görә
Hökumәt bunu әsassız etdikdә, ӘİBK iştirakçıları Hökumәtә müvafiq
bildiriş tәqdim etmәli vә Tәrәflәr mübahisәni danışıqlar yolu ilә hәll
edilmәsinә nail olmağa cәhd göstәrmәlidirlәr. Hökumәt tәrәfindәn
bildiriş alındıqdan sonra mübahisә otuz (30) gün әrzindә hәll
olunmadıqda, ӘİBK iştirakçıları mübahisәnin bu Sazişin 17-ci
Maddәsinә müvafiq surәtdә hәll edilmәsi hüququna malik olacaqlar.
(iii)

İlkin çıxış öyrәnilmәsi tәsdiq edildikdәn vә ya bütün mübahisәlәr hәll
edildikdәn sonra, Layihә üzrә fәaliyyәt ilә bağlı olmaqla sonradan
yarana bilәcәk әtraf mühitә tәsirlәri müәyyәnlәşdirib aradan
qaldırmaq mәqsәdi ilә ӘİBK iştirakçıları Layihә üzrә fәaliyyәt
aparılmış sahәlәrinin monitorinqini davam etdirәcәklәr. Bu qәbildәn
olan fәaliyyәt iki (2) il müddәtindә davam edәcәk vә bu müddәt
әrzindә Yekun çıxış öyrәnilmәsi hazırlanacaq vә ona 3.15 Bәndindә
İlkin çıxış öyrәnilmәsinә şamil olunan müddәalar tәtbiq olunacaq.
Yekun çıxış öyrәnilmәsi hazır olduqdan, Hökumәt tәrәfindәn tәsdiq
edilmәk üçün tәqdim edildikdәn vә Hökumәt tәrәfindәn tәsdiq
olunduqdan sonra, bu iki illik müddәtin sonundan vә Yekun çıxış
öyrәnilmәsi ilә әlaqәdar olub mövcud ola bilәcәk fәaliyyәtin başa
çatmasından etibarәn ӘİBK iştirakçıları Layihә nәticәsindә әtraf
mühitә dәyәn zәrәr vә ziyana görә maddi mәsuliyyәtdәn azad olunur
vә Hökumәt hәr hansı üçüncü şәxs tәrәfindәn qaldırılan müvafiq
iddiaları ödәmәyә vә ӘİBK iştirakçılarını bunlardan mәdafiә etmәyә
dair öhdәliyi öz üzәrinә götürür.

(iv)

Yekun çıxış öyrәnilmәsi hәyata keçirildikdә vә Hökumәt tәrәfindәn
tәsdiq olunduğu şәkildә bu öyrәnilmә Әlavә 3-ün müddәalarına
әsasәn aradan qaldırılmamış vә digәr vasitә ilә diqqәt yetirlmәmiş
tәsirin olmadığına vә ya müәyyәn olunmuş tәsirin müvafiq qaydada
aradan qaldırılmasına vә ya digәr vasitә ilә diqqәt mәrkәzindә
olduğuna istinad etdikdә vә bu öz әksini Yekun çıxış öyrәnilmәsinә
dair fәaliyyәt gedişi xülusasәsindә öz әksini tapdıqda, (tamamlanmış)
Yekun çıxış öyrәnilmәsinin Hökumәtә tәqdim edildiyi tarixdәn
etibarәn ӘİBK iştirakçıları Layihә nәticәsindә әtraf mühitә dәyәn
zәrәr vә ziyana görә maddi mәsuliyyәtdәn azad olunur vә Hökumәt
hәr hansı üçüncü şәxs tәrәfindәn qaldırılan müvafiq iddiaları
ödәmәyә vә ӘİBK iştirakçılarını bunlardan mәdafiә etmәyә dair
öhdәliyi öz üzәrinә götürür.
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3.16

ӘİBK iştirakçılarına tәtbiq olunmasına әlavә olaraq, bu Әlavәnin müddәaları
hәmçinin ӘİBK iştirakçısı olmayan hәr hansı digәr Layihә iştirakçısına vә
onun göstәrdiyi fәaliyyәt Boru kәmәri üzrә fәaliyyәt tәsis etmәk şәrti ilә
onun fәaliyyәtinә şamil edilir.
4.

SOSİAL TӘSİR

4.1

Layihә üzrә fәaliyyәti hәyata keçirәrkәn, ӘİBK iştirakçıları әtrafda olan
cәmiyyәt üzvlәrinә vә onların әmlakına tәsiri mümkün qәdәr aşağı bir
sәviyyәdә saxlamaq üçün özlәrinin Bütün әn yaxşı sәylәrindәn istifadә
edәcәklәr.

4.2

Hәr hansı müvafiq sәlahiyyәtli yerli vә ya Hökumәtlәrarası tәşkilat Layihә
üzrә fәaliyyәt әlaqәdar olan sahәyә münasibәtdә sosial xarakterli qayda vә
prinsiplәr qәbul vә tәtbiq edirsә, ӘİBK iştirakçıları vә Hökumәt bunun
Layihәyә müvafiq tәsirini öyrәnmәk mәqsәdi ilә mәlsәhәtlәşmәlәr
keçirәcәk, lakin heç bir halda Layihәyә beynәlxalq sәviyyәdә eyni qәbildәn
olan Xam neftin nәqli üçün boru kәmәrlәri sәnayesindә tәtbiq olunun qayda
vә standartlardan fәrqli vә daha ağır qayda vә standartlar tәtbiq
olunmayacaq.

4.3

Obyektlәr üçün ümumi sahә seçilmәzdәn әvvәl, müvafiq әrazidә sosial
şәraitin tәsiri öyrәnilmәlidir vә bu fәaliyyәt ümumi öyrәnilmә vә risk
qiymәtlәndirilmәsini әhatә edәcәk. Bu iki fәaliyyәt növü birlikdә ӘİBK
iştirakçıları tәrәfindәn Layihә üzrә fәaliyyәtin vә müvafiq fәayliyyәt
növlәrinin (Layihә üzrә fәaliyyәtin Әrazi daxilindә vә ya xaricindә aparılması
nәticәsindә) Әrazinin mәruz qaldığı sosial effektinin qiymәtlәndirilmәsinin
(«SEQ») әsası vә strukturunu tәşkil edәcәk.

4.4

Layihә üzrә fәaliyyәt hәyata keçirilәrkәn, ӘİBK iştirakçıları, Maddә 2-yә
müvafiq surәtdә, Dövlәt hakimiyyәt orqanlarına Layihә üzrә fәaliyyәtin SEQ
baxımından mütәmadi olaraq mәlumat tәqdim etmәlidirlәr.

5.

DİGӘR MӘSӘLӘLӘR

5.1

Tikinti işlәrinin başlanmasından әvvәl ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn qazılmalı
bütün yoxlama quyuları torpaqların sahibi vә ya istifadәçәsi ilә aparılmış
mәslәhәtlәşmәlәrdәn sonra mümkün qәdәr kiçik hәcmdә narahatçılıq
yaratmaqla qazılacaq.

5.2

Әlavә 2-nin 3.6 Bәndinin müddәalarına әsasәn, ӘİBK iştirakçıları torpaq
sahibinә vә ya torpaqdan istifadәçiyә hәmin torpaqda tikinti işlәri başlamaq
niyyәti barәdә bildiriş tәqdim etmәk üçün Bütün sәylәri göstәrәcәklәr.
Boruların, nәqliyyat vasitәlәrinin vә avadanlığın tikinti mәqsәdlәri ilә hәr cür
hәrәkәti yalnız torpaq sahibinә vә torpaqdan istifadәçiyә bildirilәn proqram
çәrçivәsindә әsaslandırılmış dәrәcәdә mümkün olduqda hәyata
keçirilәcәkdir.
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5.3

Torpaq hüquqlarının tәtbiq edildiyi torpaqlara әlaqәli torpaq sahiblәrinin vә
torpaqdan istifadәçilәrin әsaslı surәtdә tәlәb edә bilәcәyi razılaşdırılmış
müvafiq müvәqqәti keçidlәrin tikilmәsi şәrti ilә bütün әsaslı dәrәcәdә lazım
olan giriş vasitәlәri ӘİBK iştirakçılarının әlindә olacaqdır. Belә müvәqqәti
keçidlәr imkan daxilindә boru kәmәrinin tikilmәsi üçün torpaq sahәsinә
daxil olmazdan әvvәl razılaşdırılacaqlar. Tikinti işlәri tamamlandıqdan sonra
vә mümkün bir hәcmdә xüsusi maşın vә piyada yollarının onların işlәrin
başlanmasından әvvәl mövcud olduğu vәziyyәtinә bәrabәr vәziyyәti daimi
olaraq bәrpa edilәcәk vә Obyektlәrin tәhlükәsizliyini vә Layihә üzrә
fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә daimi istifadә
olunmaq üçün istifadәyә tәqdim olunacaq.

5.4

ӘİBK iştirakçıları apardıqları hәr hansı tikinti işlәri ilә әlaqәdar müvәqqәti
olaraq bu Sazişә әsasәn ӘİBK iştirakçılarına verilәn Daimi torpaq mülkünә
bitişik olan vә ӘİBK iştirakçıları tәrәfindәn tikinti işlәri zamanı tәsirә mәruz
qalmış hәr hansı torpaq sahәlәri arasında nәqliyyat vasitәlәrinin vә
keçidlәrin saxlanılması vә tәmin edilmәsi üçün lazımi avadanlığın (belә
avadanlığın torpağın nәqliyyat vә keçidlәrin mәqsәdlәri baxımından vә
onlardan istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulan fәsildә vә belә istifadәnin
nәzәrdә tutulduğu dövr әrzindә lazımi qaydada işlәnmәsinә imkan yarada
bilmәsi şәrti ilә) tәminatını hәyata keçirәcәkdir. Zәrurәt yarandıxı halda
torpaq sahәsi Layihә üzrә fәaliyyәt nәticәsindә tәsirә mәruz qaldıqda vә
Layihә üzrә fәaliyyәt gedişi müvafiq vasitә vә keçidlәrin saxlanılmasına
imkan vermәdikdә, Hökumәt bu vasitә vә keçidlәr üçün mәsuliyyәt daşıyır
vә Layihә iştirakçısını qarşı irәli sürülmüş bütün iddiaların dәyәrini ödәmәk
öhdәliyini öz üzәrinә götürür.

5.5

Sazişin 10-cu Maddәsinin müddәalarına әsasәn, ӘİBK iştirakçıları tikinti
işlәrinin aparılması dövründә vә bu işlәrin başa çatmasından sonra boru
kәmәrinin çәkilmәsi vә istifadә olunması nәticәsindә heyvanların gәzibdolaşması ilә bağlı әlavә riskә mәruz qalacaq, yaxud mәruz qala bilәcәk
torpaqlarda heyvanların gәzib-dolaşmasının qarşısının alınması üçün әsaslı
dәrәcәdә mümkün olan bütün tәdbirlәri görәcәk, belә hadisә ilә bağlı riskin
qarşısının alınması, yaxud minimuma endirilmәsi üçün müvafiq hasarların
çәkilmәsini vә saxlanılmasını tәmin edәcәkdir. Heyvanların mühafizәsi
mәqsәdi ilә zәruri vә әsaslı dәrәcәdә mümkün olan hasarlar, işıqlar vә
baryerlәr tikilәcәkdir. Müvafiq torpaq sahibi vә torpaqdan istifadәçi ilә
başqa cür razılaşdırılmış hallar istisna olmaqla, qonşu torpaqlarda saxlanılan
mal-qaranın tikinti aparılan әraziyә keçmәsinin qarşısını almağa imkan
verәn hasarlama metodundan istifadә edilәcәkdir.

5.6

Bәrk süxurların partladılması üçün partlayıcı maddәlәrdәn istifadә edilmәsini
tәlәb edәn hәr hansı iş aparıldığı tәqdirdә, ӘİBK iştirakçılarının fikrincә bu
cür işlәrin tәsirinә mәruz qala bilәcәk bütün şәxslәrә bildiriş verilәcәk vә
müvafiq tәhlükәsizlik tәdbirlәri görülәcәkdir. Partlayıcı maddәlәrdәn istifadә
gün işığı olduğu saatlarda hәyata keçirilәcәkdir.
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5.7

Әgәr hәr hansı sahә karantin hәyata keçirilmәsini vә ya hәr hansı bu kimi
tәdbirin görülmәsini tәlәb edәn vә qeydә alınmalı olan hәr hansı insan
xәstәliyi nәticәsindә yoluxmuş elan edilirsә, hәmin torpaq sahәsinә giriş
tәlәb edәn Layihә üzrә fәaliyyәt ilә bağlı olan hәr hansı iş, ilk növbәdә
Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının müvafiq nazirliyinin razılığını tәlәb edәn
xüsusi hallar istisna olmaqla, dayandırılacaqdır. Bu Bәndin heç bir müddәası
ӘİBK iştirakçılarının boru kәmәrindәki hәr hansı çatın vә ya sızmanın
aradan qaldırılması mәqsәdi ilә sahәyә dәrhal vә bildiriş vermәdәn vә ya
hәr hansı tәsdiqi almadan girişini mәhdudlaşdırmamalıdır.

5.8.

ӘİBK iştirakçıları boru kәmәri üzrә işlәrin bilavasitә tәsirinә mәruz qalan
torpaq sahiblәri vә torpaq istifadәçilәri ilә birgә sahәyә girişdәn әvvәl
torpaq sahibi vә ya torpaq istifadәçisi tәrәfindәn ӘİBK iştirakçılarına
bildirilәn qeydә alınmalı torpaq parazitlәri vә xәstәliklәrin vә başqa torpaq
parazitlәri vә xәstәliklәrin qarşısının alınması mәqsәdi ilә әsaslandırıla bilәn
tәhlükәsizlik tәdbirlәrini hәyata keçirәcәkdir.

5.9

Tikinti işlәri vә Torpaq hüquqlarından istifadә zamanı daşlaşmış әşyalar,
sikkәlәr vә digәr qiymәtli şeylәr aşkar edilә bilәr. Bu cür әşyalara sahiblik
Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә uyğun şәkildә müәyyәn
edilәcәkdir.
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