Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

“Əsrin müqaviləsi”sinə dair rəsmi sənədlər
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı qanun, fərman, sərncamlar və Nazirlər
Kabinetinin qərarları)
➢ Azərbaycan Respublikasında dəniz neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin sürətləndirilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (4 fevral 1994-cü il)
➢ Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında xarici neft
şirkətləri konsorsiumu ilə danışıqların yekunları barəsində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı (14 sentyabr 1994-cü il)
➢ Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda xarici şirkətlərlə birgə işlənən neft yataqlarından
ilkin neftin çıxarılması gününün qeyd olunması haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı (27 oktyabr 1997-ci il)
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri
konsorsiumunun Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının,
habelə “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi haqqında (29
sentyabr 1994-cü il)
➢

➢

➢
➢

➢
➢

➢
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO Kaspian Si Petroleum Limited, Bi-Pi Eksploreyşn
(Kaspian Si) Limited, Delta Nimir Xəzər Limited, Den Norske Stats Olyeselskap a.s. Lukoyl Səhmdar
Cəmiyyəti, Makdermott Azərbaycan İnk., Pennzoyl Kaspian Korporeyşn, Remko Xəzər Enerci
Limited, Türkiye Petrolleri A.O., Yunokal Xəzər, L.t.d. arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, onun
həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 dekabr 1994-cü il)
Xəzər dənizinin “Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətlərinin konsorsiumu arasında 1994-cü il
sentyabrın 20-də bağlanmış saziş ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
"Türkiye Petrolleri A.O." arasında 1995-ci il 12 aprel tarixli alqı-satqı haqqında müqavilənin və ona
əlavə edilmiş sənədlərin bəyənilməsi və qanunun qüvvəyə minməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı (20 iyun 1995-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarından və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsindən çıxarılan ilkin neftin ixracına aid sənədlərin bəyənilməsi və təsdiq
olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (29 dekabr 1995-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsindən çıxarılan ilkin neftin Qərb Marşrutu ilə ixracına aid sənədlərin təsdiq
olunması və bəyənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (7 mart 1996-cı
il)
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi üzrə
layihədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payı ilə bağlı bəzi məsələlərin
tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (16 may 2007-ci il)
Xəzərin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Sazişə Azərbaycan
Respublikası hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı (11 noyabr 1994-cü il)
Müqavilənin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
(20 sentyabr 1994-cü il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq
Əliyevin çıxışı (20 sentyabr 1994-cü il)
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2. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Qarabağ" strukturunun və ona bitişik

sahələrin kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında (10 noyabr 1995-ci il)
➢

➢
➢
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Qarabağ" perspektiv strukturunun və onu əhatə edən ərazinin
kəşfiyyatına, işlənməsinə və hasilatın pay bölgüsünə dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ilə Lukoyl İnterneşnl Ltd, Acip Azərbaycan b.v., Lukacip n.v., Pennzoyl Kaspian Development
Korporeyşn və ARDNŞ ortaq kommersiya şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, onun
həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13 fevral 1996-cı il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qarabağ Strukturunun və ona bitişik sahələrinin kəşfiyyatı və
işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (4 avqust 1995-ci il)
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qarabağ strukturunun və ona bitişik sahələrin birgə kəşfiyyatı
və işlənməsi haqqında” Sazişə Azərbaycan Respublikası hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin Qərarı (14 yanvar 1996-cı il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı
(11 iyul 1995-ci il)

3. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Şahdəniz" perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (4 iyun 1996-cı il)
➢

➢

➢
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq
Şirkəti, Bİ-Pİ Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl
LTD, Oyl İndastriz İncinirinə ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A.S., Törkiş Petroleum Oversiz
Kompani Limited şirkətləri arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə
verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 oktyabr 1996-cı il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq
Şirkəti, Bİ-Pİ Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl
LTD, Oyl İndastriz İncinirinə ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A.S., Törkiş Petroleum Oversiz
Kompani Limited şirkətləri arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə
verilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (2 iyun 1996-cı il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz yatağının kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (4 oktyabr 1995-ci il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı (4
iyun 1996-cı il)

4. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Əşrəfi", "Dan ulduzu" perspektiv
strukturlarının və onlara bitişik sahənin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında (14 dekabr 1996-cı il)
➢

➢

➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Əşrəfi, Dan ulduzu perspektiv strukturlarının və onlara
bitişik sahənin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO Nord Abşeron Petroleum Limited, yunokal İstern Nemisfir
Eksploreyşn LTD, İtoçu Oyl Eksploreyşn (Kaspian) İnk., Delta Oyl Kompani (Azərbaycan) LTD,
ARDNŞ Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə
verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (25 fevral 1997-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Əşrəfi", "Dan ulduzu" perspektiv strukturlarının kəşfiyyatı və
işlənilməsi layihəsinə dair Azərbaycan Respublikası ilə "AMOKO Nord Abşeron Petroleum Limited",
"YUNOKAL Xəzər Limited", "Delta Oyl Kompani Limited", "İtoçu Oyl Eksploreyşn (Kaspian) İnk."
şirkətləri arasında danışıqlar aparılması və Saziş bağlanması səlahiyyətinin verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (29 noyabr 1996-cı il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
(14 dekabr 1996-cı il)

5. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Lənkəran-dəniz" və "Talış-dəniz"
perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

pay bölgüsü haqqında (13 yanvar 1997-ci il)
➢

➢
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Lənkəran-dəniz" və "Talış-dəniz" perspektiv struk-turlarının
daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Elf Petroleum Azərbaycan B. V., ARDNŞ-nin Ortaq Neft
Şirkəti, Total Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata
keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13 iyun 1997-ci il).
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda“ Lənkəran-dəniz”, “Talış-dəniz” perspektiv strukturlarının
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair xarici neft şirkətləri ilə danışıqların yekunlaşması
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (10 yanvar 1997-ci il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
bəyanatı (13 yanvar 1997-ci il)

6. Xəzər dənizində "Yalama" /D-222/ perspektiv Azərbaycan blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair (3 iyul 1997-ci il)
➢

➢

Xəzər dənizində D-222 perspektiv Azərbaycan blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsünə dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə "LUKoyl İnternəşnl GmbH ",
ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə
verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 noyabr 1997-ci il)
"Xəzər dənizində "D - 222" perspektiv Azərbaycan blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsünə dair" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (1 oktyabr 1997-ci il)

7. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü barədə (01 avqust 1997-ci il)
➢

➢
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Mobil Eksploreyşn ənd Prodyusinq
Azərbaycan İnk. və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata
keçirilməsinə icazə verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4 noyabr 1997-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (18 iyul 1997-ci il)
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və Öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (1 oktyabr 1997-ci il)

8. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (01 avqust 1997-ci il)
➢

➢
➢
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Şevron Oversiz Eksploreyşn
Limited, ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə
icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (11 noyabr 1997-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (18 iyul 1997-ci il)
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (1 oktyabr 1997-ci il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (1
avqust 1997-ci il)

9. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv strukturunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (01 avqust 1997-ci il)
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Eksson Eksploreyşn
ənd Prodakşn Azərbaycan Limited, ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq
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edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14 noyabr
1997-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Naxçıvan” perspektiv strukturunun kəşfiyyatı və işlənməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (18 iyul 1997-ci il).
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (1 oktyabr 1997-ci il).

10. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı" dəniz blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (02 iyun 1998-ci il)
➢

➢
➢
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Kürdaşı dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Acıp Azərbaycan B.V., Mitsui
Oyl Eksploreyşn Ko. LTD, Törkiş Petroleum Oversiz Kompani LTD, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkətinin Ortaq Neft Şirkəti və Repsol Eksplorasion S.A. arasında Sazişin qəbul və təsdiq
edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7 iyul
1998-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı" dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (23 sentyabr 1997-ci il)
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (29 iyun 1998-ci il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (2
iyun 1998-ci il)

11. Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin (Şıxzəgirli, Şeytanud, Bürgüt,
Donquzduq, Nardaran, İlxıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turğay, Kənizədağ,
Qərbi Duvannı, Duvannı, Solaxay və Daşgil yataqlarının) kəşfiyyatı və işlənməsi
haqqında (02 iyun 1998-ci il)
➢

➢

➢

Azərbaycan Respublikası Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin ("Şıxzəgirli",
"Şeytanud", "Bürgüt", "Donquzduq", "Nardaran", "İlxıçı", "Qərbi Hacıvəli", "Sundi", "Şərqi Hacıvəli",
"Turağay", "Kənizədağ", "Qərbi Duvannı", "Duvannı", "Solaxay" və "Daşgil" yataqlarının) kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
Komonvels Qobustan Limited, Yunion Teksas Qobustan Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (13 noyabr 1998-ci il)
Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin (Şıxzəgirli, Şeytanud, Bürgüt, Donquzduq,
Nardaran, İlxıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turğay, Kənizədağ, Qərbi Duvannı, Duvannı,
Solaxay və Daşgil yataqlarının) kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı (17 aprel 1998-ci il)
Azərbaycan Respublikası Cənub-Qərbi Qobustanın "Şıxzəgirli", "Şeytanud", "Bürgüt", "Donquzduq",
"Nardaran", "İlxıçı", "Qərbi Hacıvəli", "Sundi", "Şərqi Hacıvəli", "Torağay", "Kənizədağ", "Qərbi
Duvannı", "Duvannı", "Solaxay" və "Daşgil" yataqlarının daxil olduğu üç blokun kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (11 sentyabr 1998-ci il)

12. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "İnam" perspektiv strukturunun daxil
olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (21 iyul
➢

1998-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ilə AMOKO İnam Petroleum Kompani, Momument Resorsez (Kaspian) Limited, Sentral Fyuel
Kaspian Si Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata
keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1 dekabr 1998-ci il)
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz
blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (17 iyun
1998-ci il)
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin
təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (11 sentyabr
1998-ci il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
(21 iyul 1998-ci il)

13. Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və "Zərdab" neft yataqlarının
daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (21
➢

➢
➢

iyul 1998-ci il)
Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və "Zərdab" neft yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti və Ramko Enerci (Muradxanlı) Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında
Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (20 noyabr 1998-ci il)
Muradxanlı, Cəfərli və Zərdab neft yataqlarının daxil olduğu blokun reabilitasiyası, kəşfiyyatı və
işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (17 iyun 1998-ci il)
"Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və "Zərdab" neft yataqlarının daxil olduğu
blokun reabilitasiyası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı (11 sentyabr 1998-ci il)

14. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Araz", "Alov" və "Şərq" perspektiv
strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında (21 iyul 1998-ci il)
➢

➢
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Araz", "Alov" və "Şərq" perspektiv strukturlarının daxil
olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BiPi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Statoyl Azərbaycan
Alov a.s. və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata
keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 dekabr 1998-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Araz, Alov və Şərq perspektiv strukturlarının daxil
olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı (19 iyun 1998-ci il)
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Araz", "Alov" və "Şərq" perspektiv strukturlarının daxil
olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı (11 dekabr 1998-ci il)

15. Azərbaycan Respublikasında "Kürsəngi" və "Qarabağlı" neft yataqlarının daxil
olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (12 dekabr
➢

➢
➢

1998-ci il)
Azərbaycan Respublikasında "Kürsəngi" və "Qarabağlı" neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ilə Frontera Resorses Azərbaycan Korporeyşn, Delta/Hess (K&K) Limited və ARDNŞ-nin
Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 aprel 1999-cu il)
Kürsəngi və Qarabağlı neft yataqları daxil olan blokun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (17 aprel 1998-ci il)
"Azərbaycan Respublikasında "Kürsəngi" və "Qarabağlı" neft yataqlarının daxil olduğu blokun
reabilitasiyası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan
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Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı (31 mart 1999-cu il)

16. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Atəşgah", "Yanan Tava", "Muğan Dəniz"
perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında (25 dekabr 1998-ci il)
➢

➢
➢

➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava, Muğan Dəniz perspektiv strukturlarının
daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Capan Petroleum Eksploreyşn Ko., Ltd-nin Ortaq Şirkəti,
İndoneziya Petroleum Ltd-nin Ortaq Şirkəti, İtoçu Oyl Eksploreyşn Ko., Ltd, Teyseki Kontinental Şelf
Development Ko., Ltd və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi,
həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (11 iyun 1999-cu il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava və Muğan Dəniz perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı (3 dekabr 1998-ci il)
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Atəşgah", "Yanan Tava" və "Muğan Dəniz" perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında"
Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (29 may 1999-cu il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
(25 dekabr 1998-ci il)

17. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Savalan", "Dalğa", "Lerik Dəniz"
və "Cənub" perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və
işlənməsi haqqında (27 aprel 1999-cu il)
➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Savalan, Dalğa, Lerik Dəniz və Cənub perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı (15 mart 1999-cu il)

18. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Zəfər" və "Məşəl" perspektiv
strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında (27 aprel 1999-cu il)
➢

➢
➢

➢
➢

➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Zəfər və Məşəl perspektiv strukturlarının daxil olduğu
kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Ekson Eksploreyşn ənd Prodakşn Kaspian Si Limited, Konoko
(U.K.) Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata
keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (21 aprel 2000-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Zəfər və Məşəl perspektiv strukturlarının daxil olduğu
dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (28
mart 1999-cu il)
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Zəfər" və "Məşəl" perspektiv strukturlarının daxil olduğu
kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı (23 mart 2000-ci il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
(27 aprel 1999-cu il)

19. Azərbaycan Respublikasında "Padar" sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların
daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (27 aprel 1999cu il)
Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu blokun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ilə Kura Valley Development Kompani Ltd. ("Monkrif Oyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
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arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (9 iyun 2000-ci il)
Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu blokun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (19 aprel 1999-cu
il)
"Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu blokun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin
təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (19 may 2000-ci
il)

20. Azərbaycan Respublikasında "Mişovdağ" və "Kəlaməddin" neft yataqlarının daxil
olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (12
➢

➢
➢

➢

sentyabr 2000-ci il)
Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Karasu Development Kompani ("KDK"), Pet Oyl Petroleum ənd Prodakts
İnterneyşnl Eksploreyşn ənd Prodakşn İnkorporeyted ("Pet Oyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
("ONŞ") arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (25 oktyabr 2000-ci il)
Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (14 avqust 2000-ci
il)
"Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin
təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (26 sentyabr
2000-ci il)
Müqavilənin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
(12 sentyabr 2000-ci il)

21. Azərbaycan Respublikasında "Zığ" və "Hövsan" neft yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (9 yanvar 2001-ci il)
➢

➢
➢

Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
("ARDNŞ") ilə Lukoyl Oversiz Abşeron Ltd. ("LUKOYL") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ")
arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (12 iyun 2001-ci il)
Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı
və işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (25 dekabr 2000-ci il)
Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (8 fevral 2001-ci il).

22. Azərbaycan Respublikasında "Pirsaat" neft yatağı və ona bitişik sahələr daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında (6 iyun 2003-cü il)
➢

➢
➢

Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağı və ona bitişik sahələr daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti, Şenq Li Oylfild Şenq Da Qrup Kompani və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin
qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (2 dekabr 2003-cü il)
Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (21 may 2003-cü il)
"Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin
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təminatı və öhdəlikləri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (31 iyul 2003-cü
il)
➢

ƏLAVƏLƏR
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Abşeron Dəniz Blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Total E&P Abşeron
Bi.Vi. və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə
icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 may 2009-cu il)

➢

Azərbaycan Respublikasında Kürovdağ yatağının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Qlobal Enerci
Azərbaycan Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata
keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 may 2009-cu il)

➢

Azərbaycan Respublikasında Neftçala, Xıllı, Durovdağ-Babazanan neft yataqlarının və Muğan
monoklinalın Cənub-Qərb qanadının daxili olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Neftçala İnvestments Limited və
ARDNŞ-in Ortaq Nefti Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə
verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 may 2009-cu il)

➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Bahar yatağının və Qum-Dəniz yatağının daxil olduğu
blokun kəşfiyyatı, bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası
dövlət neft şirkəti, Bahar Enerci Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27
aprel 2010-cu il)

➢

Azərbaycan Respublikasında Balaxanı-Sabunçu-Ramana və Kürdəxanı neft yataqlarının daxil
olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti, UQE-LANSER PTİ. LTD və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul
və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (6
may 2011-ci il)

➢

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şəfəq-Asiman dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, BP Eksploreyşn
(Azərbaycan) Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi,
həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (6 may 2011-ci il)

➢

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Ümid yatağının və Babək perspektiv strukturunun
daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti ilə SOCAR Umid Oil and Gas Limited şirkəti arasında Risk Xidmət Sazişinin və ona əlavə
olunmuş “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Ümid yatağının və Babək perspektiv strukturunun
daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi üzrə neft-qaz əməliyyatlarının aparılması
haqqında” SOCAR Umid Oil and Gas Limited şirkəti ilə Umid, Babək Eksploreyşn end Prodakşn
şirkəti arasında Müqavilənin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 may 2017-ci il)
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərbaycan (ACG) Limited, BP Eksploreyşn (Kaspian Si)
Limited, Şevron Xəzər, Ltd., Ekson Azərbaycan Limited, İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd., İtoçu Oyl
Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk., ONGC Videş Limited, Statoyl Abşeron AS, Türkiye Petrolleri A.O.
arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (31 oktyabr 2017-ci il)
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➢

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Əşrəfi - Dan ulduzu - Aypara sahəsinin kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
Statoyl Azərbaycan Əşrəfi Dan Ulduzu Aypara BV və SOCAR-ın Ortaq neft şirkəti arasında Sazişin
qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (29 iyun 2018-ci il)

➢

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Qarabağ” neft yatağının işlənməsi ilə əlaqədar”
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan Qarabağ BV və SOCAR
Qarabağ LLSi arasında Risk xidmət Sazişinin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə
verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (29 iyun 2018-ci il)

➢

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BP
EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) LİMİTED şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında
Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (12 oktyabr 2018-ci il)
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi
haqqında” Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(23 fevral 2021-ci il)
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Azərbaycan Respublikasında dəniz neft və qaz yataqlarının
işlənilməsinin sürətləndirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Respublikanın dəniz neft və qaz yataqlarının kəşfində və işlənməsində xarici neft şirkətlərinin iştirakı
barə-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti rəhbərliyinin məlumatını nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Xarici neft şirkətləri ilə [AMOKO, Britiş Petroleum (Statoyl, Penzoyl) Remko, Yunokal, Mak Dermott,
Türk Neft Şirkəti] aparılan danışıqların əsas istiqamətləri barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin təklifləri bəyənilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə yuxarıda adları çəkilən xarici neft şirkətləri ilə birlikdə
“Azəri” və “Çıraq” yataqlarının kəşfinə və işlənməsinə dair danışıqların aparılması, müqavilənin hazırlanması
və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə tapşırılsın ki, iki həftə müddətinə “Günəşli” yatağında
neft hasilatının sabitləşdirilməsi proqramını hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 4 fevral 1994-cü il
№ 56
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Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında
xarici neft şirkətləri konsorsiumu ilə danışıqların yekunları barəsində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı
“Azərbaycanda dəniz neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin sürətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1994-cü il 4 fevral tarixli sərəncamında ifadə edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti “AMOKO Kaspian Si Petroleum ltd”, “Bi-Pi Eksploreyşn
(Kaspian Si)-ltd”, “Den Norske Stats Olyeselskap a.c.”, “LUKoyl” Səhmdar Cəmiyyəti, “Mak Dermott
Azərbaycan ink”, “Pennzoyl Kaspian Korporeyşn”, “Remko Xəzər Enerji ltd”, “Türk Petrolleri a.o.”, “Yunokal
Xəzər ltd” şirkətlərinin daxil olduqları xarici neft şirkətləri konsorsiumu ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda “Çıraq”, “Azəri” yataqlarının, habelə “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə
işlənməsi haqqında Sazişin bağlanması barəsində üç ildən artıq davam edən danışıqları başa çatdırmışdır.
Həmin yataqların neft ehtiyatı 500 milyon tondan artıq qiymətləndirilir.
Dövlət Neft Şirkətinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim etdiyi məruzədə hazırlanmış Sazişin
layihəsi Azərbaycan Respublikası üçün iqtisadi cəhətdən səmərəli və münasib variant kimi səciyyələndirilir.
Qeyd edilir ki, yataqların işlənməsi üçün lazım olan investisiyaların 80 faizi konsorsium tərəfindən qoyulacaq,
Saziş qüvvəyə mindikdən sonra ilk neft 18 ay ərzində çıxarılacaq, neft hasilatına əsas yataqlarda 48 aydan gec
olmayaraq başlanacaq və Azərbaycan neftinin beynəlxalq bazara səmərəli yolla çıxarılmasını təmin edən neft
kəmərinin tikintisi isə 54 ay ərzində başa çatdırılacaqdır. Sazişə görə Azərbaycan neft yataqlarının istismarına
nəzarət və istismarın idarə edilməsi hüquqlarını özündə saxlayır.
Bu prosesdə Azərbaycanın gəliri üç mənbədən alınacaqdır: təbii ehtiyatların mülkiyyətçisi hüququndan
irəli gələn gəlirlər; yataqlar işlənməsinə investisiya qoyuluşlarında iştirak ilə bağlı gəlirlər; respublika büdcəsinə
konsorsiumun gəlirinin dörddə bir hissəsi məbləğində vergi ayırmaları. Bunlar hamısı gəlirli neftin 80 faizinin
Azərbaycana çatdırılmasını təmin edəcəkdir. Əlavə olaraq neft ilə birgə çıxan və ehtiyatları 55 milyard kubmetr
həcmində qiymətləndirilən səmt qazı da Azərbaycanın mülkiyyətini təşkil edəcəkdir. Konsorsiumla bağlanan
Sazişin əhatə etdiyi sahədə 90 milyard kubmetr həcmində qiymətləndirilən azal qaz yataqlarının istismarı
Azərbaycanın müstəsna səlahiyyətində saxlanılır və bu da Sazişin iqtisadi səmərəsini daha da artırır.
Neft yataqlarının birgə işlənməsi 30 il müddətinə nəzərdə tutulmuşdur. Bu XXI əsrin astanasında
Azərbaycan Respublikasında xalqın iqtisadi və sosial rifahının təməlini qoyacaq, real nəticələr isə yaxın illər
ərzində əldə ediləcəkdir. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində on milyardlarla valyuta mədaxili bütün
iqtisadiyyatın və hər şeydən əvvəl neft sənayesinin elmi və istehsal–texniki bazasının keyfiyyətcə yeniləşməsini
təmin edəcəkdir. Uzun müddət durğunluq vəziyyətində olmuş neftmaşınqayırma, neft emalı və neft kimyası
sənayesinə yeni təkan veriləcəkdir, bu da ümumi iqtisadi göstəricilərin artımı ilə yanaşı, kadr potensialının
möhkəmlənməsinə kömək edəcək, yeni iş yerlərinin yaradılmasına imkan veriləcəkdir. Azərbaycan sənayesi
suyun dərinliklərində olan karbohidrogen yataqlarının istismarı sahəsində qabaqcıl xarici təcrübəyə
yiyələnəcəkdir, bu da gələcəkdə belə yataqlardan müstəqil istifadəyə imkan verəcəkdir.
Əldə edilən mənfəət Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox sahələrində yüksək texnologiyalara keçilməsini
təmin edəcək, o cümlədən infrastrukturun yerləşdirilməsinə imkan verəcəkdir. İri neft şirkətlərinin Azərbaycan
Respublikasında uğurlu işi xaricdən dövlətimizə etimadı möhkəmləndirəcək və şübhəsiz ki, yeni xarici
investisiyaların cəlb edilməsinə zəmin yaradacaqdır. Yuxarıda göstərilənləri rəhbər tutaraq, Xəzərin Azərbaycan
sektorunda neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında xarici neft şirkətləri konsorsiumu ilə Saziş layihəsini
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin məruzəsində müsbət qiymətləndirilməsini nəzərə alaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin məruzəsi və Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi
və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
ilə “AMOKO Kaspian Si Petroleum ltd”, “Bi-Pi Eksploreyşn (Kaspian Si)-ltd”, “Den Norske Stats Olyeselskap
a.c.”, “LUKoyl” Səhmdar Cəmiyyəti, “Mak Dermott Azərbaycan ink”, “Pennzoyl Kaspian Korporeyşn”,
“Remko Xəzər Enerji ltd”, “Türk Petrolleri a.o.”, “Yunokal Xəzər ltd” şirkətləri arasında Sazişin layihəsi
bəyənilsin.
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2. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevə tapşırılsın ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft
hasilatının pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
“AMOKO Kaspian Si Petroleum ltd”, “Bi-Pi Eksploreyşn (Kaspian Si)-ltd”, “Den Norske Stats Olyeselskap
a.c.”, “LUKoyl” Səhm-dar Cəmiyyəti, “Mak Dermott Azərbaycan ink”, “Pennzoyl Kaspian Korporeyşn”,
“Remko Xəzər Enerji ltd”, “Türk Petrolleri a.o.”, “Yunokal Xəzər ltd” şirkətləri arasında Sazişi imzalasın.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 14 sentyabr 1994-cü il
№ 206
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Birinci müqavilə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri
konsorsiumunun Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının, habelə
“Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -----İmzalanma tarixi -------------------Ratifikasiya tarixi ----- ------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------

Bakı şəhəri, “Gülüstan” sarayı
29 sentyabr 1994-cü il
12 dekabr 1994-cü il
11 500 000 000 $
630 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Pennzoyl
TPAO 9,81%
1,75%
Mak Dermot
2,45%

RamkoDelta Xess
2,08% 1,68%

BP
17,12%

Statoyl
8,56%

Amoko
17,01%

ARDNŞ
20,00%

Yunokal
9,52%

LUKoyl
10,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Ekson/Mobil
8,00%

Yunokal
10,05%
LUKoyl
10,00%

BP/Amoko
34,14%

ARDNŞ
10,00%

İtoçu
3,92%
Delta Xess Ramko Pennzoyl
1,68%
4,82%
2,08%

TPAO
6,75%

Statoyl
8,56%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Səudiyyə Ərəbistanı və
Azərbaycan.
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli”
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO KASPİAN Sİ PETROLEUM
LİMİTED, Bİ-Pİ EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LİMİTED, DELTA NİMİR XƏZƏR
LİMİTED, DEN NORSKE STATS OLYESELSKAP a.s. LUKoyl SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ,
MakDERMOTT AZƏRBAYCAN İNK., PENNZOYL KASPİAN KORPOREYŞN, REMKO
XƏZƏR ENERCİ LİMİTED, TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. YUNOKAL XƏZƏR, L.T.D.
arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, onun həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında xarici neft şirkətləri
konsorsiumu ilə danışıqların yekunları barəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1994-cü il 14 sentyabr
tarixli fərmanına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri
konsorsiumunun Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Çıraq”, “Azəri” yataqlarının, habelə “Günəşli”
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi haqqında Saziş 1994-cü il sentyabrın 20-də
imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq imzalandığını, karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası qanunlarının
olmadığını və həmin Sazişin şərtlərinə görə qanunvericilik orqanı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Sazişin
qanun olmasını,
bu Qanun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) tam uyğun olduğunu nəzərə
alaraq,
habelə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) əsasən qərara alır:
1. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO KASPİAN Sİ PETROLEUM LİMİTED, Bİ-Pİ EKSPLOREYŞN (KASPİAN
Sİ) LİMİTED, DELTA NİMİR XƏZƏR LİMİTED, DEN NORSKE STATS OLYESELSKAP a.s. LUKoyl
SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, MakDERMOTT AZƏRBAYCAN İNK., PENNZOYL KASPİAN
KORPOREYŞN, REMKO XƏZƏR ENERCİ LİMİTED, TÜRKİYE PETROLLERİ A.O., YUNOKAL
XƏZƏR, L.T.D arasında Saziş qəbul və təsdiq edilir, onun həyata keçirilməsinə icazə verilir.
2. Sazişin əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti adından və onun tapşırığı ilə Azərbaycan
Respublikasının Baş naziri vəzifələrini icra edənin 1994-cü il noyabrın 11-də imzaladığı Azərbaycan
Respublikası hökumətinin təminatı və öhdəlikləri barədə sənəd qəbul və təsdiq edilir, onun həyata keçirilməsinə
icazə verilir.
3. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş və 1994-cü il noyabrın 15-də imzalanmış Azərbaycan
Respublikası hökumətinin təminatı və öhdəlikləri barədə sənəd qanun olurlar, habelə onlar Sazişdə konkret
surətdə başqa cür göstərilmiş hallar istisna edilməklə və Sazişin qüvvədə olduğu müddət ərzində Azərbaycan
Respublikasının müddəaları bu Sazişə və təminatlar barədə sənədə uyğun gəlməyən və ya zidd olan hər hansı
başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanundan, fərmandan, yaxud inzibati sərəncamdan (və ya onun bir
hissəsindən) üstün tutulurlar.
4. Bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan konkret sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, konkret və ya bu cür başqa sənədlər verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin şərtlərinə müvafiq surətdə və
qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin xarici pay iştirakçılarına konkret sahəsində neft-qaz əməliyyatları
aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
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5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, nazirlikləri, dövlət komitələri, baş idarələri və digər dövlət
orqanları Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına və Birgə
Əməliyyat Şirkətinə bütün lisenziyaların, Gömrük icazələrinin, vizaların, başqa səlahiyyətlərin və sanksiyaların
veril-məsini təmin edirlər.
6. Sazişə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər edilməsi və ya Sazişin öz qüvvəsini itirməsi yalnız
Sazişin tərəflərinin yazılı razılığı ilə, yaxud Sazişin şərtlərinə və müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilirlər.
7. Bu Qanun imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 2 dekabr 1994-cü il
№ 933
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Xəzər dənizinin “Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli"
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətlərinin konsorsiumu
arasında 1994-cü il sentyabrın 20-də bağlanmış saziş ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti ilə "Türkiye Petrolleri A.O." arasında 1995-ci il 12 aprel tarixli alqı-satqı
haqqında müqavilənin və ona əlavə edilmiş sənədlərin bəyənilməsi və qanunun qüvvəyə minməsi
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış və 1994-cü il dekabrın 12-dən qüvvəyə minmiş, həmin Saziş haqqında 1994-cü il 2 dekabr tarixli 933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə təsdiq edilmiş Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Gunəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən
hissəsinin birgə işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
ilə (bundam sonra "ARDNŞ" adlanacaq) "AMOKO Kaspian Si Petroleum Limited", "Bi-Pi Eksploreyşn
(Kaspian Si) Limited", "Delta Nimir Xəzer Limited", "Den Norske Stats Olyeselskap A.S." şirkətləri, "LUKoyl"
səhmdar cəmiyyəti, "Mak-Dermott Azərbaycan, İNK", "Pennzoyl Kaspian korporeyşn", "Remko Xəzər enerji
Limited", "Türkiye Petrolleri A.O.", "YUNokal Xəzər LTD" arasında Sazişə uyğun olaraq (bundan sonra
"Saziş" adlanacaq) ARDNŞ və "Türkiye Petrolleri A.O." (bundan sonra TPAO adlanacaq) 1995-ci il aprelin 12də Alqı-satqı haqqında Müqavilə imzalamışlar və sonradan ona düzəlişlər edilməklə Müqaviləyə əlavələr
şəklində: Kontrakt hüquqlarının başqasına verilməsi haqqında sənəd, TPAO şirkətinin hüquq və öhdəliklərinin
"Türkiyə Petrolleri İnterneyşnl Kompani Limited" (bundan sonra "TPİK" adlanacaq) şirkətinə verilməsinə aid
Tədiyə məhsulunun verilməsi haqqında Müqavilə (bundan sonra "Verilmə müqaviləsi" adlanacaq), habelə
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin Zəmanət və öhdəliklərinin layihə sənədi (bundan sonra birlikdə
"Müqavilə" adlanacaq) daxil edilmişdir. Müqaviləyə uyğun olaraq ARDNŞ Saziş üzrə pay iştirakı hüquqlarının
5%-ini (beş faizini) maliyyələşdirməyi öhdəsinə götürmüş, ARDNŞ isə TPAO şirkətinə satmağı, TPAO isə
ARDNŞ-dən bunu satın almağı öhdəsinə götürmüşdür. Bundan əlavə, Müqaviləyə uyğun olaraq TPİK Tədiyyə
məhsulunun verilməsi haqqında Müqaviləyə görə hüquq varisi kimi Saziş üzrə ARDNŞ-nin özündə saxladığı
pay iştirakının 5%-ini (beş faizini) TPAO şirkətinin hüquq varisi olan TPİK-ə maliyyə xərclərinin əvəzini
Müqaviləyə uyğun olaraq ödəməyi öhdəsinə götürmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının mənafelərinə cavab verdiyini və xarici neft şirkətlərinin konsorsiumu
tərəfindən Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq pay iştirakının verilməsinin bəyənildiyini nəzərə alaraq qərara
alıram:
1. ARDNŞ ilə TPAO arasında 1995-ci il aprelin 12-də imzalanmış Alqı-satqı haqqında Müqavilə və ona
düzəlişlər, Müqaviləyə əlavə edilmiş Kontrakt hüquqlarının verilməsi haqqında sənəd, Tədiyə məhsulunun
verilməsi haqqında Müqavilə, habelə Verilmə müqaviləsinin TPİK şirkətinə yenidən verilməsi haqqında sənəd
bəyənilsin və bu sənədlərin həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası hökumətinin
Zəmanət və öhdəliklərini imzalasın. Hökumətin bu Fərman ilə bəyənilən Zəmanəti Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri tərəfindən imzalanır və gecikmədən ardıcıl olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarı ilə təsdiq edilir.
3. Bu Fərman qüvvəyə mindikdən sonra, Müqavilə və Hökumətin zəmanəti Müqavilənin qüvvədə olduğu
bütün müddət ərzində Azərbaycan Respublikasında tam qanuni qüvvəyə malikdir və qüvvədə olan və gələcəkdə
qəbul ediləcək bütün digər fərmanlar, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və ya digər
aktları, habelə Azərbaycan Respublikasının hər hansı nazirliyinin, baş idarəsinin, başqa mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanının aktları bu Fərmana, Müqaviləyə və ya hökumətin Zəmanətinə uyğun deyildirsə, yaxud
bunların hər hansı bir müddəasına ziddirsə, yaxud da bunların dəyişdirilməsinə və ya ləğv edilməsinə səbəb
olarsa, bu Fərman, Müqavilə və hökumətin Zəmanəti üstün tutulur.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və ARDNŞ-ə tapşırılsın ki, yuxarıda göstərilən
Müqavilənin həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görsünlər.
5. Bu Fərman imzalandığı andan qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 20 iyun 1995-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarından və
“Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən çıxarılan ilkin neftin ixracına aid
sənədlərin bəyənilməsi və təsdiq olunması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və xarici neft şirkətləri arasında Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarından və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin
birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Sazişə (“Saziş”) uyğun olaraq, bu Sazişə müvafiq
surətdə ilkin neft hasilatına və ixrac olunmasına dair Layihə ilə əlaqədar ilkin neftin şimal istiqamətində ixrac
olunmasına aid Boru kəmərinin ötürmə qabiliyyəti və istismarı barədə Sazişin, Razılaşmaların əsaslarının,
Nəqletməyə yardım Haqqında Müqavilənin (“Sazişlər”) bağlanması ilə əlaqədar qərara alıram:
1. İlkin neftin hasilatına və ixracına dair Layihə bəyənilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti tərəfindən hazırlanmış və razılaşdırılmış Nəqletməyə yardım
haqqında Müqaviləni təsdiq etsin və Azərbaycan Respublikasının Baş naziri tərəfindən imzalandıqdan sonra
onun həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görülsün.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə Boru kəmərinin ötürmə qabiliyyəti və istismarı
barədə Sazişin və Razılaşmaların əsaslarının imzalanmasına və yerinə yetirilməsinə aid səlahiyyətlər verilsin.
4. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarından və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti və xarici neft şirkətləri arasında bağlanmış Sazişin və bu Sazişin tərkib hissəsi olan
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin Təminatı və Öhdəliklərinin (o cümlədən, Ekson Azərbaycan Limited
şirkətinə verdiyi Təminat və Öhdəliklərin) müddəaları bu sərəncamın 2-ci və 3-cü bəndlərində adları çəkilən
“Sazişlərə” müvafiq dərəcədə tətbiq edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası bütün mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlət müəssisələrinə və
təşkilatlarına tapşırılsın ki, Sazişlərdə ifadə olunan şərtlərin tam həyata keçirilməsinə kömək göstərmək üçün
bütün lazımi tədbirləri görsünlər.
6. Bu Sərəncam imzalandığı andan qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 29 dekabr 1995-ci il
№ 252
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli”
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən çıxarılan ilkin neftin Qərb Marşrutu ilə
ixracına aid sənədlərin təsdiq olunması və bəyənilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin Birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkəti və xarici neft şirkətləri arasında bağlanmış Sazişə, İlkin neft hasilatı barəsində Layihə ilə bağlı Qərb
Marşrutuna aid Boru kəmərinin ötürmə qabiliyyəti və istismarı barədə Sazişə və Sazişin əsasları haqqında
sənədə (Sazişlər) uyğun olaraq qərara alıram:
1. İlkin neftin hasilatına dair Layihə bəyənilsin.
2. Neft və qaz nəqli üçün bəzi mövcud obyektlərin təkmilləşdirilməsi və təmin edilməsi, Neft və qaz nəqletmə üçün yeni Obyektlərin (Vasitələrin inşası və belə Obyektlərlə) Vasitələrlə Gürcüstan ərazisindən kənara
neft və qaz nəql edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasında
hökumətlərarası Saziş layihəsi bəyənilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft şirkətinə Qərb marşrutuna dair Boru kəmərinin ötürmə
qabiliyyəti və istismarı barədə Saziş və Sazişin əsasları barədə sənəd imzalamaq və həyata keçirmək səlahiyyəti
verilsin.
4. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti və xarici neft şirkətləri arasında bağlanmış Sazişin müddəaları və Sazişin tərkib hissəsi olan
Azərbaycan Respublikası hökumətinin Təminat və Öhdəlikləri (Azərbaycan Respublikası hökumətinin Ekson
Azərbaycan Limited şirkətinə verdiyi Təminatlar və Öhdəliklər daxil olmaqla) 3-cü bənddə qeyd olunan
Sazişlərə müvafiq dərəcədə tətbiq edilsin.
5. Azərbaycan Respublikasının bütün mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlət müəssisələrinə
və təşkilatlarına tapşırılsın ki, Sazişlərdə göstərilən şərtlərə tam əməl olunmasına kömək göstərmək üçün bütün
lazımi tədbirləri görsünlər.
6. Bu Sərəncam imzalandığı andan qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 7 mart 1996-cı il
№ 288
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“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin
birgə işlənməsi üzrə layihədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
iştirak payı ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 2 dekabr tarixli 933 nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 1994-cü
il 20 sentyabr tarixli “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli”
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO KASPİAN Sİ PETROLEUM LİMİTED, Bİ-Pİ EKSPLOREYŞN
(KASPİAN Sİ) LİMİTED, DELTA NİMİR XƏZƏR LİMİTED, DEN NORSKE STATS OLYESELSKAP a.s.,
LUKoyl SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, MakDERMOTT AZƏRBAYCAN INK., PENNZOYL KASPİAN
KORPOREYŞN, REMKO XƏZƏR ENERCİ LİMİTED, TÜRKİYE PETROLLERİ A.O., YUNOKAL
XƏZƏR LTD arasında Saziş”ə (bundan sonra “Saziş”) əsasən, hasil edilən mənfəət karbohidrogenlərinin 10
faizi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payına düşür.
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 1999-cu il 29 dekabr tarixli 240 nömrəli Fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikasının payına
düşən xam neftin və qazın satışından əldə edilən gəlirlərin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
vəsaitinin formalaşma mənbələrindən biri kimi müəyyən edilməsi ilə əlaqədar 2003-cü ilədək Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Sazişdəki iştirak payına düşən xam neftin satışından əldə edilmiş
10231243624 ABŞ dolları məbləğində gəlirlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna köçürülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 7 fevral tarixli 849 nömrəli Fərmanına əsasən,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirakçısı olduğu layihələrdə onun iştirak payına düşən
gəlirlərin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin formalaşma mənbələrindən istisna
edildiyini nəzərə alaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna tapşırılsın
ki, Saziş üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 10 faiz iştirak payına düşən və 2003-cü
ilədək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun hesabında toplanmış 10231243624 ABŞ dolları
məbləğində vəsaitin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin hesabına köçürülməsini təmin etsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 may 2007-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Q ə r a r № 385
11 noyabr 1994-cü il, Bakı şəhəri

Xəzərin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Sazişə
Azərbaycan Respublikası hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında.
Azərbaycan Respublikasının dəniz neft və qaz yataqlarının işlənməsini sürətləndirmək haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1994-cü il 4 fevral tarixli 56 nömrəli Sərəncamına əsasən, Dövlət Neft
Şirkətinin xarici neft şirkətləri ilə danışıqları başa çatdıraraq, “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”,
“Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay
bölgüsü haqqında Saziş”i 1994-cü il 20 sentyabr tarixində imzaladığını nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti qərara
alır:
Göstərilən Sazişin 5 nömrəli əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
Baş nazir vəzifəsini icra edən
F. Quliyev
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Müqavilənin imzalanması mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin nitqi
- Xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycan Respublikasının həyatında tarixi bir hadisə baş verir. Xəzərin Azərbaycan Respublikasına aid sektorunda "Azəri", "Çıraq" neft yataqlarının və "Günəşli" neft yatağının bir hissəsinin müştərək
işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici ölkələrin neft şirkətləri arasında
üç il davam edən danışıqlar sona çatmış və müştərək işlər aparılması üçün müqavilənin layihəsi hazırlanıb
təqdim edilmişdir.
Bu gün biz Azərbaycanın paytaxtında, Bakıda, bu gözəl "Gülüstan" sarayında müqavilənin imzalanması
mərasiminə toplaşmışıq. Müqavilənin imzalanması ilə əlaqədar olaraq Bakıya xarici ölkələrdən dövlət
nümayəndələri, qonaqlar gəlmişlər. Bakıya, bu mərasimdə iştirak etməyə gələn qonaqlarımızın hamısını
ürəkdən salamlayır, onlara "Xoş gəlmisiniz" deyirəm.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə apardığı danışıqlar bu ölkələrin
dövlət və hökumətlərinin himayəsi altında olmuş və onlar tərəfindən dəstəklənmişdir. Müqavilənin imzalanması
mərasiminə xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri gəlmişlər. Bu mərasimdə iştirak edən Amerika Birləşmiş
Ştatlarının, Rusiya Federasiyasının, Böyük Britaniya Krallığının, Türkiyə Cümhuriyyətinin, Norveçin
nümayəndə heyətlərini ürəkdən salamlayır, onlara "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Bu tarixi mərasimdə iştirak edən Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət naziri hörmətli Nəcməddin Cövhərini
salamlayıram. Böyük Britaniya Krallığının energetika naziri hörmətli cənab Timoti Eqqarı salamlayıram. ABŞ
energetika nazirinin müavini hörmətli cənab Uilyam Uaytı salamlayıram. Norveç dövləti sənaye və energetika
nazirinin birinci müavini hörmətli cənab Qunnar Mirvantı salamlayıram. Rusiya Federasiyasının Yanacaq və
Energetika Nazirliyi Baş İdarəsinin rəisi hörmətli cənab Stanislav Puqaçı salamlayıram. Bu mərasimdə iştirak
etmək üçün zəhmət çəkib Bakıya gələn və bizim sıralarımızda olan Böyük Britaniya parlamentinin üzvlərini,
İngiltərə-Azərbaycan Dostluğu Cəmiyyətinin nümayəndə heyətini salamlayıram. Bizim mərasimdə iştirak edən
İslam İnkişaf Bankının prezidenti hörmətli cənab Osam Cəfər Fakihi salamlayıram. Azərbaycandakı diplomatik
korpusun nümayəndələrini, hörmətli səfirləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini və rəhbərlərini
salamlayıram.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə və onların sonradan birləşdikləri
konsorsium ilə üç il müddətində danışıqlar aparmış, müqavilənin layihəsini birlikdə hazırlamışlar. Bu böyük
neft şirkətlərinin nümayəndə heyətləri bizim bugünkü mərasimdə iştirak edirlər. Mən onları ürəkdən
salamlayıram. "AMOKO" şirkətinin prezidenti cənab Uilyam Laurini salamlayıram. "Bi-Pi" şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Con Braunu salamlayıram. "Statoyl" şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı cənab Yohan Nik Voldu salamlayıram. "LUKoyl" şirkətinin nümayəndə
heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Vahid Ələkbərovu salamlayıram. "Mak Dermott" şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı cənab Uilyam Vitnisi salamlayıram. «Pennzoyl» şirkətinin nümayəndə
heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Tomas Hamiltonu salamlayıram. "Remko" şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti Stiven Remponu salamlayıram. "Türkiyə Petrolleri"
şirkətinin nümayəndə heyətini, onun başçısı cənab Sidqi Səncəri salamlayıram. «Yunokal» şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Con Ameli salamlayıram. "Delta intənəşnl"
şirkətinin nümayəndə heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Fateh əl-Albanı salamlayıram.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Neft Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan xalqının ən böyük milli sərvətidir. Azərbaycan qədim
dövrlərdən neft diyarıdır, neft və qaz kimi təbii sərvətlərə malikdir. Buna görə də Azərbaycanı Odlar diyarı
adlandırırlar. Azərbaycanda neft çıxarılması, ondan istifadə edilməsi, neftin emal olunması böyük tarixə
malikdir. 1847-ci ildə Azərbaycanda-Bakıda, Bibiheybətdə ilk dəfə olaraq neft fontan vurmuşdur. Azərbaycanda
neftin sənaye üsulu ilə çıxarılması prosesi də o vaxtdan başlanmışdır. 1872-ci ildə Nobel qardaşları Bakıda ilk
neft şirkəti yaratmışlar və bununla da Azərbaycan neftindən istifadə etmək üçün, xarici ölkələrin firmaları,
xarici kapital ölkəmizə gəlməyə başlamışdır.
Beləliklə, XIX əsrin ikinci yarısında bir sıra dünya ölkələri, inkişaf etmiş dövlətlərin firmaları
Azərbaycanda, Bakıda neft çıxarılmasına böyük maraq göstərmişlər. Həmin əsrin sonundan etibarən Bakı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

neftinin çıxarılması üçün bir çox xarici ölkələrin şirkətləri fəaliyyətə başlamışlar. 1872-ci ildə Azərbaycanda 26
min ton neft çıxarılmışdır. Cari əsrin əvvəlində, 1900-cü ildə Azərbaycanda artıq 10 milyon ton neft hasil
olunmuşdur ki, bu da Rusiyada çıxarılan neftin 95 faizini, dünyada çıxarılan neftin isə 50 faizini təşkil etmişdir.
XX əsrin birinci 20 ilində də Azərbaycanda xarici ölkələrin neft şirkətləri və yerli sahibkarlar Bakı neftinin
çıxarılması, emalı üçün çox böyük fəaliyyət göstərmişlər və Azərbaycanda neft sənayesi inkişaf etmişdir.
Bu dövrü şərti olaraq Azərbaycanda neft sənayesi tarixinin birinci mərhələsi adlandırmaq olar. Həmin
dövrdə Bakı neftindən bütün dünyada istifadə edilmişdir. Azərbaycan nefti xarici ölkələrin şirkətlərinə böyük
mənfəət gətirmişdir. Azərbaycanda böyük sahibkarlar meydana çıxmış, onlar külli miqdarda mənfəət əldə
etmişlər. Həmin dövrdə Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı Bakının, ümumiyyətlə, Azərbaycanın inkişafına
böyük təkan vermişdir. Azərbaycanın paytaxtı Bakı böyük sənaye şəhərinə çevrilmiş və o vaxtlar Rusiya
imperatorluğunun ərazisində ən iri sənaye mərkəzlərindən biri olmuşdur. Qədim tarixə malik olan Bakımız
həmin dövrdə yeni sima kəsb etmiş, genişlənmiş, gözəlləşmişdir və burada o vaxtın tələblərinə uyğun müasir
binalar, istehsal müəssisələri, zavodlar, digər sənaye obyektləri tikilmişdir. Bu gün biz həmin mərhələdə
görülmüş işləri layiqincə qiymətləndirməli və Azərbaycanın, Bakının inkişafında neftimizin böyük rol
oynadığını qeyd etməliyik.
1918-ci ildə ölkəmizdə demokratik dövlət yaradılmış, Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etmiş, iki ilə
yaxın müddətdə müstəqil dövlət kimi yaşamış, bu dövlət xalqımıza mənsub olan sərvətlərdən onun rifahı
naminə istifadə edilməsi üçün səylər göstərmişdir. Lakin təəssüflər olsun ki, bu səylər istənilən nəticəni
verməmişdir. Çünki 1920-ci ildə Azərbaycan demokratik dövləti süquta uğramışdır.
Həmin il Azərbaycanda sovet sosialist hakimiyyəti qurulmuşdur. Bundan sonra 70 il ərzində Azərbaycan
həmin quruluş şəraitində, Sovet İttifaqının tərkibində olmuşdur. Azərbaycan xalqının ən böyük sərvəti olan neftdən Sovet İttifaqının mənafeyi naminə istifadə edilmişdir. Həmin dövrü neft sənayesinin həyatında ikinci dövr
adlandırmaq olar. Bu dövrdə Azərbaycanın neft sənayesi sürətlə inkişaf etmişdir. Sovet İttifaqının sənayesinin
və iqtisadi qüdrətinin, sənaye potensialının inkişafı üçün Azərbaycanın neft sənayesi çox lazımlı olduğuna görə
buraya böyük səylər yönəldilmişdir. Odur ki, Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında mühüm nailiyyətlər
qazanılmışdır.
O dövrdə Azərbaycan neftçilərinin böyük ordusu yaranmışdır. Azərbaycan neft və qaz sənayesi sürətlə
inkişaf etmiş, böyük müəssisələr inşa olunmuşdur. Neft sahəsində böyük elm ocaqları, elmi-tədqiqat institutları
yaradılmışdır. Neft sənayesi üçün yüksək səviyyəli mütəxəssislər hazırlamaq məqsədi ilə institut, indi Neft
Akademiyası adlandırılan institut açılmışdır. Azərbaycan neftçiləri, mütəxəssisləri, alimləri, bir sözlə neft
sahəsində çalışan bütün adamlar respublikanın neft sənayesinin inkişafı üçün fədakarcasına işləmiş,
Azərbaycanın tarixinə şanlı səhifələr yazmışlar.
Dediyim kimi, Azərbaycan neftindən onun özünün deyil, bütün Sovet İttifaqının inkişaf etməsi üçün
istifadə olunmuşdur. 1941-1945-ci illərin ikinci dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan nefti bütün ölkədə
çıxarılan neftin 75 faizini təşkil etmişdir. Həm də Azərbaycanın neft sənayesi, bizim neftçilərimiz bütün dünya
üçün təhlükəli olan alman faşizminin məğlubiyyətə uğradılmasında, məhv edilməsində böyük xidmət
göstərmişlər.
Sovet İttifaqının hər yerində yeni neft yataqlarının aşkara çıxarılmasında, onların istismar edilməsində
Azərbaycanın neft sahəsində çalışan alimlərinin, mütəxəssislərinin, neftçilərimizin güclü fəaliyyəti olmuşdur.
Təsadüfi deyildir ki, onların səyləri və əməyi sayəsində Sovet İttifaqı ərazisində aşkara çıxarılan yeni neft
yataqları "İkinci Bakı", "Üçüncü Bakı" və "Dördüncü Bakı" adlandırılmışdır. Rusiyanın ən böyük neft yataqları
olan Sibir, Tümen yataqlarının kəşf və istismar olunmasında, orada böyük neft və qaz komplekslərinin yaradılmasında Azərbaycan neftçilərinin əvəzsiz xidmətləri var və indiyədək də onlar həmin bölgələrdə çalışan neftçilərin əksəriyyətini təşkil edirlər.
Bu gün mən bütün bu məlumatları qonaqlarımıza çatdırmağı, Azərbaycan xalqına bir daha xatırlatmağı
lazım bilirəm. Çünki bunların hamısı Azərbaycan xalqının fəxridir, şöhrətidir, xalqımızın, neftçilərimizin dünya
iqtisadiyyatına göstərdikləri böyük xidmətlərdən xəbər verir.
Azərbaycan neftçilərinin böyük nailiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, onlar Xəzərdə neft çıxarılması
üçün çox çalışmışlar. Bu sahədə istər 1920-ci illərin əvvəllərində, istərsə də 1930-cu illərdə bir çox addımlar
atılmış, lakin Xəzər dənizində bol neft çıxarılmasına 1949-cu il noyabrın 7-dən başlanmışdır. Həmin gün
Xəzərin indi Neft Daşları adlandırdığımız sahəsində neft quyusu ilk dəfə fontan vurmuşdur.
Azərbaycanın dəniz neftçilərinin təcrübəsi ötən 45 il ərzində istər keçmiş Sovet İttifaqında, istərsə də
dünyanın bir çox ölkələrində dənizin dərin qatlarından neft çıxarılması üçün örnək olmuşdur. Azərbaycan
alimlərinin, neftçilərinin bu sahədə xidmətləri böyükdür. Bildiyiniz kimi, üç il bundan qabaq xalqımız öz
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azadlığını əldə etmiş, Azərbaycan müstəqil respublika olmuşdur. Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibinə
çevrilmişdir. Xalqımız öz təbii sərvətlərindən özü istədiyi kimi istifadə etmək imkanları qazanmışdır. Beləliklə,
Azərbaycanın həyatında yeni dövr başlanmışdır. Neft sənayemizin tarixində də şərti olaraq üçüncü mərhələnin
bünövrəsi qoyulmuşdur. İndi biz yeni mərhələdə müstəqil Azərbaycan Respublikasının iradəsini ifadə edərək,
onun öz təbii sərvətlərindən istifadə etməsi üçün lazımi tədbirlər görürük. Son üç il ərzində xarici ölkələrin neft
şirkətləri ilə danışıqlar aparılmış və sazişlər əldə edilmişdir.
Bu gün, bu tarixi gündə, Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasil və emal edilməsinə başlandığı
dövrdən təxminən 150 il sonra, mən Azərbaycan neftçilərinin bütün nəsillərinə, respublikamızın neft sahəsində
çalışan alimlərinin, mütəxəssislərinin, mühəndislərinin və fəhlələrinin hamısına bu dövrdə təbii sərvətlərimizi
çıxarıb xalqımızın rifahının müəyyən qədər yaxşılaşmasına səy göstərdiklərinə görə, fədakar əməklərinə görə,
böyük elmi kəşflərinə görə təşəkkürümü bildirirəm və onları indiyədək qazandıqları nailiyyətlər münasibətilə
ürəkdən təbirik edirəm.
Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə istehsalına başlandığı vaxtdan indiyədək ölkəmizin ərazisində yerin
təkindən - quruda və suda 1 milyard 325 milyon ton neft çıxarılmışdır. Xəzərin Azərbaycana aid hissəsində 45
ildə 400 milyon ton neft hasil edilmişdir. Bu müddətdə eyni zamanda 400 milyard kubmetrədək qaz
çıxarılmışdır. Bütün bunlar böyük nailiyyətlərdir və gələcəkdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının,
neft sənayesinin inkişafı üçün böyük əsas və təməldir.
Biz ötən dövrlərdə nə qədər çox neft çıxarsaq da, nə qədər böyük nailiyyətlər əldə etsək də, bir həqiqəti
nəzərə çarpdırmalıyıq ki, son vaxtlaradək, yəni Azərbaycanın müstəqilliyi əldə olunan dövrədək xalqımız heç
vaxt öz təbii sərvətlərinin sahibi olmamışdır. 1920-ci ilə qədər neftimiz həm xarici neft şirkətləri tərəfindən,
həm də Azərbaycanın öz sahibkarları tərəfindən hasil edilsə də, Azərbaycanın, xüsusən Bakının inkişafı üçün
böyük işlər görülsə də, xalq bu sərvətin sahibi deyildi.
1920-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanın həyatında çox böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Azərbaycan
iqtisadiyyatı inkişaf etdirilmiş, respublikada nəhəng sənaye potensialı, elmi potensial yaradılmış, neft sənayemiz
böyük tarixi yol keçmişdir. Ancaq yenə də Azərbaycan öz neftinin yeganə və tam sahibi olmamışdır. Bütün bu
sərvətlərimiz özümüzə yox, sovet dövlətinə məxsus olmuşdur. İndi isə biz yeni bir mərhələdə yaşayırıq.
Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlətdir. Azərbaycan xalqı öz təbii sərvətlərinin sahibidir. Bu sərvətlərdən
necə istifadə edilməsini xalqımızın özü sərbəst surətdə müəyyənləşdirir.
Neft yataqlarımızın müştərək işlənməsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici ölkələrin
aparıcı neft şirkətləri arasında danışıqlar üç il ərzində məhz bu prinsiplər əsasında aparılmışdır. Şübhəsiz,
danışıqlar hamar yolla getməmişdir. Burada çətinliklər də olmuşdur, enişlər və yoxuşlar da. Lakin danışıqlar,
nəhayət, başa çatdırılmışdır. Xarici ölkələrin zəngin təcrübəli böyük neft şirkətlərinin Azərbaycan neftinə
marağı təbii haldır və biz bunu məmnuniyyətlə qəbul etmişik. Elə özümüz də buna böyük maraq göstərmişik və
göstəririk.
Keçmiş dövrlərdən fərqli olaraq, indi bu məsələlər barədə Azərbaycan Respublikası hər bir ölkə ilə, o
cümlədən bu neft şirkətlərinin mənsub olduqları ölkələrlə, xarici dövlətlərin neft şirkətləri ilə müstəqil surətdə
danışıqlar aparır və danışıqlarda öz prinsiplərinin qəbul edilməsinə çalışır. Xəzərin Azərbaycana aid
sektorundakı "Azəri" və "Çıraq" neft yataqlarının, "Günəşli" neft yatağının bir hissəsinin müştərək işlənməsi
haqqında müqavilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici ölkələrin neft şirkətləri arasında danışıqlar
nəticəsində, nəhayət, hazırlanıb başa çatdırılmışdır. Bu müqavilə mənə, Azərbaycan prezidentinə təqdim
edilmişdir. Sizə məlum olduğu kimi, sentyabrın 14-də müqavilənin layihəsi təhlil edildikdən sonra mən onun
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən imzalanması haqqında fərman vermişəm. Xarici ölkələrin neft
şirkətləri də layihənin imzalanması haqqında qərar qəbul etmişlər. Bu şirkətlərin mənsub olduqları ölkələrin
dövlət rəhbərləri də xeyir-dua vermişlər. Bütün bunların nəticəsində indi biz buraya, müqavilənin imzalanması
mərasiminə toplaşmışıq.
Açıq demək istəyirəm, müqavilədə Azərbaycan tərəfinin istək və arzularının heç də hamısı öz əksini
tapmamışdır. Lakin biz başa düşürük ki, hər hansı bir müqavilə hər iki tərəfin mənafelərini təmin etməlidir.
Qərb neft şirkətlərinin konsorsiumu öz mənafelərini təmin etməyə çalışmış, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə
Azərbaycan Respublikasının milli mənafelərini təmin etməyə səy göstərmişdir. Deyə bilərəm ki, görülən böyük
və gərgin işin nəticəsində, tərəflərin məsələyə yüksək məsuliyyətlə yanaşması nəticəsində, nəhayət, hər iki
tərəfin mənafelərinə cavab verən layihə hazırlanmışdır. Ona görə də mən bu gün imzalanacaq müqaviləni
Azərbaycan Respublikasının indisi və gələcəyi üçün iqtisadi baxımdan mənfəətli hesab edirəm və onun
imzalanmasına qərar vermişəm.
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Biz belə bir addım atmaqla Azərbaycanın dünya üçün, dünya iqtisadiyyatı üçün açıq ölkə olduğunu
nümayiş etdiririk. Biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərqərar
olduğunu, Azərbaycanın tam müstəqil dövlət olduğunu, xalqımızın öz sərvətlərinə özünün sahib olduğunu
dünyaya bir daha nümayiş etdiririk. Biz müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın inkişaf
etmiş dövlətləri, onların ən böyük şirkətləri arasında əlaqələr yaradır, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya
iqtisadiyyatına, azad bazar iqtisadiyyatına qoşulması üçün əsas yaradırıq. Biz bu müqaviləni imzalamaqla
dünyaya bir daha nümayiş etdiririk ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası demokratik və hüquqi dövlətdir.
Azərbaycanda demokratik prinsiplərin bərqərar olması və inkişaf etməsi üçün geniş meydan açılmışdır.
Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək əzmindədir. Bu müqavilənin imzalanması bazar
iqtisadiyyatının Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün ilk böyük addımdır. Biz bu müqaviləni imzalamaqla
xarici ölkələrdən Azərbaycana investisiya qoyulması üçün böyük yol açırıq, digər sahələrdə çalışan şirkətlərin
də Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin yaradırıq, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyatında və ictimai-siyasi həyatında hökm sürən sabitliyi dünyaya bir daha nümayiş etdiririk. Biz bu
müqaviləni imzalamaqla müqavilədə iştirak edən şirkətlərin mənsub olduqları böyük ölkələrlə - Amerika
Birləşmiş Ştatları, Rusiya, İngiltərə, Türkiyə, Norveç kimi dövlətlərlə dostluq əlaqələrinin, iqtisadi əməkdaşlığın
və ümumiyyətlə, bütün sahələrdə əlaqələrin möhkəmlənəcəyinə ümid bəsləyirik.
Beləliklə, müqavilənin imzalanması üçün gözəl şərait yaranmışdır və biz bu gün böyük bir hadisənin
şahidiyik. Müqavilənin imzalanması Azərbaycan Respublikasının həyatında, iqtisadiyyatında və xüsusən neft
sənayesində yeni bir mərhələ açır. Müqavilə 30 il müddətinə bağlanır. Deməli, qarşımızda uzun bir yol var və
böyük işlər, böyük vəzifələr durur. Müqaviləni hazırlayanlar yaxşı bilirlər, lakin mən buraya toplaşanlara, bütün
Azərbaycan xalqına bəyan etmək istəyirəm ki, bu müqavilənin bağlanması nə qədər çətin idisə, onun həyata
keçirilməsi ondan da çətin olacaqdır. Müqavilənin hər iki tərəf üçün, o cümlədən Azərbaycan xalqı üçün,
müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün mənfəəti və müsbət nəticələri onun ardıcıl surətdə icrasından asılıdır.
Müqavilə ikitərəfli hərəkət olan yola bənzəyir: gərək hər iki tərəf eyni sürətlə hərəkət etsin. Şübhəsiz ki, burada
xarici neft şirkətlərinin üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, həmin
şirkətlər və onların mənsub olduqları ölkələrin dövlət orqanları bu müqavilənin həyata keçirilməsi üçün
vaxtında lazımi tədbirlər görəcəklər.
Azərbaycan Respublikasının üzərinə düşən vəzifələr daha çətin, daha ağırdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatı ağır böhran içərisindədir. Neft sənayesində də böyük çətinliklər yaranmışdır. Məhz bu böhrandan
çıxmaq, Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, xalqımızın rifahını qısa müddətdə lazımi səviyyəyə
qaldırmaq üçün hamı əl-ələ verib müqavilənin həyata keçirilməsinə çalışmalıdır. Ümidvaram ki, Azərbaycanın
qəhrəman və təcrübəli neftçiləri, alimləri, mütəxəssisləri, iqtisadiyyatımızda bu sahə ilə məşğul olan şəxslər, bir
sözlə, hamı bu vəzifəni ən böyük, ən şərəfli vəzifə kimi qəbul edib, onun həyata keçirilməsinə çalışacaqdır. Mən
Azərbaycan Prezidenti kimi, bu müqavilənin imzalanmasına qərar verərək öz məsuliyyətimi hiss edirəm, sizə
söz verirəm ki, onun həyata keçirilməsi üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.
Bu gün bu təntənəli və möhtəşəm mərasimdə mən Azərbaycan neftçilərini, Azərbaycan xalqını, bütün
Azərbaycan vətəndaşlarını bu əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinin bu sahədə çalışan nümayəndə heyətinin əməyini, ümumiyyətlə, şirkətin bu sahədə gördüyü işləri
qiymətləndirirəm və onları nail olduqları müvəffəqiyyətlər münasibətilə təbrik edirəm. Bu müqavilənin
hazırlanıb başa çatdırılması üçün böyük işlər görmüş olan xarici ölkələrin neft şirkətləri konsorsiumunun
rəhbərlərini, həmin şirkətlərin işçilərinin hamısını ürəkdən təbrik edir, onlara xoş arzularımı yetirir və əmin
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, əməkdaşlığımız uğurlu olacaqdır.
Xarici neft şirkətlərinin mənsub olduqları ölkələrin - ABŞ-ın, Rusiyanın, Böyük Britaniyanın, Türkiyənin,
Norveçin dövlət və hökumət başçılarını bu hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Biz bu müqavilə əsasında sıx birləşir, böyük əməkdaşlığa başlayırıq və mən şübhə etmirəm ki, əməkdaşlığımız uğurlu olacaqdır, buna maneçilik törədən bütün qüvvələr dəf ediləcəkdir, müstəqil Azərbaycan
Respublikası öz taleyinin, öz sərvətlərinin sahibi kimi, bu əməkdaşlıq sayəsində dünya birliyində, dünya iqtisadi
birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır.
Sizi, bu mərasimə toplaşanları, bütün bu məsələlərə müsbət maraq göstərənlərin hamısını bir daha
ürəkdən təbrik edir, müqavilənin imzalanması uçun xeyir-dua verirəm. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Azərbaycan
xalqının xoşbəxt gələcəyi naminə bu müqavilənin bu gün burada imzalanmasını ürəkdən təbrik edirəm. Sağ
olun.
20 sentyabr 1994-cü il,
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Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti
Natiq Əliyevin çıxışı
Əsrin müqaviləsi və Azərbaycan
Azərbaycan neft və qaz yataqlarının sənaye üsulu ilə işlənməsi 140 il bundan əvvəl başlamışdır. 1911-ci
il-də dünya neft hasilatının təqribən yarısını Azərbaycan nefti təşkil etmişdir.
Əsrin əvvəllərində bizim neft sənayeçilərimiz dünya bazarlarında Avropanın və Şimali Amerikanın neft
şirkətləri ilə uğurlu rəqabət aparırdılar. Eyni zamanda həmin illərdə xarici sərmayədarlar Azərbaycanda
neftçıxarmanın, neftayırmanın, neft maşınqayırmasının, nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafına böyük
kömək göstərirdilər.
Birinci dünya müharibəsi qurtaranda Rusiya imperiyası parçalanandan sonra Azərbaycan müstəqil inkişaf
yoluna qədəm qoydu. Tarixin gedişi cəmi 23 ay ömür sürmüş Azərbaycan Demokratik Respublikasını bu
imkandan hərtərəfli istifadə etməyə qoymadı, lakin indi ölkəmizin və onun vətəndaşlarının tərəqqisi naminə
dövlətçiliyin, demokratik təsisatların bərqərar olunub möhkəmlənməsi üçün yenidən real şərait yaranmışdır.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsindədir ki, bu
da, bir tərəfdən, ən əvvəl respublikanın 1991-ci ildə müstəqillik əldə etməsi, digər tərəfdən, çox böyük neft və
qaz yataqlarının aşkar edilməsi, onların mənimsəmək üçün geniş perspektivlər açılması sayəsində mümkün
olmuşdur. Lakin bir sıra obyektiv səbəblər üzündən son illər Azərbaycanda neft hasilatı xeyli azalmışdır və
deməliyik ki, bu ölkənin siyasi-iqtisadi vəziyyətini, onun maliyyə-texniki imkanlarını güzgüdə olduğu kimi əks
etdirir.
Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici sərmayələrin geniş miqyasda cəlb edilməsinə hələ 1990-cı ildə, keçmiş
SSRİ-nin mövcud olduğu dövrdə başlanmışdır, həm də qeyd edilməlidir ki, keçmiş SSRİ-nin ərazisində bu işə
ilk dəfə bizim respublikamız Xəzər dənizində Azəri neft və qaz yatağının işlənməsinə dair tender elan etməklə
başlamışdır.
Lakin onda da və Azərbaycan siyasi müstəqillik əldə edəndən sonra da dəqiq strategiya, möhkəm siyasi
iradə və sarsılmaz qətiyyətin olmaması, həmçinin daxili və xarici qarşıdurmalar bu prosesi müvəffəqiyyətlə başa
çatdırmağa imkan vermədi. Təqribən üç il davam edən danışıqlar 1993-cü ildə, əslində, çıxılmaz vəziyyətə
düşdü.
1994-cü ilin fevralından başlayaraq həmin ilin dekabrınadək ardıcıl surətdə həm yeni, çox məsul qərarlar
qəbul etmək, həm də konkret əməli işlər görmək lazım gəldi ki, təkcə bizim respublikamız üçün deyil, eləcə də
digər dövlətlər, o cümlədən Azərbaycanla həmsərhəd dövlətlər üçün böyük və prinsipial əhəmiyyətə malik
sənəd - Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarının işlənməsi və neft
hasilatının pay bölgüsü haqqında Saziş onun bütün iştirakçıları tərəfindən razılaşdırılıb imzalansın və
Azərbaycan Parlamenti tərəfindən təsdiq edilsin. Son mərhələdə altı dövləti – ABŞ-ı, Böyük Britaniyanı, Rusiyanı, Norveçi, Türkiyəni və Səudiyyə Ərəbistanını təmsil edən “AMOKO”, “Bi-Pi”, “Pennzoyl”, “Yunokal”,
“Statoyl”, “Mak Dermott”, “LUKoyl”, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaqlığı”, “Delta” və “Remko” kimi güclü
şirkətlərin daxil olduğu Xarici neft şirkətləri konsorsiumu ilə üç ildən çox aparılan danışıqlar 1994-cü il
sentyabrın 20-də Bakıda Sazişin təntənəli şəkildə imzalanması mərasimi ilə başa çatdı. Mərasimdə danışıqların
iştirakçıları ilə yanaşı, şirkətləri konsorsiuma daxil olan ölkələrin hamısının nümayəndə heyətləri də iştirak
edirdilər.
Sazişin imzalanması yolu kəşməkəşli olmuşdur. Ermənistanla elan edilməmiş müharibə vəziyyətində
olan, daxili siyasi çəkişmələrə məruz qalan respublikamız tərəflərin iqtisadi mənafelərinin ədalətli tarazlığını
tapmaqla yanaşı, bəlkə də daha mühüm addım atmalı, daha ciddi siyasi qərar qəbul etməli idi: Azərbaycan
qapılarını bütün ölkələrin sərmayədarlarının üzünə geniş açmaq, onu çoxtərəfli beynəlxalq əməkdaşlıq
meydanına çevirmək.
Biz möhkəm və qəti əminik ki, inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik olan, dünyanın bütün bölgələri ilə
iqtisadi əlaqələr saxlayan demokratik, güclü, çiçəklənən dinc Azərbaycan məhz bu yolla yaranacaqdır.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ümumi sahəsi 432,4 kvadrat kilometr olan “Azəri”, “Çıraq”
yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay
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bölgüsü haqqında Saziş respublikanın siyasi və iqtisadi həyatında unikal hadisədir, Azərbaycan xalqının sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında və maddi rifahının yüksəldilməsində son dərəcə mühüm rol oynamalıdır.
Bu yataqlarda güman edilən neft ehtiyatları 511 milyon ton, səmt qazı ehtiyatları 70 milyard kubmetrdir.
Sazişə uyğun olaraq gözlənilən 55 milyard kubmetr səmt qazı təmənnasız, haqqı ödənilmədən Azərbaycana
verilir və müqavilənin iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsində nəzərə alınmır. 90 milyard kubmetr həcmində
qeyri-səmt qazına gəlincə, şərtləşdirildiyinə görə yataqların qaz laylarının işlənməsi hökumətin icazəsinə əsasən
həmin konsorsiumla bağlanmalı olan ayrıca sazişdə nəzərdə tutulacaqdır.
Yataqların işlənməsi bu Saziş Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunandan sonra 30 illik bir dövrü əhatə
edəcəkdir. Onun birinci mərhələsində Qiymətləndirmə dövrünün gedişində Minimum proqrama uyğun olan
məcburi işlər görülməlidir. Həmin işlər müqavilənin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra 18 aydan gec olmayaraq
“Çıraq-1” platformasından (bundan əvvəl ARDNŞ-nin qüvvəsi ilə tikilmiş, xarici şirkətlərin rekonstruksiya edib
modernləşdirəcəkləri və lazım bildikləri qaydada istifadə edəcəkləri platforma) ilkin neft hasilatının təmin
olunmasına imkan verəcəkdir. İkinci mərhələ yataqların tammiqyaslı işlənməsinə keçiddir ki, bu da
Qüvvəyəminmə tarixindən sonra 48 ay ərzində birinci platformanın tikilib qurtarmasını, ilk quyunun qazılıb
istifadəyə verilməsini, beləliklə, müvafiq neft layının işlənməyə başlanmasını nəzərdə tutur. Üçüncü mərhələdə,
Qüvvəyəminmə tarixindən məhz 54 ay keçəndən sonra xam neftin Əsas ixracat boru kəmərinə verilməsinə
başlamaq planlaşdırılır. Yataqların işlənməsinə başçılıq etmək Rəhbər Komitəyə həvalə olunmuşdur. Rəhbər
Komitəyə bərabər nisbət əsasında sazişin iştirakçısı olan tərəflərin hərəsindən 10 nümayəndə daxildir.
Komitənin sədrini Azərbaycan tərəfi təyin edir, katib isə Podratçı tərəfindən onun Rəhbər Komitəyə seçdiyi
nümayəndələr arasından təyin olunur. Rəhbər Komitənin müzakirəsinə verilən hər hansı məsələyə dair qərar
qəbul edilərkən həm ARDNŞ, həm də Podratçı bir səsə malikdir. Müqavilədə nəzərdə tutulmuşdur ki,
Azərbaycanda neftə daxili tələbatın ödənilməsi zərurəti yarananda xarici şirkətlər özlərinə məxsus neftin 10 faizini respublikaya sata bilərlər. Üstəlik, ARDNŞ Əsas ixracat boru kəmərinin son məntəqəsindəki nöqtədə xam
neftin Podratçıya məxsus payından daha 10 faizə qədərini satın almaq hüququna malikdir.
Sazişdə Xarici şirkətlərin 300 milyon dollar məbləğində bonus ödəmələri nəzərdə tutulur. Bonus
aşağıdakı mərhələlərlə ödənilməlidir:
50 faizi – Sazişin Qüvvəyə minmə tarixindən 30 gün sonra;
25 faizi – orta sutkalıq debit 40.000 barelə çatdırılandan sonra;
25 faizi – İxracat boru kəməri işləməyə başlayandan sonra.
Müqaviləyə görə məsrəflərin ödənilməsi hesabı təqvim kvartalı əsasında aparılır – ümumi hasilat
həcmindən birinci növbədə istismar məsrəfləri, sonra isə qalan xam neftin 50 faizdən çox olmayan həcmindən
əsaslı məsrəflər ödənilir. Ödənilməmiş məsrəflər tam ödənilənədək sonrakı dövrlərə keçirilməklə, Libor +4%
dərəcəsi ilə faizlə hesablanır. İstismar məsrəfləri və əsaslı məsrəflər ödəniləndən sonra qalan xam neft kapital
qoyuluşunun tam səmərəliliyinin real norması dinamikasına əsaslanan şkalalar əsasında tərəflər arasında
bölüşdürülür.
Podratçı tərəflərin mənfəətindən Sazişin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq 25 faiz həcmində vergi
tutulacaqdır. Müqavilənin ARDNŞ texniki proqramından və baza şkalasından istifadə edilməklə aparılan təhlili
göstərir ki, onun əsas iqtisadi nəticələri belədir: yataqların işlənməsinin bütün dövrü ərzində əsaslı məsrəflər 7,5
milyard dollar (1993-cü ilin qiymətləri ilə) təşkil edəcək, qeyri-rentabelli illər çıxılmaqla neft hasilatı 504
milyon ton və istismar məsrəfləri 5,8 milyard dollar olacaq, neftin bir tonu 133 dollara satılarsa, ümumi gəlirin
49,7 faizi Azərbaycanın payına, 12,8 faizi xarici tərəfdaşların payına düşəcəkdir.
Mənfəət nefti bu nisbətlə bölüşdürüləcəkdir - Azərbaycana 80 faiz, digər tərəflərə 20 faiz. Bu zaman
inflyasiya nəzərə alınmadan daxili mənfəət norması ümumən layihə dövründə 24 faizə çatacaqdır. Sazişin
iqtisadi mexanizmi tərəflərin mənafelərinin qarşılıqlı uyğun gəlməsini təmin edir.
Podratçı tərəflər bu Sazişə əsasən Podratçının götürdüyü bütün öhdəliklər üçün ümumi və fərdi
məsuliyyət daşıyırlar. Öz növbəsində Saziş Azərbaycan Respublikasının və İngiltərənin qanunları üçün ümumi
hüquq prinsiplərinə, hər hansı məsələ barəsində ümumi prinsiplər olmadığı hallarda isə Kanadanın Alberta
əyalətinin ümumi hüquqi prinsiplərinə uyğun olaraq tənzim və təfsir edilir. Bundan başqa Sazişin əsas
müddəalarında nəzərdə tutulmuşdur ki, tərəflərin iqtisadi mənafelərinin pozulduğu halda mənafelər ya Sazişə
müvafiq düzəlişlər keçirilməsi, ya da meydana çıxan itkilərin, ziyanların və ya zəruri ödənilməsi yolu ilə
tarazlanıb bərpa edilməlidir.
Sazişin şərtlərinə görə Podratçı tərəflər bu Sazişdəki paylarının hamısını və ya bir qismini sərbəst surətdə
özlərinin ortaq şirkətlərinə vermək hüququna malikdirlər, üçüncü tərəflərə vermək üçün isə hökmən ARDNŞnin razılığı gərəkdir.
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Sazişə görə Podratçı neft-qaz əməliyyatlarını lazımi səmərə ilə və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməklə
aparmağı, beynəlxalq neft sənayesinin hamılıqla qəbul olunmuş standartlarına riayət etməyi və ətraf mühitin
ümumi tarazlığının hər hansı potensial pozuntusu hallarını minimuma endirməkdən ötrü yuxarıda göstərilən
standartlara uyğun olaraq bütün ağlabatan tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.
Bununla birlikdə, bu uzunmüddətli layihənin həyata keçirilməsi xarici sərmayədarların hüquqi cəhətdən
müdafiə olunmasını, onlar üçün maksimum dərəcədə əlverişli “sərmayədarlıq iqlimi” yaradılmasını tələb edir.
Respublika bunu əsas tutaraq 1994-cü il dekabrın 2-də Azərbaycan Parlamentinin iclasında müqaviləyə qanun
qüvvəsi verməklə onun xarici iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini hüquqi cəhətdən təsdiq etməklə yanaşı, həm
də Azərbaycan hökuməti adından təminat vermişdir ki, tam bir sıra güzəştlər və əlavə imtiyazlar müəyyənləşdiriləcəkdir, o cümlədən:
- qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində müqavilənin şərtlərinin iqtisadi sabitliyi;
- xarici iştirakçıların hüquqlarının və əmlakının müsadirə edilməsi, milliləşdirilməsi və ya hər hansı digər
yollarla özgəninkiləşdirilməsi imkanlarının aradan qaldırılması;
- Azərbaycanda qanunvericilik dəyişiklikləri nəticəsində itirilmiş hüquqların və yaxud əmlakın tam
kompensasiyasına təminat verilməsi;
- Müqavilənin gedişində həyata keçirilən neft-qaz əməliyyatlarına daxil olan maddi ehtiyatların,
maşınların, avadanlığın və materialların sərbəst ixrac (idxal) rejimi qoyulması;
- lazımi lisenziyaların və icazələrin alınmasında hər cür kömək göstərilməsi;
- neft-qaz əməliyyatlarının həyata keçirmək üçün mövcud olan və lazım gələn infrastruktura sərbəst
buraxılışın təmin edilməsi.
Müqavilənin sayəsində bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində on milyardlarla dollar valyuta varidatı neft
sənayesinin və onunla bağlı sənaye sahələrinin: uzun müddət durğunluq vəziyyətində olan neft maşınqayırma və
kimya sənayesinin maliyyə, elmi və istehsal-texniki bazasının keyfiyyətcə yeniləşməsini təmin edəcəkdir. Lakin
müqavilənin iqtisadi əhəmiyyəti bunlarla məhdudlaşmır və aşağıdakı çox mühüm işlərə də güclü təkan
veriləcəkdir:
Müqavilənin həyata keçirilməsi prosesində ixracat boru kəmərinin tikilməsi və Azərbaycan neftinin dünya
bazarına çıxarılması təmin ediləcəkdir ki, bu da digər yataqların daha sərfəli iqtisadi şərtlərlə işlənməsinə imkan
verəcəkdir;
- beynəlxalq maliyyə təşkilat və təsisatlarında Azərbaycanın kredit ödəmək qabiliyyəti yüksələcəkdir;
- Müqavilə neft sənayesi ilə bağlı sahələrə, infrastruktura külli miqdarda sərmayə qoymaq proseslərinə
səbəb olacaq və çox vaxt əsas müqavilənin həcmindən xeyli artıq olur;
- Azərbaycan öz valyuta ehtiyatlarına malik olacaqdır ki, bu da ona özünün investisiya və iqtisadi siyasətini aparmasına imkan verəcəkdir;
- Azərbaycanın dünya iqtisadi birliyinə, dünya bazarına daxil olması və inteqrasiyası prosesi
sürətlənəcək, bazar münasibətləri, rəqabət güclənəcək, mallara və xidmətlərə tələbat artacaqdır;
- tətbiq olunan texnika və texnologiyanın səviyyəsi yüksələcək, respublika sənayesi və iqtisadiyyatının
üstünlük təşkil edən sahələri əsaslı surətdə rekonstruksiya ediləcək və modernləşdiriləcək, ixracat məhsulları
arasında rəqabət aparmaq qabiliyyətinə malik məhsul istehsalına istiqamətləndiriləcək, xeyli miqdarda yeni iş
yerləri yaradılacaqdır.
Müqavilənin həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Bu üç nəhəng yatağın işlənməsi ilə əlaqədar meydana
çıxan məsələlərdə mehmanxana-restoran biznesindən tutmuş Xəzərdə platforma tikilməsindən, konkret elmitədqiqat işləri və s. görülməsinədək yardımçı podrat əsasında hər cür xidmətlər göstərməyə can atan müxtəlif
şirkətlərin nümayəndələri Azərbaycanın paytaxtı Bakıya gəlirlər.
Ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sahilindən dünyanın neft və neft məhsulları
satışı bazarlarına çıxış yolu olan limanlaradək ixracat boru kəmərinin tikintisi layihəsi Azərbaycan
Respublikasının, eyni zamanda bir sıra qonşu dövlətlərin, iri neft və podrat şirkətlərinin siyasi, iqtisadi, sosial
mənafelərinin nəzərə alınmasını tələb edən son dərəcə mürəkkəb kompleks vəzifədir. Bu barədə qərar qəbul
edilərkən (çoxları onu birinci növbədə boru kəməri xəttinin seçilməsi ilə bağlayır) həm siyasi, həm də iqtisadi
amillər əsas götürülməli, eləcə də çoxtonnajlı tankerlərin Bosfor və Dardanel boğazlarından keçməsi, Qara
dənizdə ixrac nefti terminal-larının imkanlarının məhdudluğu, ekoloji fəlakətlər baş verməsi ehtimalı, boru
kəmərinin son nöqtəsinin dünya istehlak bazarlarına maksimum yaxınlığının sərfəli olması kimi problemlər
nəzərə alınmalıdır. Əlbəttə, güman edilən marşrutun keçəcəyi ölkələrin təqdimi və gələcək qanunvericiliyinə
münasibətdə üstün rol oynamalı olacaq hökumətlərarası sazişlər bağlanmalıdır. Eyni zamanda boru kəməri
şirkətinin gələcək statusu müəyyənləşdirilməli, kəmərin keçəcəyi ölkələrin ona münasibəti məsələləri və
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buradan irəli gələn müvafiq qarşılıqlı öhdəliklər hökumətlərarası sazişlərdə öz həllini tapmalıdır. Bu cür
sazişlərdə sığorta, vergi, boru kəmərinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi, lokal qanunvericilik
normalarının dəyişməsinin mümkünlüyü şəraitində boru kəməri şirkətinin sabit fəaliyyət göstərməsinə təminat
məsələlərinin tənzimlənməsi nəzərdə tutulmalıdır. Bu sahədə iki-tərəfli və çoxtərəfli Sazişlər bağlamaq,
həmçinin istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli əməkdaşlıq formalarını əlaqələndirmək olar. Bütün hallarda siyasi
risk maksimum dərəcədə aradan qaldırılmalı, istər ixracat boru kəməri layihəsinin iştirakçıları olan ölkələr
arasında, istərsə də gələcək hüquqi şəxslə ixracat boru kəməri layihəsi ölkəsi və ya iştirakçı ölkələr arasında
münaqişə və mübahisələrin həlli mexanizmi işlənib hazırlanmalıdır. Bütün tərəflər üçün məqbul olan arbitraj
əməliyyatı mexanizmi də hazırlamaq və razılaşdırmaq, həmçinin hüquqi şəxs üçün əlverişli olan milli və
millətlərarası sahəsində tədbirlər görmək lazımdır. Bütün bu tədbirlər istər boru kəmərinin tikilməsi və istismarı
prosesində, istərsə də onun maliyyələşdirilməsi zamanı əlverişli şərait yaranmasını təmin etməlidir. Layihənin
maliyyələşdirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu məsələnin araşdırılmasına başlanmışdır. Ona maraq çox
güclüdür. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Dünya bankı, Avropa Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı kimi iri
maliyyə təsisatları, müxtəlif ölkələrin bankları və s. ixracat boru kəmərinə böyük maraq göstərirlər. Qeyd etmək
lazımdır ki, qapımız potensial sərmayədarların üzünə açıqdır və onun geniş perspektivləri vardır.
Müqavilənin imzalanması və onunla bağlı layihələrin həyata keçirilməsi kəşf edilmiş və gələcəkdə kəşf
ediləcək nəhəng neft-qaz ehtiyatlarına malik Respublikamızın qədəm qoyduğu böyük yolun ancaq başlanğıcıdır.
Bu ehtiyatların kəşfi və işlənməsi xarici sərmayələrin cəlb edilməsinin konkret, dəqiq strategiyası olmasını tələb
edir. Biz belə bir strategiyanı müəyyənləşdirmişik. Dövlət Neft Şirkətində mövcud beynəlxalq praktikaya uyğun
olaraq neft-qaz ehtiyatları kəşfiyyatının və işlənməsinin blok-lisenziya sisteminə keçid sahəsində məqsədyönlü
iş aparılır.
Təbiidir ki, bu iş gələcəkdə davam etdiriləcəkdir. Eyni zamanda müştərək müəssisələrin müxtəlif
formalarını yaratmaq, respublikada mövcud olan istehsal qurğularının əsasında xarici tərəfdaşların iştirakı ilə
müvafiq infrastruktur formalaşdırmaq üçün təsirli tədbirlər görülür.
Məqsəd birdir - Azərbaycanın malik olduğu imkanlardan tam istifadə etmək.
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İkinci müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Qarabağ" strukturunun və ona
bitişik sahələrin kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Bakı şəhəri, “Gülüstan” sarayı
10 noyabr 1995-ci il
23 fevral 1996-cı il
50-100 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
ACIP
5,00%

LUKoyl
7,50%

ARDNŞ
7,50%

LUKAcip
50,00%

Pennzoyl
30,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
ACIP
5,00%

LUKAcip
50,00%

LUKoyl
7,50%

ARDNŞ
7,50%

Pennzoyl
30,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ, Rusiya, İtaliya və Azərbaycan. (Müqavilə 23 fevral 1999-cu ildə ləğv
olunub.)
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Qarabağ" perspektiv strukturunun və
onu əhatə edən ərazinin kəşfiyyatına, işlənməsinə və hasilatın pay bölgüsünə dair
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə LUKoyl İNTERNEŞNL LTD, ACİP
Azərbaycan B.V., LUKAcip N.V., PENNZOYL KASPİAN DEVELOPMENT KORPOREYŞN
və ARDNŞ ORTAQ KOMMERSİYA ŞİRKƏTİ arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi,
onun həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Qarabağ" strukturunun və ona bitişik sahələrin kəşfiyyatı və
işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 4 avqust tarixli Sərəncamına uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə LUKoyl İNTERNEŞNL LTD, ACİP
AZƏRBAYCAN B.V., LUKAcip N.V., PENNZOYL KASPİAN DEVELOPMENT KORPOREYŞN və
ARDNŞ ORTAQ KOMMERSİYA ŞİRKƏTİ arasında Saziş 1995-ci il noyabrın 10-da imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını,
karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası qanunlarının olmadığını və həmin Sazişin
şərtlərinə görə qanunvericilik orqanı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Sazişin qanun olmasını,
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
habelə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Qarabağ" perspektiv strukturunun və onu əhatə edən ərazinin
kəşfiyyatına, işlənməsinə və hasilatın pay bölgüsünə dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
LUKoyl İNTERNEŞNL LTD, ACİP AZƏRBAYCAN B.V., LUKAcıp N.V., PENNZOYL KASPİAN
DEVELOPMENT KORPOREYŞN və ARDNŞ ORTAQ KOMMERSİYA ŞİRKƏTİ arasında Saziş (bundan
sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilir, onun həyata keçirilməsinə icazə verilir.
2. Sazişə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti adından və onun tapşırığı ilə Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin 1996-cı il yanvarın 24-də imzaladığı Azərbaycan Respublikasının hökumət
təminatları və öhdəlikləri barədə sənəd (bundan sonra "Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilir və onun
həyata keçirilməsinə icazə verilir.
Hökumət təminatı və ARDNŞ Ortaq Kommersiya Şirkəti Direktorlar Şurasının qərarı ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə LUKoyl İNTERNEŞNL LTD, ACİP AZƏRBAYCAN
B.V., LUKAcip N.V, PENNZOYL KASPİAN DEVELOPMENT KORPOREYŞN və ARDNŞ ORTAQ
KOMMERSİYA ŞİRKƏTİ arasında "Qarabağ" strukturunun kəşfiyyatına, işlənməsinə və hasilatın pay
bölgüsünə dair Sazişə əlavə (bundan sonra "Əlavə" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilir, onun həyata keçirilməsinə
icazə verilir.
3. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavə qanun olurlar, habelə onlar
Sazişdə konkret surətdə başqa cür göstərilmiş hallar istisna edilməklə, Sazişin qüvvədə olduğu müddət ərzində
Azərbaycan Respublikasında müddəaları bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavəyə uyğun gəlməyən və ya
zidd olan hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlardan, fərmanlardan, yaxud inzibati
sərəncamlardan (və ya onların hissələrindən) üstün tutulurlar.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavənin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin xarici pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət təminatları və Əlavə üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan dəyişdirilmir,
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düzəldilmir və ya azaldılmır. Azərbaycan Respublikasının hər hansı müqaviləsi, hökumətlərarası sazişi, qanunu
və ya fərmanı Sazişin, Hökumət təminatının, yaxud Əlavənin müddəalarına uyğun gəlmədikdə və ya zidd
olduqda, yaxud Saziş sahəsi üzərində yurisdiksiyada, vergi qanunvericiliyində və ya qaydalarında hər hansı
dəyişikliklər olmaqla, Podratçının Saziş, Hökumət təminatları və Əlavə üzrə hüquqlarına və ya mənafelərinə
mənfi təsir göstərdikdə Azərbaycan Respublikası bunun nəticəsində hər hansı mənfəətin itirilməsi, iqtisadi
şəraitin pisləşməsi, zərər və ya itki dəyməsi müqabilində Podratçıya (və ya onun hüquqi varislərinə)
kompensasiya ödəyir.
6. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına, Saziş və
Əlavə əsasında yaradılmış əməliyyat şirkətlərinə bütün lazımi lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa
səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
7. Sazişə və ya Əlavəyə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavənin tərəflərinin
yazılı razılığı ilə edilir.
8. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 13 fevral 1996-cı il
№ 24-IQ
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qarabağ Strukturunun və
ona bitişik sahələrinin kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qarabağ strukturunun və ona bitişik sahələrin xarici neft şirkətləri ilə birlikdə kəşfiyyatı və işlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təkliflərini
nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qarabağ strukturunun və ona bitişik sahələrin xarici neft
şirkətləri - LUKoyl, Acip, LUKAcip və Pennzoyl ilə birlikdə kəşfiyyatı və işlənməsinin əsas prinsipləri barədə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifləri bəyənilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə yuxarıda adları çəkilən xarici neft şirkətləri ilə birlikdə
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qarabağ strukturunun və ona bitişik və sahələrinin kəşfinə və işlənməsinə dair danışıqların aparılması, müqavilənin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 4 avqust 1995-ci il
№ 205
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
QƏRAR №8
14 yanvar 1996-cı il, Bakı şəhəri

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qarabağ strukturunun və ona bitişik sahələrin
birgə kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında” Sazişə Azərbaycan Respublikası hökumətinin təminatı
və öhdəlikləri haqqında
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qarabağ sektorunun və ona bitişik sahələrin birgə kəşfiyyatı və
işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 4 avqust tarixli 205 nömrəli Sərəncamına
əsasən, Dövlət Neft Şirkəti Pennzoyl Kaspian Development Korporeyşn, LUKoyl İnterneşnl Ltd., Acip,
Azərbaycan, B.V., LUKAcip N.V. xarici neft şirkətləri ilə danışıqları başa çatdıraraq “Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda Qarabağ sektorunun və ona bitişik sahələrin birgə kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında”
Sazişi 1995-ci il 10 noyabr tarixində imzaladığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5 nömrəli əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
Baş nazir F. Quliyev
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Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin çıxışı
- Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycanda, Bakıda, bu möhtəşəm "Gülüstan" sarayında yeni bir əlamətdar hadisə baş verir.
Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizinin sektorunda yerləşən neft yataqlarından birinin - "Qarabağ" neft
yatağının bir neçə xarici ölkənin neft şirkətləri ilə müştərək istifadə olunması üçün müqavilənin imzalanması
mərasiminə toplaşmışıq. Bu münasibətlə Azərbaycana qonaqlar gəlibdir. Xarici şirkətlərin mənsub olduğu
ölkələrin yüksək səviyyəli hökumət nümayəndə heyətləri, xarici şirkətlərin nümayəndə heyətləri və digər
qonaqlar bura toplaşıblar. Bu təntənəli mərasimdə hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin
rəhbərləri, səfirlər də iştirak edirlər. Mən bu mərasimdə iştirak edən qonaqları və bura toplaşanların hamısını
ürəkdən salamlayıram və deyirəm: Siz Azərbaycan Respublikasına xoş gəlmisiniz!
Bu müqaviləni hazırlayıb imzalamağa təqdim edən şirkətlər Rusiyanın “LUKoyl", ABŞ-ın "Pennzoyl",
İtaliyanın "ACİP" və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir. Bu müqavilənin imzalanması üçün təşkil olunmuş
təntənəli mərasimdə iştirak etmək üçün respublikamıza gəlmiş Rusiya Federasiyası hökumətinin nümayəndə
heyətinin başçısı, Rusiyanın Energetika naziri Yuri Şafraniki ürəkdən salamlayıram.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumət nümayəndə heyətinin və nümayəndə heyətinin başçısı, ABŞ-ın
energetika nazirinin müavini Çarlz Kortisi ürəkdən salamlayıram.
İtaliyanın hökumət nümayəndə heyətini və nümayəndə heyətinin başçısı İtaliyanın Sənaye naziri Alberto
Klonu ürəkdən salamlayıram.
Bu müqavilənin hazırlanmasında xüsusi fəaliyyət göstərmiş Rusiyanın "LUKoyl" şirkətini və onun
prezidenti Vahid Ələkbərovu salamlayıram.
İtaliyanın "ACİP" şirkətini və onun prezidenti Qumleylo Moskatonu salamlayıram.
Azərbaycanda bir neçə ildir ki, fəaliyyət göstərən və hazırda öz işinin nəticələrini nümayiş etdirən ABŞ-ın
"Pennzoyl" şirkətinin prezidenti Tom Hamiltonu salamlayıram.
Sizin hamınızı, Azərbaycana gəlmiş bütün qonaqları bir daha salamlayıram və əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, bugünkü mərasimimiz - çox tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir müqavilənin imzalanması mərasimi
müvəffəqiyyətlə başa çatacaqdır.
Bu gün burada görülən iş müstəqil Azərbaycan Respublikasında həyata keçirdiyimiz tədbirlərin
davamıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası öz təbii sərvətlərinin sahibidir və bu sərvətlərdən istədiyi kimi
istifadə etmək imkanına malik olaraq, onlardan Azərbaycan xalqının iqtisadi inkişafı və xalqımızın rifahı
naminə xarici ölkələrin şirkətləri ilə müştərək istifadə etməyi lazımlı yol hesab edir və bu yol ilə də gedir. Bu
yol Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dünyaya açıq olduğunu göstərir, eyni zamanda respublikamızın
demokratiya, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyini göstərir. Müstəqil Azərbaycan Respublikası həyatının bütün
sahələrində demokratiyanın inkişaf etdirilməsinə çalışır. Biz dövlət quruculuğunda, ölkənin ictimai-siyasi
həyatında, həm də iqtisadi sahədə demokratiyanın inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Biz bu
prinsiplərə söykənərək respublikamızın iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx əlaqələndirməyə və
müştərək işlər görməyə çalışırıq. Biz bunu Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün ən
səmərəli yol hesab edirik.
Bu sahədə görülən işlər artıq öz nəticəsini verir. Bir il bundan öncə respublikamızda, Bakıda
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda üç neft yatağının - "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarının
dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək istifadə edilməsi üçün böyük müqavilə imzalanıbdır. Həmin
müqaviləni imzalamış 11 şirkət dünyanın altı ölkəsinə mənsubdur. Bu, müqavilənin beynəlxalq xarakter
daşımasının əyani sübutudur.
Məlumdur ki, bu müqavilənin imzalanması yolu asan olmamışdır. Biz çox böyük maneələrlə
rastlaşmışdıq, çoxlu çətinliklərlə üzləşmişdik. Ancaq bütün bunlar bizim tutduğumuz yolla irəli getməyimizin
qarşısını ala bilmədi. Biz bu maneələrin hamısının öhdəsindən gələrək nəhayət, keçən ilin sentyabrında indi
"Əsrin müqaviləsi" adlandırılan müqaviləni imzalamağa nail olduq. Bu müqavilənin imzalanmasından sonra
keçən bir il Azərbaycan Respublikasının həyatında o qədər asan bir mərhələ olmayıbdır. Biz böyük sınaqlardan
keçdik. İşimizi pozmağa cəhd edən daxili və xarici qüvvələrin qarşısını ala bildik.
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Bu bir il müddətində Azərbaycanın həyatında çox faciəli, qorxulu, təhlükəli hadisələr baş vermişdir. Biz
dövlət çevrilişi cəhdləri ilə rastlaşdıq - onların qarşısı alındı, terror aktları ilə rastlaşdıq - onların qarşısı alındı,
təxribat aktları ilə rastlaşdıq - onların qarşısı alındı, xaricdən bizim ölkəmizə təzyiq göstərən qüvvələrin güclü
hərəkətləri ilə rastlaşdıq - onların qarşısı alındı. Bu gün Azərbaycan öz müstəqil siyasətini müvəffəqiyyətlə
həyata keçirir.
Müqavilə imzalandıqdan sonra bunun həyata keçirilməsinə şübhə edənlər də vardı, ona bədbin əhvalruhiyyə ilə yanaşanlar da vardı və bu müqavilənin yerinə yetirilməsinə birbaşa maneçilik edənlər də vardı.
Ancaq bunlar da müqavilənin həyata keçirilməsinə mane ola bilmədilər. Mən bu gün məmnuniyyət hissi ilə
deyə bilərəm ki, bu il oktyabrın 9-da konsorsiumun beynəlxalq əməliyyat komitəsinin iclasında aparılan
müzakirə və qəbul edilmiş qərar sübut edir ki, ötən il bağladığımız müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir və öz
nəticələrini verir. Müqavilənin həyata keçirilməsi üçün bu il 100 milyon ABŞ dollarına qədər vəsaitdən istifadə
edilib və gələn il üçün 600 milyon dollar həcmində büdcə təsdiq olunubdur. Müqavilədə nəzərdə tutulmuş iş
qrafiki də vaxtında yerinə yetirilir. 1996-cı ilin sonunda layihəyə əsasən "Çıraq" neft yatağında ilkin neft hasil
olunacaqdır. Bu neftin ixracı üçün neft kəmərlərinin çəkilib başa çatdırılması haqqında da qərarlar qəbul
edilibdir.
Konsorsium ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin çəkilməsini lüzumlu hesab edibdir. Onlardan biri
Rusiyanın ərazisindən Qara dənizə - Novorossiysk limanına, digəri isə Gürcüstan ərazisindən Qara dənizə Supsa limanına çəkiləcəkdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu qərar respublikamızda və digər ölkələrdə - Rusiyada,
Gürcüstanda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, bu şirkətlərin mənsub olduğu Qərb ölkələrində çox bəyənilibdir və
ən müvafiq qərar kimi yüksək qiymətləndirilibdir.
Ötən bir il müddətində görülən işlər və onların nəticələri əyani surətdə nümayiş etdirir ki, biz doğrudan da
bu işləri görməyə qadirik və xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə birlikdə, onları təmsil edən dövlətlərlə birlikdə biz
Azərbaycanın təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə edə bilərik. Şübhəsiz ki, bütün bunlar həm bu müqavilədə,
konsorsiumda iştirak edən şirkətlərin, həm də onların mənsub olduğu ölkələrin respublikamızda, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə qarşılıqlı fayda prinsipləri əsasında qurulubdur. Bütün bunlar, nəhayət, bu gün yeni bir
yatağın - "Qarabağ" neft yatağının müştərək istifadə olunması üçün imzalanacaq müqavilənin həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradır. Qeyd etdiyim kimi, "Qarabağ" neft yatağının müştərək istifadə olunmasında
Rusi-yanın "LUKoyl", İtaliyanın "ACİP", Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Pennzoyl" şirkətləri müştərək surətdə
iştirak edirlər. Dünyanın bu böyük ölkələrinin tanınmış neft şirkətlərinin burada, Azərbaycanda müştərək iş
görmək üçün bir araya gəlməsi, bir müqavilə ətrafında toplaşması iqtisadi əhəmiyyətdən əlavə çox böyük siyasi
əhəmiyyət də daşıyır. Bu onu göstərir ki, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya və Azərbaycan doğrudan da
iqtisadi sahədə səmərəli əməkdaşlıq edə bilərlər və bu gün bu sahədə böyük bir addım atırlar.
"Qarabağ" neft yatağı zəngin yataqdır. Onun gözəl gələcəyi var. Müqavilənin əsas prinsipləri ondan
ibarətdir ki, bu neft yatağından müştərək istifadə olunmasından müqavilədə iştirak edən şirkətlərin hamısı
istənilən səviyyədə fayda götürəcəkdir. Proqnozlara görə, "Qarabağ" neft yatağından 85 milyon tondan 150
milyon tona qədər neft hasil olunması gözlənilir. Bu müqavilənin iqtisadi səmərəliliyi 18 faizdir və hətta ondan
da yüksəkdir.
Qeyd etdiyim kimi, hər bir şirkət bu müqavilədən fayda götürəcəkdir. Nəzərdə tutulmuş proqnozlar həyata
keçərsə, müqavilədən əldə olunan daxili gəlirin təxminən 65 faizdən 80 faizə qədər hissəsi Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkətinə çatacaqdır.
Bu müqavilə "Qarabağ" neft yatağının 25 il müddətində işlənməsini nəzərdə tutur. Bu yataqdan ilkin neft
2003-cü ildə hasil edilməyə başlanacaqdır.
Beləliklə, bu müqavilə gələcəyə yönəldilibdir. Biz bu gün Azərbaycanın cari məsələlərini,
respublikamızın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılması məsələlərini həll edərkən üzümüzü irəliyə tuturuq,
gələcəyə baxırıq, ölkəmizin gələcəyi haqqında düşünürük. Müstəqil Azərbaycanın gələcəkdə daha qüdrətli,
böyük iqtisadi potensiala malik dövlət olması haqqında fikirləşirik. Eyni zamanda bu müqavilənin imzalanması
və onun 25 il müddətində həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasını, ölkəmizin iqtisadiyyatını Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın, İtaliyanın iqtisadiyyatı ilə sıx bağlayır. Bu böyük ölkələrlə Azərbaycan
arasında olan əməkdaşlıq və dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı zəmin yaradır.
Bu müqavilənin layihəsi bir neçə aydır ki, mütəxəssislər, alimlər və ekspertlər tərəfindən işlənib
hazırlanır. Həmin məsələ mənim şəxsi nəzarətim altında olubdur. Bu ilin avqustunda mən təqdim olunan
materiallar əsasında, nəhayət, bu müqavilənin imzalanması üçün sərəncam vermişəm. Mən çox məmnunam ki,
görülən işlər artıq öz nəticəsini veribdir və bu gün biz bu müqavilənin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq.
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Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizin hamınızı bu əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Bu
müqavilənin uğurlu, xeyirli olmasına əmin olduğumu bildirmək istəyirəm. Müqaviləni imzalamaq üçün
hazırlamış şəxsləri öz qələmlərini götürüb onu imzalamağa dəvət edirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
11 iyul 1995-ci il,
“Gülüstan” sarayı
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Üçüncü müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Bakı şəhəri, “Gülüstan” sarayı
04 iyun 1996-cı il
17 oktyabr 1996-cı il
4 000 000 000
Təxminən 100 mln. ton neft və 750 mlrd. kubmetr qaz

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı

Elf
10,00%

OIIK
10,00%

BP
25,50%

LUKAcip
5,40%

LUKoyl
4,60%

TPAO
9,00%

ARDNŞ
10,00%
Statoyl
25,50%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

Total/Fuka/Elf
10,00%

OIIK
10,00%

BP
25,50%

LUKAcip
5,40%
LUKoyl
4,60%

TPAO
9,00%

ARDNŞ
10,00%
Statoyl
25,50%

İştirakçı dövlətlər: Böyük Britaniya, Norveç, Türkiyə, Rusiya, Fransa, İtaliya, İran və Azərbaycan.
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ
Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bİ-Pİ Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum
Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz İncinirinə ənd Konstrakşn, Statoyl
Azərbaycan A.S., Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited şirkətləri arasında Sazişin qəbul
və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şahdəniz
yatağının kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1995-ci il 4 oktyabr tarixli 222 saylı Sərəncamına və "Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə
dair xarici neft şirkətləri ilə danışıqların yekunlaşması haqqında" 1996-cı il 2 iyun tarixli 461 saylı Fərmanına
uyğun olaraq 1996-cı il iyunun 4-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə ARDNŞ
Kommersiya Ortaq Şirkəti ("KOŞ"), Bİ-Pİ Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited ("Bi-Pi"), Elf Petroleum
Azərbaycan B. V. ("Elf'), LUKoyl İnternəşnl LTD ("LUKoyl"), Oyl İndastriz İncinirinq ənd Konstrakşn
("OİİK"), Statoyl Azərbaycan A. S. ("Statoyl"), Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited ("TPAO")
şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında qanunların
olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olduğunu;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
"Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bİ-Pİ
Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B. V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz
İncinirinq ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A. S., Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited şirkətləri
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata
keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Sazişlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 12 iyul tarixli qərarı ilə Bİ-Pİ
Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B. V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz
İncinirinq ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A. S., Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited şirkətlərinə
verdiyi Azərbaycan Respublikası hökumətinin təminatları və öhdəlikləri (bundan sonra "Hökumət təminatı"
adla-nacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Bu Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə, habelə ARDNŞ KOŞ-un yaradılmasına və OİİK-in ana
şirkətinə dair Qoşmalar (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə
verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya
zidd olan hər hansı mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Kontrakt sahəsinin Sazişdə nəzərdə tutulan hər hansı hissəsi barədə əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt ilə və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq və
vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
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şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına Kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanım dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 4 oktyabr 1996-cı il
№ 160-IQ
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bİ-Pİ Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf
Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz İncinirinə ənd Konstrakşn,
Statoyl Azərbaycan A.S., Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited şirkətləri arasında
Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Şahdəniz" perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair xarici neft şirkətləri ilə danışıqların yekunlaşması
haqqında
Azərbaycan neft sənayesinin böhran vəziyyətində olması, neft hasilatının aşağı düşməsi yeni neft yataqlarının kəşfi və istifadəsi zərurətini yaratmışdır. Əhalinin və sənayenin təbii qazla təchizatı sahəsində xüsusilə
ağır vəziyyət əmələ gəlmişdir. Bununla əlaqədar, ehtiyatları əsasən təbii qazdan ibarət olan Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" yatağının işlənilməsi və gələcəkdə istifadə edilməsi zəruri hesab
edilmişdir. "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Şahdəniz" sahəsinin kəşfiyyatı və işlənməsinə dair"
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 4 oktyabr tarixli 222 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və "Bi-Pi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited", "Statoyl Azərbaycan A. S.",
"Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited" şirkətləri tərəfindən əvvəlcədən razılaşdırılmış kəşfiyyat, işlənmə
və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin əsas prinsipləri bəyənilmiş və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinə gələcək danışıqların aparılması və Sazişin hazırlanması üçün səlahiyyətlər verilmişdir.
Danışıqlar zamanı Rusiyanın "LUKoyl İnternəşnl", Fransanın "Elf Petroleum Azərbaycan B. V." və İranın
"Oyl İndastris İncinirinq ənd Konstrakşn" şirkətləri Sazişə qoşulmuşlar.
"Şahdəniz" perspektiv sahəsi qaz kondensat xüsusiyyətlidir, onun qaz ehtiyatı 400 milyard kubmetr, qaz
kondensatı - 200 milyon ton və neft ehtiyatı - 100 milyon ton müəyyənləşdirilmişdir.
Dövlət Neft Şirkətinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim etdiyi məruzədə hazırlanmış Saziş
layihəsi Azərbaycan Respublikası üçün iqtisadi cəhətdən səmərəli və münasib variant kimi səciyyələndirilir.
Qeyd edilir ki, perspektiv sahənin kəşfi və işlənməsi üçün lazım olan sərmayələrin 90%-i xarici şirkətlər tərəfindən qoyulacaq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin payına düşən 10%-i isə "Elf Petroleum
Azərbaycan B. V." şirkəti maliyyələşdirəcəkdir.
Layihənin əsasını Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfi, əgər yataq açılarsa, onun birgə işlənilməsi və hasil
olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi təşkil edir. Bu halda yatağın birgə işlənilməsi müddəti 30 (otuz) il
davam edəcəkdir.
Kəşfiyyat dövrü 3 (üç) ildir və bu müddət ərzində operatorun əsas öhdəliyi kontrakt sahəsində 3 (üç)
ölçülü seysmik kəşfiyyatın aparılması və ən azı 2 (iki) kəşfiyyat quyusunun qazılmasından ibarətdir.
Sazişin iqtisadi modeli elə qurulmuşdur ki, ehtiyat karbohidrogenlər gözlənildiyindən artıq olarsa, bu
halda Azərbaycanın gəlir payı daha yüksək templə artacaqdır. Yataqdan çıxarılacaq 34 milyard kubmetr səmt
qazı da pulsuz olaraq Azərbaycana qaldığı üçün layihənin iqtisadi səmərəsi daha da yüksələcəkdir.
Sazişə görə Azərbaycan dövləti neft yatağının istismarına nəzarət və istismarın idarə edilməsi hüquqlarını
özündə saxlayır və respublikanın gəliri aşağıdakı mənbələrdən təmin olunacaqdır: təbii ehtiyatların mülkiyyətçisi hüququndan irəli gələn gəlirlər; yataqların işlənilməsinə sərmayə qoyuluşlarında iştirak ilə bağlı gəlirlər;
gəlirin vergisiz bölünmə sxeminin tətbiqi nəticəsində əldə olunan gəlirlər və sonradan qaytarılması nəzərdə
tutulmayan mükafatlar (bonuslar).
Sazişin həyata keçirilməsi nəticəsində açılan yataqdan alınan təbii və səmt qazı respublikanın bu məhsula
olan tələbatını tam ödəməyə imkan verəcək, gəlir neftindən respublikaya daxil olan valyuta mədaxili hesabına
iqtisadiyyatın və əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, neft-qaz sənayesinin və onun
infrastrukturunun inkişafı üçün zəmin yaranacaqdır.
Xarici neft şirkətləri ilə yeni bir konsorsiumun yaranması və onun Azərbaycanda uğurlu işi beynəlxalq
aləmdə dövlətimizə yaranan etimadı daha da möhkəmləndirəcək və şübhəsiz ki, yeni texnika və texnologiyanın,
xarici sərmayələrin cəlb edilməsinə səbəb olacaqdır.
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Hazırda, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiş məruzəyə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin apardığı danışıqlar yekunlaşmış, bu
sahədə mövcud olan beynəlxalq normalara və beynəlxalq təcrübəyə uyğun, Azərbaycan Respublikasının və
xarici partnyorların maraqlarını eyni dərəcədə nəzərə alan Saziş layihəsi hazırlanmışdır.
Yuxarıda qeyd olunanları rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və "Bi-Pi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited", "Elf Petroleum Azərbaycan B. V.", "LUKoyl İnternəyşnl", "Statoyl Azərbaycan A, S.", "Törkiş Petroleum Oversiz
Kompani Limited", "Oyl İndastris İncinirinq end Konstrakşn" şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin layihəsi
bəyənilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti və "Bi-Pi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited", "Elf Petroleum Azərbaycan B. V.", "LUKoyl
İnternəyşnl", "Statoyl Azərbaycan A. S.", "Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited", "Oyl İndastris İncinirinq ənd Konstrakşn" şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Şahdəniz" perspektiv
sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişi imzalamaq tapşırılsın.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 2 iyun 1996-cı il
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz yatağının
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şahdəniz yatağının xarici neft şirkətləri ilə birlikdə
kəşfiyyatının və işlənməsinin əsas prinsipləri barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifini
qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə xarici neft şirkətləri ilə birlikdə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda yerləşən Şahdəniz yatağının kəşfiyyatına və işlənməsinə dair danışıqların aparılması,
müqavilənin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Şahdəniz yatağının kəşfiyyatı və işlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə
xarici neft şirkətləri arasında müqavilə bağlandıqdan sonra baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinə təqdim edilsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 4 oktyabr 1995-ci il
№ 222
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Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin çıxışı
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün, iyulun 4-ü Azərbaycan Respublikasının həyatında neft və qaz sənayesinə həsr olunmuşdur.
Azərbaycanda, Bakıda biz bu gün səhər böyük beynəlxalq neft-qaz sərgisi açdıq. Ardıcıl olaraq, dalbadal üç
ildir ki, Azərbaycanda belə böyük neft-qaz sərgisi təşkil olunur, açılır və bu sərginin iştirakçılarının sayı ilbəil
artır, sərginin miqyası genişlənir.
Biz hamımız bu gün eyni fikrə gəldik ki, beynəlxalq neft-qaz sərgisi bundan sonra Azərbaycanda hər il
açılacaq, fəaliyyət göstərəcək və bu, bir ənənəyə çevriləcəkdir. Bu, Azərbaycan Respublikasında zəngin neft-qaz
yataqlarının bundan sonra da işlənməsi üçün respublikamıza göstərilən maraqdır, eyni zamanda neft ölkəsi kimi
Azərbaycana verilən yüksək qiymətdir. Eyni zamanda bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələri,
şirkətləri ilə müstəqil əlaqə qurmasını nümayiş etdirən əlamətdar bir hadisədir.
Azərbaycanda neft qədim zamanlardan hasil olunur. Azərbaycan hələ ötən əsrlərdən dünyada neft ölkəsi
kimi məşhurlaşmışdır. Ancaq son illərə qədər ölkəmizin həyatında belə sərgi heç vaxt olmamışdı.
Bu gün bu möhtəşəm "Gülüstan" sarayına biz yeni bir əlamətdar hadisə münasibətilə yığışmışıq. Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" neft-qaz yatağının müştərək işlənməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın bir neçə böyük neft şirkəti arasında müqavilənin imzalanması
mərasiminə toplaşmışıq.
Son iki il ərzində üçüncü dəfədir ki, biz böyük neft müqaviləsini imzalayırıq. Üçüncü dəfədir ki, bu
əlamətdar hadisə münasibətilə buraya - "Gülüstan" sarayına toplaşırıq. 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda
imzalanmış böyük neft müqaviləsi - Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın nüfuzlu neft şirkətləri arasında
müqavilə artıq yaşayır, işləyir və öz nəticələrini verir. "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan bu müqavilə Xəzər
dənizinin Azərbaycana məxsus olan sektorundakı "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarının müştərək işlənməsi
ilə əlaqədardır.
Xəzər dənizinin Azərbaycana aid sektorundakı "Qarabağ" neft yatağının müştərək işlənməsi və istifadə
olunması üçün keçən ilin noyabrında ARDNŞ dünyanın bir neçə böyük neft şirkəti ilə ikinci neft müqaviləsini
imzalamışdır. Bu müqavilə də işləyir, yaşayır və ümidvaram ki, öz nəticələrini verəcəkdir.
Bu gün imzalanmaq üçün hazırlanmış müqavilə Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorundakı "Şahdəniz" qaz-neft yatağının müştərək işlənməsinə, istifadə edilməsinə həsr olunmuşdur. "Şahdəniz" yatağı
Azərbaycanın geoloqları, alimləri, neftçiləri tərəfindən açılmış, kəşf edilmiş çox zəngin yataqlardan biridir. Bu
yataq geoloqlarımıza, alimlərimizə hələ on illər bundan əvvəl məlum olmuş, 80-ci illərdə açılmışdır. Nəhayət,
biz bu yataqdan əməli surətdə istifadə edilməsi üçün böyük bir addım atırıq.
Deyilənlərə görə, təxminən 1990-cı ildə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən Azərbaycanın qaz ilə təchizatını
təmin etmək üçün "Şahdəniz" yatağında bir quyunun qazılmasına başlanmış, verilən məlumata görə, təxminən 2
min metr dərinliyə qədər qazılmış, ancaq vəsaitin, imkanların olmamasından bu iş davam etdirilməmiş və başlı
başına buraxılmışdır. 1992-ci ilin sentyabrında Azərbaycan hökuməti "Şahdəniz" yatağının işlənməsi ilə
əlaqədar Böyük Britaniya Krallığının "Britiş Petroleum" və Norveçin "Statoyl" şirkətləri ilə müqavilə
imzalamışdır. Bu müqavilədə həmin yatağın birgə işlənməsi üçün danışıqlar aparılması və yatağın işlənməyə
hazırlanması barədə "Britiş Petroleum” və "Statoyl" şirkətlərinə xüsusi səlahiyyətlər verilmişdir. Bu iki şirkət
alyans yaradaraq işə başlamış, sonra həmin alyansa Türkiyənin "Türk petrolları" şirkəti də qoşulmuş, onlar bu
işləri öz imkanları çərçivəsində aparmışlar.
Son illərdə ARDNŞ ölkəmizin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının
neft-qaz ehtiyatlarından, mövcud yataqlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün lazımi işlər görmüşdür.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, alimlərimiz, geoloqlarımız, neftçilərimiz "Şahdəniz" yatağında son illər
müəyyən tədqiqatlar aparmış, işlər görmüşlər. Bunların nəticəsində, 1995-ci ilin oktyabrında ARDNŞ
"Şahdəniz" yatağının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə birlikdə, müştərək işlənməsini zəruri hesab etmiş və bu
barədə təklif irəli sürmüşdür. Həmin təklif əsasında bu sahədə iş görülməsi üçün mən onlara həm səlahiyyət,
həm də lazımi tapşırıqlar vermişəm. Aparılan işlər nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti "Şahdəniz"
yatağının dünyanın bir sıra neft şirkətləri ilə birgə işlənməsi, istifadə olunması haqqında müqavilə layihəsi
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hazırlayıb mənə təqdim etmişdir. Bu müqavilə layihəsini hazırlayarkən, "Şahdəniz" yatağından əməli surətdə
istifadə edilməsi üçün tədbirlər görərkən, ARDNŞ "Britiş Petroleum", "Statoyl", "Türk petrolları" şirkətləri ilə
bərabər, dünyanın başqa neft şirkətlərinin də bu neft yatağının işlənməsinə cəlb edilməsi haqqında təkliflər irəli
sürmüş və bu təklifin həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. Beləliklə, bu neft-qaz yatağının işlənməsinə Rusiya
Federasiyasının "LUKoyl", Fransanın "Elf Akiten" şirkətləri və İran İslam Respublikasının neft şirkəti də
qoşulmuşdur. Hazırlanmış müqavilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Böyük Britaniyanın "Britiş Petroleum",
Norveçin "Statoyl", Türkiyənin "Türk petrolları", Rusiyanın "LUKoyl", Fransanın "Elf akiten" şirkətləri və
İranın neft şirkəti arasında müştərək iş görmək barədə müqavilədir.
Mən bu neft-qaz yatağının və eyni zamanda bu müqavilənin bir neçə göstəricisi haqqında da söhbət
açmaq istəyirəm. Verilən məlumatlara görə, "Şahdəniz" yatağından - 400 milyard kubmetr qaz çıxarılması, 200
milyon ton qaz-kondensat əldə olunması və 100 milyon ton neft hasil edilməsi gözlənilir. Beləliklə, bu, çox
böyük bir sərvətə malik olan neft-qaz yatağıdır və belə bir yatağın işlənməsi və istifadə edilməsi, şübhəsiz ki,
həm Azərbaycan Respublikasına, həm də bu müqavilənin iştirakçısı olan şirkətlərə, həmin şirkətlərin mənsub
olduğu ölkələrə çox böyük fayda verəcəkdir.
Müqavilədə nəzərdə tutulmuş layihəni həyata keçirmək üçün dörd milyard ABŞ dolları məbləğində vəsait
qoyulması planlaşdırılmışdır və müqavilə 30 il müddətində yerinə yetiriləcəkdir. Beləliklə, bu müqavilə həm
Azərbaycan Respublikası üçün, həm də müqavilənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək şirkətlər və onların
mənsub olduğu ölkələr üçün iqtisadi cəhətdən çox səmərəlidir.
Bütün bu göstəriciləri nəzərə alaraq mən bu müqaviləni bəyənmişəm və həmin layihə əsasında
müqavilənin imzalanması haqqında fərman vermişəm. Məhz bunların da nəticəsində biz bu gün buraya bu
müqavilənin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq.
Mən məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın yeni neft-qaz yatağının istifadə
olunmasında bizimlə artıq bir necə il əməkdaşlıq edən Böyük Britaniya Krallığının hökuməti və bu ölkənin
"Britiş Petroleum" şirkəti yenə də bizimlə bir yerdədir. Bu baxımdan mən Böyük Britaniya Krallığının
Energetika və Sənaye naziri cənab Timoti Eqqarı xüsusi salamlayıram və onun bu işlərdə xidmətlərini qeyd
edirəm. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm ki, biz bu işlərə başlayarkən - ilk müqaviləni imzaladıqdan indiyədək
cənab Timoti Eqqar bizimlə birlikdədir və bu gün də bu tədbirdə iştirak edir.
Azərbaycan ilə Norveç arasında əməkdaşlıq da çox sabit xarakter daşıyır. Norveçin "Statoyl" şirkəti bizim
birinci böyük müqavilənin iştirakçısı idi və bu gün də yenidən bu müqavilənin fəal iştirakçısıdır. Bu
münasibətlə mən Norveç hökumətinin Azərbaycana olan diqqətini, marağını və Norveç dövlətinin, hökumətinin
nümayəndəsi, Sənaye və Energetika naziri cənab Stoltenberqin burada olmasını xüsusi qeyd edirəm. O, sərgidə
iştirak edirdi və vacib məsələ olduğu üçün indi öz ölkəsinə qayıtmalı oldu. Ancaq o, bizimlə bərabərdir.
"Statoyl" şirkətinin rəhbərləri və Norveçin Sənaye və Energetika Nazirliyinin nümayəndələri də indi burada
bizimlə birlikdədirlər, bu müqavilənin imzalanmasında iştirak edirlər. Mən onları salamlayıram.
Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus neft-qaz yataqlarının dünya şirkətləri ilə müştərək işlənməsi
prosesinə başlayarkən biz ilk əvvəldən indiyədək Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlıq edirik. 1993-cü ilin
oktyabrında Rusiya Federasiyasının Yanacaq və Energetika naziri cənab Yuri Şafranik böyük nümayəndə heyəti
ilə Azərbaycanda olmuşdur. Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus olan sektorundakı neft yataqlarının müştərək
işlənməsi haqqında o vaxt biz Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Rusiya Federasiyasının hökuməti
arasında saziş imzalamışıq. Rusiya Federasiyası və onun böyük neft şirkəti "LUKoyl" bizim indiyədək
imzaladığımız müqavilələrin hamısının - 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış müqavilənin, 1995-ci ilin
noyabrında "Qarabağ" neft yatağının birgə işlənməsi ilə əlaqədar imzalanmış müqavilənin üzvüdür. Rusiya
Federasiyasının "LUKoyl" şirkəti bu gün "Şahdəniz" yatağının müştərək işlənməsi barədə hazırlanmış
müqavilənin də üzvüdür. Mən bunu çox müsbət hal hesab edirəm. Mən bunu Azərbaycan ilə Rusiya arasında
olan iqtisadi əməkdaşlığın nümayişi kimi qeyd edirəm. Bu münasibətlə Azərbaycana gəlmiş nümayəndə
heyətini və xüsusən Rusiyanın Yanacaq və Energetika nazirinin birinci mavini cənab Vladimir Kostyunini
xüsusi salamlayıram.
Bu gün imzalanan müqavilənin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, neft-qaz sənayesi sahəsində biz yeni
ölkələrlə əməkdaşlığa başlayırıq. Həmin ölkələrdən biri Fransadır, bu ölkənin məşhur "Elf Agiten" şirkətidir.
Mən Fransa ilə bu sahədəki əməkdaşlığımızı müsbət qiymətləndirirəm və bundan məmnun olduğumu bildirmək
istəyirəm. Bu münasibətlə Fransadan Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətini və xüsusən nümayəndə heyətinin
başçısı, Fransa Respublikasının Sənaye və Energetika nazirinin müavini cənab Gi Arleti və "Elf Agiten"
şirkətinin prezidenti cənab Filip Jafreni xüsusi salamlayıram.
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Mən qeyd etdim və bir daha bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin "Türk petrolları" şirkəti
neft-qaz sənayesi sahəsində bizimlə sıx əməkdaşlıq edir. Onlar "Şahdəniz" yatağı barədə müqavilənin işlənib
hazırlanmasında "Britiş Petroleum" və "Statoyl" şirkətləri ilə birgə bir necə ildir ki, məşğuldurlar. Məhz
bunların nəticəsində "Türk petrolları" şirkəti indi imzalanan müqavilənin fəal iştirakçısıdır. Türkiyədən bizə
daim yüksək səviyyəli nümayəndələr gəlir. Hörmətli səfir bu gün bildirdi ki, Türkiyənin daxili vəziyyəti ilə
əlaqədar Enerji naziri bu gün buraya gələ bilməyibdir. Ancaq biz onu da burada hesab edirik. Biz Türkiyəni
həmişə öz yanımızda hiss edirik. Bu gün mən Türkiyə Cümhuriyyətinin və onun "Türk petrolları" şirkətinin
müqavilədə iştirak etməsini xüsusi qeyd edirəm. Türkiyə Cümhuriyyətindən Azərbaycana gəlmiş nümayəndə
heyətini, "Türk petrolları" şirkətinin prezidenti cənab Sidqi Səncəri və Türkiyədən gəlmiş qonaqlarımızın
hamısını salamlayıram.
İran Azərbaycanın yaxın qonşusu, dostudur. Azərbaycan ilə İran arasında əməkdaşlıq günü-gündən
inkişaf edir. İndi biz İran ilə neft-qaz sənayesi sahəsində də əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Qeyd etmək
istəyirəm ki, bizim bu əməkdaşlığımız var. Xəzər dənizinin İran sektorunda Azərbaycan neftçiləri iki quyu
qazmaq barədə sifariş alıblar və orada işləyirlər. Biz bunu İran ilə əməkdaşlığımızın bir nümunəsi hesab edirik.
Xəzər dənizində İranın öz sektoru var. Amma eyni zamanda, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan
"Şahdəniz" yatağının işlənməsinə İranın da cəlb edilməsini mən müsbət bir hadisə kimi qeyd edirəm. Güman
edirəm ki, bu, əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirəcəkdir. Bu gün imzalanan müqavilədə İran İslam
Cümhuriyyətinin OİEK şirkəti də iştirak edir. Mən İran İslam Cümhuriyyətindən gələn qonaqlarımızı
salamlayıram, milli neft şirkətinin birinci vitse-prezidenti cənab Seyid Mehdi Hüseyni və OİEK şirkətinin
prezidenti cənab Seyid Əli Əkbər Haşimini salamlayıram.
İmzalanmaq üçün təqdim olunan müqavilə Azərbaycanın neft yatağında yeddi ölkənin şirkətlərinin
müştərək işi üzərində qurulubdur: Azərbaycan Respublikası, Böyük Britaniya Krallığı, Norveç, Rusiya,
Türkiyə, Fransa, İran. Bu çox əlamətdar bir haldır.
Mən sizi, bütün Azərbaycan xalqını bu əlamətdar hadisə münasibətilə, yeni neft müqaviləsinin
imzalanması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, iqtisadi
əməkdaşlıq, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi sahəsində atdığımız bu böyük addım Azərbaycan xalqının rifahı
naminə yeni uğurlar gətirəcəkdir.
Bu müqavilənin imzalanması münasibətilə bu salona toplaşanları, xarici ölkələrdən gəlmiş qonaqlarımızı,
xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərini, beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələrini, bütün qonaqlarımızı ürəkdən salamlayıram. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz gələcəkdə belə böyük hadisələrin
yenə də şahidi olacağıq.
Hamınızı bir daha təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, müqavilənin imzalanmasına başlamaq olar. Buyurun.
4 iyun 1996-cı il,
“Gülüstan” sarayı
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Dördüncü müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Əşrəfi, Dan ulduzu
perspektiv strukturlarının və onlara bitişik sahənin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Bakı şəhəri, “Gülüstan” sarayı
14 dekabr 1996-cı il
07 mart 1997-ci il
100 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Itoçu
20,00%

BP/Amoko
30,00%

Delta Xess
4,50%

ARDNŞ
20,00%

Yunokal
25,50%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Itocu
20,00%

BP/Amoko
30,00%

Delta Xess
4,50%

ARDNŞ
20,00%

Yunokal
25,50%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ, Böyük Britaniya, Yaponiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan. (Müqavilə 7
mart 1997-ci ildə ləğv edilib.)
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Əşrəfi, Dan ulduzu perspektiv
strukturlarının və onlara bitişik sahənin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO Nord Abşeron
Petroleum Limited, yunokal İstern Nemisfir Eksploreyşn LTD, İtoçu Oyl Eksploreyşn
(Kaspian) İnk., Delta Oyl Kompani (Azərbaycan) LTD, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkəti arasında
Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Əşrəfi, Dan ulduzu
perspektiv strukturlarının kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 29 noyabr 1996-cı il tarixli 452 saylı Sərəncamına
uyğun olaraq 1996-cı il dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə
AMOKO Nord Abşeron Petroleum Limited ("AMOKO"), Yunokal İstern Hemisfır Eksploreyşn LTD
("Yunokal"), İtoçu Oyl Eksploreyşn (Kaspian) İnk. ("İtoçu"), Delta Oyl Kompani (Azərbaycan) LTD ("Delta"),
ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Əşrəfi, Dan ulduzu
perspektiv strukturunun və onlara bitişik sahənin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş
imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikası qanunlarının olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO Nord Abşeron Petroleum Limited,
Yunokal İstern Hemisfir Eksploreyşn LTD, İtoçu Oyl Eksploreyşn (Kaspian) İnk., Delta Oyl Kompani
(Azərbaycan) LTD, ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Əşrəfi,
Dan ulduzu perspektiv strukturlarının və onlara bitişik sahənin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə
verilsin.
2. Sazişlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 yanvar 1997-ci il tarixli qərarı ilə
AMOKO Nord Abşeron Petroleum Limited, Yunokal İstern Hemisfır Eksploreyşn LTD, İtoçu Oyl Eksploreyşn
(Kaspian) İnk., Delta Oyl Kompani (Azərbaycan) LTD şirkətlərinə verdiyi Azərbaycan Respublikası
Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra "Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun
həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on iki (12) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair
Qoşma, habelə bu Qoşmaya I Əlavə (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata
keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq və
vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
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6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 25 fevral 1997-ci il
№ 251-IQ
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Əşrəfi", "Dan ulduzu" perspektiv
strukturlarının kəşfiyyatı və işlənilməsi layihəsinə dair Azərbaycan Respublikası ilə
"AMOKO Nord Abşeron Petroleum Limited", 'YUNOKAL Xəzər Limited",
"Delta Oyl Kompani Limited", "İtoçu Oyl Eksploreyşn (Kaspian) İnk." şirkətləri
arasında danışıqlar aparılması və Saziş bağlanması səlahiyyətinin verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
1. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Əşrəfi", "Dan ulduzu" perspektiv strukturlarının kəşfiyyatı və
işlənilməsi layihəsinə dair Azərbaycan Respublikası adından "AMOKO Nord Abşeron Petroleum Limited",
"YUNOKAL Xəzər Limited", "Delta Oyl Kompani Limited", "İtoçu Oyl Eksploreyşn (Kaspian) İnk." şirkətləri
arasında danışıqlar aparılması və Saziş bağlanması səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə tapşırılsın ki, bu sərəncamın birinci bəndində
göstərilən məsələyə dair Azərbaycan Respublikası adından səlahiyyətin Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevə verilməsi barədə tərəf müqabillərinə müvafiq bildiriş göndərsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 29 noyabr 1996-cı il
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Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin nitqi
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycan Respublikasının həyatında yeni bir əlamətdar hadisə baş verir. Azərbaycanın neft
yataqlarının xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə müştərək işlənməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yeni bir neft
müqaviləsi imzalanır.
Bu hadisə Azərbaycan Respublikasının neft yataqlarının, təbii sərvətlərinin birgə işlənməsi və ölkəmizin
iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, xalqımızın rifah halını yüksəltmək üçün atılan daha bir dəyərli addımdır. Bu
hadisə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün aparılan kompleks tədbirlərin,
ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin həyata keçirilməsinin yeni bir təzahürüdür. Bu hadisə Azərbaycan
Respublikasının dünya iqtisadiyyatına açıq olduğunu və dünya iqtisadiyyatı ilə bağlılığa daim cəhd göstərdiyini
bir daha nümayiş etdirir. Bunlar hamısı birlikdə Azərbaycan Respublikasını inkişaf etdirmək, xalqımızın rifah
halını yaxşılaşdırmaq üçün atılan addımlardır. Eyni zamanda bu, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasət
sahəsində tutduğu strateji yolun davamıdır və ölkəmizin təbii sərvətlərindən, dünyanın qabaqcıl
texnologiyasından səmərəli istifadə olunması üçün dünyanın başqa şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq etməyimizin
yeni bir təzahürüdür.
Biz bu sahədə tutduğumuz yola sadiqik. 1994-cü ilin sentyabrında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft
və qaz yataqlarının müştərək istifadə olunması barədə dünyanın çox iri və ən nüfuzlu neft şirkətləri ilə böyük bir
müqavilə imzalanmışdır. Bu gün məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, iki il bundan əvvəl imzalanmış
müqavilə həyata keçirilir, artıq o öz müsbət nəticələrini verir. Həmin müqavilənin həyata keçirilməsi üçün
yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti bu müddətdə xeyli iş görübdür və yaxşı nəticələr əldə
edibdir.
Bu ilin sentyabrında Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin hesabatını dinləyərkən məlum oldu ki,
nəzərdə tutulan proqram vaxtlı-vaxtında və ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
tərəfindən hazırlanmış, modernləşdirilmiş, bərpa edilmiş "Dədə Qorqud" yarımdalma qazma qurğusu bu ilin
avqust ayında istifadəyə verilmiş və bu quyu vasitəsilə "Çıraq" neft yatağında qısa müddətdə - 69 gün ərzində
böyük bir quyu qazılmış, yaxşı nəticələr əldə olunmuşdur, Verilən məlumatlar onu göstərir ki, qazılan quyudan
alınan nəticələr bizim nəzərdə tutduğumuz, gözlədiyimiz proqnozlardan da daha yüksəkdir. İndi orada ikinci
quyunun qazılmasına başlanır və bu gün daha qətiyyətlə demək olar ki, o da öz müsbət nəticəsini verəcəkdir.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti qazma işləri ilə bərabər, hasil olunan neftin ixracı ilə bağlı tədbirlər
də həyata keçirir.
Bildiyiniz kimi, ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin tikilməsi barədə qərar qəbul olunmuşdur. Bu
kəmərlərin biri Şimal istiqaməti ilə Rusiya ərazisindən Qara dənizdəki Novorossiysk limanına, ikincisi isə Qərb
istiqamətində - Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına gedən kəmərdir.
Bu ilin sonunda 1997-ci ilin ilk günlərində birinci neft kəməri, yeni Rusiya ərazisindən Şimala, Novorossiysk limanına gedən neft kəməri tamamilə hazır olacaqdır və Azərbaycandan bu kəmər vasitəsilə neft nəql
etmək mümkün olacaqdır. Qərb istiqamətində neft kəmərinin inşasına 1997-ci ilin əvvəlində başlanacaq və
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin verdiyi məlumata görə bu iş 1998-ci ilin sonunda başa çatacaqdır.
Beləliklə, 1994-cü ildə imzalanmış neft müqaviləsi əsasında hasil olan ilkin neftin ixracı məsələləri tamamilə həll edilibdir.
Bu ilin sentyabrında biz Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin məlumatı əsasında geniş müzakirə aparmışıq,
mən onların hesabatını dinləmişəm. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti məlumat veribdir ki, "Əsrin müqaviləsi"nin
proqramı əsasında 1997-ci ilin avqustunda "Çıraq" yatağından neft hasil ediləcək və bu məhsul ixrac üçün hazır
olacaqdır.
Beləliklə, 1994-cü ildə imzaladığımız neft müqaviləsinin son iki il müddətində yüksək səmərəli
olduğunun şahidiyik və bunlar indən sonra da bu istiqamətdə hərəkət etməyə bizdə daha da çox inam yaradır.
Bildiyiniz kimi, 1995-ci ilin noyabrında Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizindəki sektorunda olan
"Qarabağ" neft yatağının müştərək istifadə edilməsi üçün ikinci bir müqavilə imzalanmışdır. İndi bu müqavilə
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də işləyir, həyata keçirilir. Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan "Şahdəniz" neft və qaz yatağının müştərək
işlənməsi üçün bu il iyunun 4-də üçüncü müqavilə imzalanıbdır.
Bu gün isə biz bu istiqamətdə hərəkətimizi davam etdirərək dördüncü neft müqaviləsinin imzalanmasına
toplaşmışıq. Bu müqavilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" yataqlarının müştərək
istifadə edilməsinə həsr olunubdur. Bu zəngin neft yataqları Azərbaycan Respublikasının alimləri, geoloqları,
neftçiləri, mütəxəssisləri tərəfindən hələ 1970-ci illərdə kəşf olunmuş, açılmışdır. Bundan sonra həmin
yataqların istifadə olunması üçün bəzi cəhdlər göstərilmişdir. 1982-1985-ci illərdə bu yataqlardan istifadə etmək
üçün müəyyən addımlar atılmış, ancaq bu məsələ o vaxt başa çatdırıla bilməmişdir.
"Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının istifadə olunması üçün 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və "YUNOKAL" şirkətləri ilə danışıqlar başlanmışdır. O vaxtdan indiyədək həm danışıqlar,
həm da bu yataqların istifadə olunmasına hazırlıq aparılmışdır. 1996-cı ildə bu işlər son mərhələyə çatmışdır. Bu
yataqlardan müştərək istifadə olunması, bu məsələnin konkret həll edilməsi üçün 1996-cı ildə həm Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və "YUNOKAL" neft şirkətləri
tərəfindən təkliflər irəli sürülmüşdür. Bu təkliflərin səmərəliliyi, Azərbaycan Respublikası üçün faydası,
əhəmiyyəti və bütün iqtisadi, texniki göstəriciləri bir neçə dəfə müzakirə edilmiş, təhlil olunmuşdur.
Bütün bunlardan sonra mən bu təklifləri bəyənmişəm, "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarında bundan
sonra iş görmək, bu yataqların istifadəsinə əməli surətdə başlamaq barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
verdiyi təklif əsasında müvafiq sərəncam imzalamışam, danışıqların son mərhələsinin həyata keçirilməsi üçün
Respublika Dövlət Neft Şirkətinə səlahiyyətlər vermişəm.
Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və
"YUNOKAL" şirkətləri ilə birlikdə "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının istifadə olunması üçün
müqavilənin layihəsini hazırlayıb təqdim etmişdir. Bu layihəyə baxıldıqdan sonra, yenə də deyirəm, bütün
göstəricilərinə görə onun respublikamız üçün səmərəli olduğunu nəzərə alaraq, mən bu müqavilənin
imzalanması barədə lazımi qərar qəbul etmişəm.
Qeyd etdiyim kimi, 1992-ci ildən indiyə qədər "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının istifadə
olunması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və “YUNOKAL" şirkətləri ilə birgə iş, danışıqlar
aparılıbdır. Son mərhələdə bu yataqlara başqa neft şirkətləri də maraq göstəriblər. Mən məmnuniyyətlə qeyd
edirəm ki, Yaponiya Azərbaycan iqtisadiyyatına son illər günü-gündən daha çox maraq göstərir. Yaponiyanın
şirkətləri Azərbaycana gəlib, respublikamızın imkanlarını öyrənirlər və ölkəmizlə müştərək iş görmək haqqında
bir neçə təklif irəli sürüblər. O cümlədən, Yaponiyanın böyük "İTOÇU" şirkəti Azərbaycan Respublikasının
neft və qaz yataqlarına maraq göstərmiş və bu barədə ciddi addımlar atmışdır.
Yaponiyanın "İTOÇU" şirkətinin ABŞ-ın "PENNZOYL" və "MAKDERMOTT" şirkətləri ilə apardığı
danışıqlar nəticəsində o, 1996-cı ildə bizim əvvəl imzaladığımız neft müqavilələrinə daxil olmuşdur. Biz bunu
bəyənmişik və buna razılıq vermişik. İndi "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının işlənməsi ilə əlaqədar
aparılan danışıqlar prosesində Yaponiyanın "İTOÇU" şirkəti bu neft yataqlarında da müəyyən hissə almaq və bu
müqavilənin iştirakçısı olmaq barədə bizə müraciət etmişdir. Biz bu müraciəti qəbul etmişik və Yaponiyanın
"İTOÇU" şirkəti də indi bu müqavilənin üzvüdür.
Bildiyiniz kimi, Səudiyyə Ərəbistanının "DELTA" şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının "YUNOKAL"
şirkəti ilə daim əməkdaşlıq edir. 1994-cü ildə imzalanmış neft müqaviləsində "DELTA" şirkətinin də özünə
müvafiq hissəsi var. Səudiyyə Ərəbistanının "DELTA" şirkəti "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının
istifadə olunması üçün hazırlanan neft müqaviləsində də iştirak edir və onun da burada özünəməxsus hissəsi var.
Beləliklə, "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının müştərək işlənməsi, istifadə olunması və neft hasil
edilməsi üçün hazırlanmış müqavilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
"AMOKO", "YUNOKAL", Yaponiyanın "İTOÇU" və Səudiyyə Ərəbistanın "DELTA" şirkətləri tərəfindən
yaradılmış konsorsium ilə bağlanır.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqları bizim neft yataqlarımızdandır. Proqnozlara görə bu yataqlardan 150 milyon ton neft hasil etmək mümkün olacaqdır. Bu müqavilələri
həyata keçirmək üçün hazırlanmış layihənin yerinə yetirilməsi üçün təxminən iki milyard Amerika dolları
sərmayə qoyulması nəzərdə tutulur. Bütün bu sərmayə Azərbaycan ilə neft müqaviləsi imzalayan şirkətlər
tərəfindən qoyulacaqdır. Müqavilənin müddəti 25 ildir.
Şübhəsiz ki, bu göstəricilərin hamısı ilkin xarakter daşıyır, bunlar müəyyən qədər dəyişilə bilər. Amma
mən hesab edirəm ki, onların dəyişilməsi bu göstəricilərin artması istiqamətində olacaqdır. Beləliklə, mən qeyd
etdiyim kimi, bu müqavilə hər cəhətdən səmərəli bir müqavilədir. O, Azərbaycan Respublikasının milli
mənafeyinə, ölkəmizin iqtisadiyyatına çox faydalı olan bir müqavilədir. Eyni zamanda o, Azərbaycan
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Respublikası ilə müştərək iş görmək istəyən və bu müqaviləni imzalayan xarici ölkələrin neft şirkətləri üçün
faydalı və səmərəli olan bir müqavilədir.
Bu müqavilə bir daha onu nümayiş etdirir ki, Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri, respublikamıza maraq
göstərən şirkətləri, korporasiyaları ilə əməkdaşlıq etmək yolu ilə gedir. Bu gün mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz
bundan sonra da bu yolla gedəcəyik. Mən əməkdaşlıq sayəsində Azərbaycan Respublikası ilə Amerika
Birləşmiş Ştatları arasında yaranmış dostluq əlaqələrinin xüsusi əhəmiyyətini qeyd edirəm.
Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətlərinə, o
cümlədən neft və qaz yataqlarına maraq göstərən ilk şirkətlərdir. Xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının
"AMOKO" şirkəti hələ 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana gələn ilk şirkətdir. Bu gün məmnuniyyət hissi
ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və digər şirkətləri Azərbaycanın bu
sahədə gördüyü işlərin təşəbbüskarlarındandır. Artıq bu əməkdaşlıq geniş miqyas alıbdır. Bu əməkdaşlığı nəinki
Amerika Birləşmiş Ştatlarının özəl şirkətləri, həm də bu ölkənin hökuməti, Prezident cənab Bill Klinton və digər
yüksək vəzifəli şəxslər daim dəstəkləyirlər və bu əməkdaşlığın indən sonra da daim inkişaf etməsi üçün səy
göstərirlər.
Bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Bill Klinton ilə, vitse-prezident
cənab Albert Qor ilə mənim görüşlərimdə və danışıqlarımda bütün başqa məsələlərlə yanaşı, Amerika Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi və xüsusən Xəzərin Azərbaycan sektorunun enerji
ehtiyatlarından müştərək istifadə edilməsi məsələsi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Məhz bunların
nəticəsidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan Ticarət Palatası və Azərbaycanda Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Ticarət Palatası yaradılmışdır. Dünən biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda Ticarət
Palatasının işə başlaması mərasimində birlikdə iştirak etdik.
Mən bu əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim əməkdaşlığımız bundan sonra günü-gündən genişlənəcək və inkişaf edəcəkdir. Mən bununla yanaşı, bütün başqa
ölkələrlə də iqtisadi əməkdaşlığın Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd etmək istəyirəm.
Azərbaycandan çox uzaqda yerləşən, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş və böyük imkanlara malik olan
Yaponiyanın və onun iri şirkətlərinin Azərbaycana marağını mən bir daha xüsusi qeyd edirəm. Hesab edirəm ki,
bizim bu sahədə əməkdaşlığımız səmərəli ola bilər və mən onun çox müsbət gələcəyinə inanıram.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, özəl şirkətlərlə birbaşa əməkdaşlığımız, eyni zamanda dövlətlərin bu əməkdaşlığa böyük maraq göstərməsi, yardım etməsi, beləliklə, bizim dövlətlərarası əməkdaşlığımızın inkişaf
etməsinin əsasını yaradır. Məhz buna görə də həmişə - artıq dördüncü dəfədir ki, bu müqavilələrin imzalanması
mərasimində şirkətlərin rəhbərləri ilə yanaşı, ölkələrin hökumət nümayəndələri də iştirak edirlər.
Bu gün bu müqavilənin imzalanması mərasimi münasibətilə Azərbaycana Amerika Birləşmiş
Ştatlarından, Yaponiyadan, başqa ölkələrdən qonaqlar gəliblər. Mən bütün qonaqları səmimi qəlbdən
salamlayıram və onların hamısına "Xoş gəlmisiniz" deyirəm.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumət nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab Jan Kalitskini
salamlayıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətlərinin başçıları - "AMOKO" şirkətinin prezidenti
cənab Don Steysini, "YUNOKAL"-ın vitse-prezidenti cənab Marti Milleri salamlayıram. Mən Yaponiya
hökuməti nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab Toşiro Tzunakini və "İTOÇU" korporasiya-sının "Enerji kemikl"
qrupunun prezidenti cənab Kocu Nocimanı salamlayıram.
Mən Səudiyyə Ərəbistanının "DELTA" şirkətinin prezidenti, yaxın dostumuz Bədr əl-Əybəni salamlayıram. Böyük bir neft müqaviləsinin imzalanması Azərbaycan ictimaiyyətində, respublikamızda fəaliyyət
göstərən xarici ölkələrin nümayəndəliklərində geniş maraq doğurur. Bu, xarici ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş
qonaqlarda da böyük maraq doğurur. Onların bir çoxu bizim bu mərasimdə, bu gün "Gülüstan" sarayında iştirak
edir.
Bu mərasimdə iştirak edən xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərini, beynəlxalq təşkilatların respublikamızdakı nümayəndəliklərinin başçılarını, Azərbaycana gəlmiş bütün xarici qonaqları və Azərbaycan ictimaiyyətinin bu mərasimdə iştirak edən nümayəndələrinin hamısını ürəkdən salamlayıram.
Azərbaycanda dördüncü neft müqaviləsinin imzalanması çox sevindirici haldır, əlamətdar bir hadisədir.
Bu hadisə münasibətilə "Gülüstan" sarayına toplaşanları və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını,
xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm.
Hörmətli dostlar, beləliklə, "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının istifadə olunması üçün son illər
aparılan böyük və gərgin iş başa çatıb, bu yataqların istifadə olunması üçün hazırlanmış neft müqaviləsi bizə
təqdim edilibdir. Hesab edirəm ki, onu bu təntənəli mərasimdə imzalamaq artıq mümkündür. Mən şirkət
rəhbərlərini və müqaviləni imzalayacaq şəxsləri bu mərasimə başlamağa dəvət edirəm.
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İmzalama mərasimi başlanmazdan əvvəl bir məlumatı da sizə çatdırmaq istəyirəm. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının vitse-prezidenti cənab Albert Qor ilə mənim dünən telefon danışığım olmuşdur. Bizim telefon
danışığımızda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın əlaqələri haqqında bir çox məsələlər müzakirə
edilmişdir. Vitse-prezident cənab Albert Qor dünən Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət
Palatasının açılmasından məmnun olduğunu bildirmişdir.
Cənab Albert Qor bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və "YUNOKAL" şirkətləri ilə və
başqa şirkətlərlə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanacaq müqavilə haqqında xoş arzularını
bildirmiş və bu münasibətlə öz təbrikini çatdırmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti cənab
Albert Qorun bu müqavilənin imzalanması münasibətilə bu mərasimə göndərdiyi təbriki və salamları
məmnuniyyətlə sizə çatdırıram.
Bir daha təbrik edirəm və sizi müqaviləni imzalamağa dəvət edirəm. Sağ olun.
14 dekabr 1996-cı il,
“Gülüstan” sarayı
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Beşinci müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Lənkəran-dəniz" və "Talışdəniz" perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Paris, “Yelisey” sarayı
13 yanvar 1997-ci il
30 iyun 1997-ci il
1 540 000 000 $
100 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə podratçı tərəflərin iştirak payı

Total
10,00%

Fika
5,00%

ARDNŞ
25,00%

Demineks
10,00%

OIIK
10,00%

Elf
40,00%

Podratçı tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

Vintersxall
10,00%

Total/Elf/Fika
55,00%

ARDNŞ
25,00%

OIIK
10,00%

İştirakçı dövlətlər: Fransa, Almaniya və Azərbaycan. (Müqavilə 2001-ci ilin dekabrında ləğv olunub.)
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Lənkəran-dəniz" və "Talış-dəniz" perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Elf Petroleum Azərbaycan B. V.,
ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti, Total Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan arasında Sazişin
qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Lənkəran-dəniz",
"Talış-dəniz" perspektiv strukturlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair xarici neft şirkətləri
ilə danışıqların yekunlaşması haqqında" 1997-ci il 10 yanvar tarixli 463 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 1997-ci
il yanvarın 13-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Eif Petroleum Azərbaycan B.
V. (Fransa), Total Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan (Fransa) və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Lənkəran-dəniz" və "Talış-dəniz" perspektiv strukturlarının daxil
olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş imzalanmışdır.
Sonradan bu Sazişə Demineks Azərbaycan Petroleum QrabH, Fina Neftqaz S. A. və Oyl İndastriz
İnjinirinq ənd Kontrakşn şirkətləri qoşulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikası qanunlarının olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Elf Petroleum Azərbaycan B. V.
(Fransa), Total Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan (Fransa) və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Lənkəran-dəniz" və "Talış-dəniz" perspektiv strukturlarının daxil
olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş (bundan sonra "Saziş"
adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Sazişlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 5 iyun tarixli 57 saylı qərarı
ilə Elf Petroleum Azərbaycan B. V., Total Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan, Demineks Azərbaycan
Petroleum QmbH, Fina Neftqaz S. A. və Oyl İndastriz İnjinirinq ənd Kontrakşn şirkətlərinə verdiyi Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra "Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin
və onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair Qoşma,
bu Qoşmaya I Əlavə, habelə ikinci Qoşma (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata
keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncam-larının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
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6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 13 iyun 1997-ci il
№ 327-IQ
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Lənkəran-dəniz”, “Talış-dəniz” perspektiv
strukturlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair xarici neft şirkətləri ilə
danışıqların yekunlaşması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Fransanın “Elf Akiten” və “Total” şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin “Lənkəran-dəniz” və
“Talış-dəniz” perspektiv strukturlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair apardığı
danışıqların yekunlaşmasını, həmin strukturların işlənilməsinin Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin müvafiq təqdimatını nəzərə alaraq qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən təqdim edilmiş “Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda “Lənkəran-dəniz” və “Talış-dəniz” perspektiv strukturlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Sazişin layihəsi bəyənilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının adından Fransanın “Elf Akiten” və “Total” şirkətləri ilə “Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda “Lənkəran-dəniz” və “Talış-dəniz” perspektiv strukturlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Sazişin imzalanması səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevə verilsin.
3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 10 yanvar 1997-ci il
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Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli cənab Prezident! Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Fransa Prezidentinin dəvəti ilə Fransada, Parisdə rəsmi səfərdə olmağımdan böyük məmnunluq hissi
keçirirəm.
Mənim burada olmağımdan, elə bu salonda mərhum Prezident Fransua Mitteranla Fransa ilə Azərbaycan
arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağımızdan ötən üç il ərzində ölkələrimizin
münasibətlərində müəyyən uğurlar əldə edilmişdir. Lakin hesab edirəm ki, bu, azdır. Bu imkandan, cənab
Prezident Jak Şirak ilə olan söhbətimizdən istifadə edərək mən Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha
da yaxşılaşdırılmasına və genişləndirilməsinə səy göstərdiyimizi izah etdim. Sevinirəm ki, bu barədə rəyimiz
yekdildir və ümidvaram ki, bu görüş, söhbətlərimiz və danışıqlarımız Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin
sürətlə inkişafı üçün dönüş nöqtəsi olacaqdır.
Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi probleminə dair Fransa prezidenti ilə
mənim fikir mübadiləmiz çox faydalı, və hesab edirəm, gərəkli oldu. Biz regionumuzda sülhün bərqərar
olmasını, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh yaranmasını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi, Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərinin azad olunması və Ermənistan
silahlı birləşmələri tərəfindən öz yerlərindən zorla qovulmuş bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının
yurdlarına qayıtması şərti ilə münaqişənin tamamilə aradan qaldırılmasını istəyirik. Biz ümid edirik ki, bu
baxımdan ATƏT-in üzvü olan ölkələrlə, Minsk qrupuna, Minsk konfransına daxil olan ölkələrlə əməkdaşlıq,
Fransa ilə əməkdaşlıq həmin silahlı münaqişəyə tamamilə son qoyulması üçün mühüm amildir.
Azərbaycanın “Lənkəran-dəniz” və “Talış-dəniz” neft yataqlarının birgə işlənməsi və istifadəsi haqqında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Fransanın ən iri “Elf Akiten” və “Total” şirkətləri arasında bu gün 25 il
müddətinə imzalanmış müqavilə Azərbaycanın Fransa ilə öz əlaqələrini dərinləşdirmək və genişləndirmək
səyini sübut edir. Yeri gəlmişkən deyim ki, “Elf Akiten” şirkəti 1996-cı ilin iyununda beynəlxalq neft
şirkətlərinin imzaladıqları bir müqavilədə də iştirak edir. İndiki müqavilə Fransanın “Elf Akiten” şirkətinin
iştirak etdiyi ikinci müqavilədir.
Mən sevinirəm ki, bu müqavilə Parisdə, Yelisey sarayında, Prezidentin, mənim dostum cənab Jak Şirakın
iştirakı ilə imzalanmışdır və əminəm ki, bu müqavilə həm Fransanın, həm də Azərbaycanın iqtisadiyyatına
böyük fayda gətirəcəkdir.
Bu müqavilənin imzalanması münasibətilə sizi təbrik edirəm. Fransa xalqına, Fransa Respublikasına,
onun prezidentinə səadət və xoşbəxtlik diləyirəm! Mersi Boku.
13 yanvar 1997-ci il,
“Yelisey” sarayı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Altıncı müqavilə: Xəzər dənizində Yalama /D-222/ perspektiv Azərbaycan blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Moskva, Kreml
3 iyul 1997-ci il
10 dekabr 1997-ci il
1 500 000 000 $
100 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
ARDNŞ
40,00%

LUKARKO
60,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

LUKARKO
60,00%

İştirakçı dövlətlər: Rusiya və Azərbaycan.

ARDNŞ
40,00%

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizində D-222 perspektiv Azərbaycan blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsünə dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə "LUKoyl İnternəşnl
GmbH", ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata
keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizində D-222 perspektiv Azərbaycan blokunun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1997-ci il 25 iyun tarixli 603 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq 1997-ci il
iyulun 3-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə LUKoyl İnternəşnl GmbH və ARDNŞ-nin
Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizində D-222 perspektiv Azərbaycan blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü barədə Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikası qanunlarının olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublika-sının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə LUKoyl İnternəşnl GmbH və ARDNŞ-nin Ortaq
Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizində D-222 perspektiv Azərbaycan blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü barədə Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə
icazə verilsin.
2. Sazişlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1 oktyabr 1997-ci il tarixli 115 nömrəli sərəncamı ilə LUKoyl İnternəşnl GmbH şirkətinə verdiyi
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra "Hökumət təminatı" adlanacaq)
qəbul edilsin və onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair Qoşma,
bu Qoşmaya I Əlavə qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq və
vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Bakı şəhəri, 4 noyabr 1997-ci il
№ 387-IQ

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Xəzər dənizində "D-222" perspektiv Azərbaycan blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsünə dair" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 25 iyun tarixli 603 nömrəli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və LUKoyl İnternəşnl GmbH" xarici neft şirkəti arasında
"Xəzər dənizində "D-222" perspektiv Azərbaycan blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə
dair" Sazişin 1997-ci il iyulun 3-də imzalandığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikasının Baş naziri yanında 1997-ci il sentyabrın 30-da keçirilmiş iclasın 5 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 1 oktyabr 1997-ci il
№ 115

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Yeddinci müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü barədə
Müqavilənin imzalandığı yer ------------İmzalanma tarixi -----------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Vaşinqton, Ağ ev
01 avqust 1997-ci il
05 dekabr 1997-ci il
800 000 000 $
75 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Mobil
50,00%

ARDNŞ
50,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Ekson/Mobil
50,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ və Azərbaycan.

ARDNŞ
50,00%

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
Mobil Eksploreyşn ənd Prodyusinq Azərbaycan İnk. və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1997-ci il 18 iyul tarixli 621 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 1997-ci il
avqustun 1-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Mobil Eksploreyşn ənd Prodyusinq
Azərbaycan İnk. və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz"
dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü barədə Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikası qanunlarının olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Mobil Eksploreyşn ənd Prodyusinq Azərbaycan
İnk. və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü barədə Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq
edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Sazişlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 1 oktyabr tarixli 114 saylı
qərarı ilə Mobil Eksploreyşn ənd Prodyusinq Azərbaycan İnk. şirkətinə verdiyi Azərbaycan Respublikası
Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra "Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun
həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair Qoşma,
bu Qoşmaya I Əlavə (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə
verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq və
vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 4 noyabr 1997-ci il
№ 397 – IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə
dair Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
ilə "Mobil" Şirkəti arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təklifini
qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə "Mobil" Şirkəti ilə birlikdə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda "Oğuz" blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay bölgüsünə dair Sazişin hazırlanması və
bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz"
blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 18 iyul 1997-ci il
№ 621

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və Öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1997-ci il 18 iyul tarixli 623 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Mobil Eksploreyşn ənd Prodakşn İnk. xarici neft şirkəti arasında "Xəzər"
dənizinin Azərbaycan sektorunda "Oğuz" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında" Sazişin 1997-ci il avqustun 1-də imzalandığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikasının Baş naziri yanında 1997-ci il sentyabrın 30-da keçirilmiş iclasın 5 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 1 oktyabr 1997-ci il
№ 114

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Səkkizinci müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Qüvvəyə minmə tarixi ---------------------Proqnozlaşdırılmış sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Vaşinqton, Ağ ev
01 avqust 1997-ci il
05 dekabr 1997-ci il
3 500 000 000 $
150-300 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Şevron
30,00%

ARDNŞ
50,00%

Total
20,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Şevron
30,00%

Total/Elf/Fik
a
20,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ, Fransa və Azərbaycan.

ARDNŞ
50,00%

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Şevron
Oversiz Eksploreyşn Limited, ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1997-ci il 18 iyul tarixli 619 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 1997-ci il
avqustun 1-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Şevron Oversiz Eksploreyşn Limited (ABŞ)
və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikası qanunlarının olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Şevron Oversiz Eksploreyşn Limited, ARDNŞ-nin
Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin,
onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Sazişlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 1 oktyabr tarixli 113 saylı
qərarı ilə Şevron Oversiz Eksploreyşn Limited şirkətinə verdiyi Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı
və öhdəlikləri (bun-dan sonra "Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun həyata keçirilməsinə icazə
verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair Qoşma,
bu Qoşmaya I Əlavə, habelə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişə iştirak payının verilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Şevron Oversiz Eksploreyşn Limited, ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti,
Total Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan arasında ikinci Qoşma (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul
edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 11 noyabr 1997-ci il
№ 398 – IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
"Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsünə dair Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti ilə "Şevron Oversiz Eksploreyşn Limited" Şirkəti arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə "Şevron Oversiz Eksploreyşn Limited" Şirkəti ilə
birlikdə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay
bölgüsünə dair Sazişin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Abşeron"
dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı səhəri, 18 iyul 1997-ci il
№ 619

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası
Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Abşeron" dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1997-ci il 18 iyul tarixli 619 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Şevron Oversiz Eksploreyşn Limited, Total Eksploreyşn ənd Prodakşn
Azərbaycan xarici neft şirkətləri arasında "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Abşeron" dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1997-ci 11 avqustun 1-də imzalandığını nəzərə
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikasının Baş naziri yanında 1997-ci il sentyabrın 30-da keçirilmiş iclasın 5 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 1 oktyabr 1997-ci il
№ 113

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin nitqi
- Hörmətli cənab vitse-prezident!
Hörmətli nazirlər, hörmətli dostlar!
Bu gün Amerika-Azərbaycan əlaqələrində tarixi hadisə baş verir. Azərbaycan Prezidenti ilk dəfə Amerika
Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlibdir. Bizim çox səmərəli danışıqlarımız olubdur və bu gün səhərdən
Prezident cənab Bill Klinton ilə və onun ətrafında olan şəxslərlə mehriban şəraitdə çox səmərəli danışıqlar
aparmışıq. Bu danışıqlarımızda eyni zamanda Amerika-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin daha da
genişləndirilməsini müzakirə etmişik. Bu sahədə böyük imkanlar var və bunlardan daha da səmərəli istifadə
etmək lazımdır. Biz indiyə qədər bu imkanları yaratmışıq çünki 1994-cü ilin sentyabrında ilk böyük müqavilə
"Əsrin müqaviləsi" adlanan müqavilə imzalamışıq və bu müqavilədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının beş böyük
şirkəti iştirak edir. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, bu müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir və
konsorsiumun fəaliyyəti nəticəsində bu ilin sentyabrında ilkin neft əldə olunacaqdır.
Nefti xaricə - Qərbə, dünya bazarına çıxarmaq üçün iki neft kəməri tikilir. Üçüncü böyük neft kəmərinin
tikilməsinə də bu yaxınlarda başlanacaqdır.
Mən bu gün burada, Vaşinqtonda, Ağ evdə iftixar hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycan neftçiləri əlli il bundan
öncə Xəzər dənizində ilk neft yataqlarını açıb istismar etməyə başlayıblar. XX əsrin sonunda Azərbaycan Xəzər
dənizinin böyük, zəngin neft yataqlarını bütün dünyaya təqdim edibdir. Çox məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm
ki, bu işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şirkətləri fəal iştirak edirlər. Biz dərk edirik ki, xarici
investisiyanın Azərbaycana gəlməsi, iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadiyyatı ilə bağlanması və xüsusən Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə güclü iqtisadi əlaqələr qurulması Azərbaycan xalqının gözəl gələcəyinə xidmət edir.
Eyni zamanda bu iqtisadi əlaqələr, Amerikanın böyük neft şirkətlərinin və digər şirkətlərinin
Azərbaycanda indi geniş fəaliyyət göstərməsi Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin bütün sahələrdə
genişlənməsinə, inkişafına kömək edir. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, ABŞ Prezidenti cənab Bill
Klinton bu problemlərə xüsusi əhəmiyyət verir və bu məsələlərin həlli üçün çox ciddi tədbirlər görür. Biz bu
məsələlərdə vitse-prezident cənab Albert Qor ilə də çox sıx əməkdaşlıq edirik və bu işlərin həyata
keçirilməsində onun da çox böyük xidmətləri var.
ABŞ-ın Energetika Nazirliyi ilə bizim əlaqələrimiz yaxşıdır və bunların inkişaf etdirilməsi üçün müqavilə
imzalanacağından məmnunam. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət katibi xanım Olbrayt bu əlaqələrin
inkişafında xüsusi xidmətlər göstərmişdir. Ümidvaram ki, Amerikanın Ticarət Nazirliyi ilə də yaranan əlaqələr
bütün iqtisadiyyatımızın inkişafına xidmət edəcəkdir.
Çox böyük neft müqavilələrinin burada, Ağ evdə, Amerikanın rəhbərlərinin iştirakı ilə imzalanması tarixi
hadisədir. Biz bunu yüksək qiymətləndirir və hesab edirik ki, Ağ evdə imzalanan müqavilələr uğurlu olacaqdır.
Mən sizi bu münasibətlə təbrik edirəm və imzalanan müqavilələrin uğurlu olmasını arzulayıram. Sağ olun.
1 avqust 1997-ci il,
“Ağ ev”in Ruzvelt zalı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Doqquzuncu müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv
strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi -----------Ratifikasiya tarixi ---------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Vaşinqton, Ağ ev
01 avqust 1997-ci il
05 dekabr 1997-ci il
5 000 000 000 $
75 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
ARDNŞ
50,00%

Ekson
50,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Ekson/Mobil
50,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ və Azərbaycan.

ARDNŞ
50,00%

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv strukturunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
Eksson Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan Limited, ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv
strukturunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1997-ci il 18 iyul tarixli 620 saylı Sərəncamına uyğun olaraq
1997-ci il avqustun 1-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Eksson Eksploreyşn ənd Prodakşn
Azərbaycan Limited (ABŞ) və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
"Naxçıvan" perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş
imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikası qanunlarının olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
l. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Eksson Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan
Limited, ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan"
perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş (bundan sonra "Saziş"
adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Sazişlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 1 oktyabr tarixli 116 saylı
qərarı ilə Eksson Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan Limited şirkətinə verdiyi Azərbaycan Respublikası
Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra "Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun
həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on bir (11) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair
Qoşma, bu Qoşmaya 1 Əlavə (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə
icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz,
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 14 noyabr 1997-ci il
№ 403-IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Naxçıvan” perspektiv
strukturunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə "Ekson" Şirkəti arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə "Ekson" Şirkəti ilə birlikdə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay bölgüsünə dair Sazişin
hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan"
perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq
üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 18 iyul 1997-ci il
№ 620

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv strukturunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin
təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv
strukturunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1997-ci il 18 iyul tarixli 620 nömrəli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Ekson Eksploreyşn ənd Prodakşn Azərbaycan Limited
xarici neft şirkəti arasında "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Naxçıvan" perspektiv strukturunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1997-ci il avqustun 1-də imzalandığını nəzərə
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikasının Baş naziri yanında 1997-ci il sentyabrın 30-da keçirilmiş iclasın 5 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 1 oktyabr 1997-ci il
№ 116

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Onuncu müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Kürdaşı dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi -----------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Bakı, “Gülüstan”sarayı
02 iyun 1998-ci il
30 iyul 1998-ci il
2 000 000 000 $
90-120 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Mitsui
15,00%

ACIP
25,00%

Repsol
5,00%

ARDNŞ
50,00%

TPAO
5,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Mitsui
15,00%

ACIP
25,00%

Repsol
5,00%

ARDNŞ
50,00%

TPAO
5,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, İtaliya, Yaponiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və
Azərbaycan. (Müqavilə 30 dekabr 2001-ci ildə ləğv edilmişdir.)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Kürdaşı dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Acıp
Azərbaycan B.V., Mitsui Oyl Eksploreyşn Ko. LTD, Törkiş Petroleum Oversiz Kompani LTD,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin Ortaq Neft Şirkəti və Repsol Eksplorasion
S.A. arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Kürdaşı dəniz blokunun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 23 sentyabr 1997-ci il tarixli 672 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq 1998-ci
il iyunun 2-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Acip Azərbaycan B.V. ("Acip"),
Mitsui Oyl Eksploreyşn Ko. LTD ("MOEKO"), Törkiş Petroleum Oversiz Kompani LTD ('TROK"), ARDNŞnin Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş imzalanmışdır.
1998-ci il iyunun 5-də bu Sazişə Repsol Eksplorasion S.A. ("Repsol") da qoşulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Kürdaşı dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Acip Azərbaycan B.V., Mitsui Oyl
Eksploreyşn Ko. LTD, Törkiş Petroleum Oversiz Kompani LTD, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinin Ortaq Neft Şirkəti və Repsol Eksplorasion S.A. arasında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq)
qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 1998-ci il tarixli qərarı ilə Sazişdə iştirak edən
Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra "Hökumət
təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair Qoşma,
habelə bu Qoşmaya 1 Əlavə (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə
icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişdə və ya Əlavələrdə hər hansı düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin tərəflərinin
yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 7 iyul 1998-ci il
№ 519-IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı" dəniz blokunun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı" blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsünə dair Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkəti ilə "Acip" Şirkəti arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə "Acip" Şirkəti ilə birlikdə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı" blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay bölgüsünə dair Sazişin hazırlanması və
bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Xəzər Dənizinin Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı"
blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 23 sentyabr 1997-ci il
№ 672

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı" dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 23 sentyabr tarixli 672 nömrəli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və Acip Azərbaycan B. V. ("Acip"), Mitsui Oyl
Eksploreyşn Ko. Ltd. ("MOEKO"), Törkiş Petroleum Oversiz Kompani Ltd. ("TROK"), Repsol Eksplorasion S.
A. ("Repsol"( xarici neft şirkətləri arasında "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Kürdaşı" dəniz blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1998-ci il iyunun 2-də imzalandığını nəzərə
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 1998-ci il 26 iyun tarixində keçirilmiş iclasın 2 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 29 iyun 1998-ci il
№ 144

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin nitqi
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycanda böyük bir gündür. Azərbaycanda, Bakıda dalbadal beşinci ildir ki, beynəlxalq
"Xəzərneftqaz" sərgisi keçirilir. Bu gün biz bu sərginin açılışında sizinlə birlikdə iştirak etmişik, ötən beş il
müddətində sərginin nə qədər inkişaf etməsinin şahidi olmuşuq. Beş il müddətində sərginin iştirakçıları 1994-cü
ildəki 120 şirkətdən 1998-ci ildə 400 şirkətə çatmışdır. Bu gün açılan sərgidə 29 ölkənin şirkətləri təmsil olunur.
Ancaq məsələ təkcə şirkətlərin sayının artması ilə əlaqədar deyildir. Bu gün biz sərginin eksponatları ilə tanışlıq
zamanı gördük ki, ötən bu illər ərzində dünyanın neft şirkətləri, xüsusən bu sərgidə təmsil olunan və neft, qaz
sənayesi ilə əlaqədar şirkətlər texnika, texnologiya sahəsində nə qədər inkişaf ediblər.
Bu işlərin əsası 1994-cü ilin mayında qoyulubdur. Həmin o il - 1994-cü il dörd il bundan əvvəl
Azərbaycan öz təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə etmək, dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri ilə
əlaqələr qurmaq üçün, respublikamıza məxsus neft və qaz yataqlarından dünyanın böyük neft şirkətləri ilə
birlikdə səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə çox böyük və cəsarətli addım atmışdır.
Dörd il bundan əvvəl sentyabrın 20-də Azərbaycanda, Bakıda, bu möhtəşəm "Gülüstan" sarayında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti dünyanın 11 neft şirkətinin yaratdığı konsorsiumla böyük bir müqavilə
imzalamışdır. O vaxt bu müqaviləyə "Əsrin müqaviləsi" adı verilmişdir.
Bu müqavilə əsasında Xəzərin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" neft yataqlarında və "Günəşli"
yatağının dərin hissəsində müştərək iş görülməyə başlandı. Ötən illərdə müştərək işlər sayəsində yaxşı nəticələr
əldə olunmuşdur. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti çox səmərəli fəaliyyət göstərir və bunun
nəticəsində “Çıraq" neft yatağında müasir texnikaya və texnologiyaya əsaslanan çox gözəl bir platforma
yaranıbdır. Aparılan qazma işləri nəticəsində keçən ilin noyabr ayında ilkin neft hasil olunubdur. Ancaq bu
platformanı qurmaq, quyular qazmaq və neft əldə etməklə bərabər, hasil ediləcək neftin istifadə olunması üçün
neft və qaz kəmərləri çəkilibdir, Səngəçalda böyük bir neft terminalı tikilibdir, böyük infrastruktur yaranıbdır.
"Çıraq" yatağından hasil olunan neft borular vasitəsilə Səngəçal terminalına çatdırılır, oradan isə tikilmiş və
istifadəyə verilmiş Bakı-Novorossiysk neft kəməri vasitəsilə dünya bazarlarına ixrac olunur.
Bizim gördüyümüz işlər əvvəlcədən nəzərdə tutulduğundan da çox yaxşı nəticələr veribdir. "Çıraq" neft
yatağında bu günədək beş quyu qazılıbdır. Həmin beş quyudan gündə 9 min ton neft hasil olunur.
Bu gün səhər sərginin açılışı zamanı mən bəyan etdim ki, dörd quyu qazılıbdır və gündə 7 min ton neft
hasil olunur. Amma indi deyirəm ki, beş quyu qazılıbdır və gündə 9 min ton neft hasil edilir. Mən səhv etmirəm.
Səhər də düz demişəm, indi də düz deyirəm. Səhər dediyim sözlər məndə olan dünənki məlumatlara əsaslanırdı.
Bu gün isə sərgini gəzərkən, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərləri ilə görüşərkən onlar böyük sevinclə
bildirdilər ki, beşinci quyu da qazılıb istismara verilibdir və həmin quyudan gündə 2 min ton neft alınır. Mən
ona görə deyirəm ki, gündə 9 min ton neft hasil edilir. Görürsünüz, quyular nə qədər sürətlə qazılır ki, hətta mən
onların qazılıb istifadəyə verilməsi haqqında vaxtında məlumat ala bilmirəm. Bu, sevindirici haldır.
Xatirinizdədir, 1994-cü ildə biz müqaviləni imzalayanda ayrı-ayrı ölkələrdən, yerlərdən bu işin əleyhinə
çıxanlar çox oldu. Bəziləri də hesab edirdilər ki, bu müqavilə imzalanıbsa da işləməyəcək, nəticə
verməyəcəkdir. Çünki hansı ölkələrsə, kimsə bu müqavilələrin mövcud olmasını istəmirdilər. Bəziləri isə bizə
deyirdilər ki, siz bu yolla nahaq gedirsiniz, çünki Qərb şirkətlərinin xasiyyəti belədir ki, onlar gəlib müqaviləni
bağlayırlar, yatağı ələ keçirirlər, amma ondan sonra işləmirlər. Onlar onu saxlayırlar, nə vaxt lazım olsa onda da
işlədirlər.
Ancaq bu gün sevinc hissi ilə demək olar ki, bütün bu bədxah fikirlərin hamısı bədxah fikirlər kimi də
qaldı. Biz müqaviləni cəsarətlə imzaladıq və onun həyata keçirilməsinə səmərəli işlə nail olduq. Biz bu gün
bunun nəticələrini gördük. Müqavilə imzalanarkən həmin neft yataqlarından 510 milyon ton neft gözlənilirdi.
Bu, müqavilədə də öz əksini tapıbdır. İndi isə məlumat verirlər ki, həmin yataqlardan 630 milyon ton neft
gözlənilir. Güman edirəm ki, bir ildən sonra bu rəqəm dəyişiləcək və daha da artacaqdır.
Ancaq biz bu müqaviləni yerinə yetirərək, eyni zamanda bu təcrübədən istifadə edərək Xəzərin
Azərbaycan sektorunda olan başqa neft yataqlarında da dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görmək
üçün lazımi tədbirlər həyata keçiririk. Bunların nəticəsində biz ötən illər ərzində - birinci müqavilədən sonra
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əlavə 8 böyük müqavilə imzaladıq. Bu müqavilələrin hər birinin çox böyük perspektivi vardır. Onların
əksəriyyəti üzrə artıq əməli iş aparılır. Məsələn, bu gün sərgidəki görüşlərim zamanı "Şahdəniz", "Qarabağ",
"Lənkəran-dəniz", "Talış-dəniz" yataqlarında görülən işlər barədə mənə məlumat verdilər.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan gözlənilən neftin miqdarı daha da artır. Məhz buna görə də
biz Qərb istiqamətində Bakı-Supsa marşrutunun, ikinci neft kəmərinin tikilməsi ilə məşğuluq. Əminəm ki,
1999-cu ilin əvvəlində bu neft kəməri hazır olacaqdır. Bu müddətdə biz əsas neft kəmərinin-böyük neft
borusunun tikilməsi məsələləri ilə ciddi məşğuluq. Hesab edirəm ki, bu ilin sentyabr ayında bu barədə son qərar
qəbul olunacaqdır. Azərbaycan dövləti, hökuməti bütün mümkün marşrutların hamısını təhlil edərək hesab edir
ki, Bakı-Ceyhan ən əlverişli marşrutdur. Güman edirəm ki, biz bu ilin sonunadək bu sahədə də əməli işə
başlayacağıq.
Ancaq Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların çoxu hələ işlənilməyibdir. Bu neft yataqlarında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə müştərək iş görmək üçün dünyanın bir çox ölkələrindən xeyli neft şirkətləri
respublikamıza fəal surətdə müraciət edirlər. Yenə də bildirmək istəyirəm ki, belə müraciətlər çoxdur. Ona görə
də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti indi tender keçirmək, müsabiqə aparmaq imkanına malikdir. Nəticədə ən
yüksək iqtisadi göstəricilər təklif edən şirkətlər Xəzərin Azərbaycan sektorunda və ölkəmizin quruda olan
yataqlarında müştərək iş görmək hüququ qazanırlar.
Mən tam əsasla deyə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikasının son illər bu sahədə apardığı işlər Xəzər
dənizinin dünya iqtisadiyyatı üçün nə qədər əhəmiyyətli, Xəzər dənizi hövzəsinin neft və qaz yataqları ilə nə
qədər zəngin olduğunu açıq göstərmişdir. Mən hesab edirəm ki, bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən
böyük nailiyyətidir.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır və dünyada ilk dəfə neft fontanı bizim ölkəmizdə olubdur. Dənizdə,
suyun dibində olan neft yataqlarının istifadə edilməsində, neft hasilatında da Azərbaycan birinci yerdədir. 50 il
bundan əvvəl - 1949-cu ildə Xəzərdə, Neft daşları adlanan yerdə böyük neft yataqları açılıb istifadəyə
verilmişdir və bununla da bütün dünyaya bəyan edilmişdir ki, dənizdə, suyun dibindən neft və qaz hasil etmək
mümkündür. Bir daha qeyd edirəm ki, indi - XX əsrin sonunda Azərbaycan Xəzər dənizinin böyük potensialını,
yəni mineral ehtiyatlar, neft və qaz potensialını aşkara çıxararaq dünyaya bəyan edibdir.
Bizə yaxşı məlumdur ki, Xəzərin digər sektorlarında da zəngin neft və qaz yataqları vardır. Xəzəryanı hər
bir ölkə özünə məxsus olan sektorlarda bu neft və qaz yataqlarını istifadə edib işlədə bilər. Məmnuniyyətlə qeyd
edirəm ki, artıq bu işlərə başlanıbdır. Azərbaycan isə Xəzərin ona məxsus olan sektorunda öz iş dairəsini
genişləndirir və vaxtilə kəşf olunmuş yataqlarından indi müştərək istifadə edilməsi üçün əməli tədbirlər görür.
Bununla bərabər, Azərbaycanın ərazisinin quru yerlərində də ölkəmizin hələ çox zəngin neft yataqları
vardır. Hesab edirik ki, Azərbaycanın yer altında olan neft və qaz məhsulunun hələ tam əksəriyyəti çıxarılmayıbdır. Ona görə də Azərbaycanın quru yerlərində olan yataqlarından da dünyanın neft şirkətləri ilə müştərək
istifadə edilməsi indi böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bu sahədə də təkliflər alırıq və onların əsasında da müəyyən işlər görürük.
Bütün bu işlərin nəticəsində bu gün biz buraya, üç neft yatağı ilə əlaqədar müqavilələrin, sənədlərin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq. Onlardan biri Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan "Kürdaşı" neft yatağıdır.
Bu, çox zəngin neft yatağıdır. İlkin məlumatlara görə, buradan 100 milyon tondan artıq neft çıxarılması
proqnozlaşdırılır. Şübhəsiz ki, orada qaz da vardır. Azərbaycan neftçiləri, alimləri, geoloqları tərəfindən bu neft
yatağı təxminən 1940-1950-ci illərdə kəşf olunubdur. Vaxtilə orada müəyyən işlər aparılıbdır. Sonra həmin
işləri davam etdirməyə imkan olmayıbdır. Bu yatağa dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri maraq göstəriblər.
Verilən təkliflərin təhlili nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu yataq üzrə müqavilənin layihəsini
hazırlayıbdır. Bu yataqda işlər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bərabər İtaliyanın "Acip", Yaponiyanın
"Mitsui" və Türkiyənin "Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı" şirkəti şirkətləri ilə yaranan konsorsium vasitəsilə
aparılacaqdır. Bunun üçün müəyyən müqavilə layihəsi hazırlanıbdır və bu gün burada bu müqavilə
imzalanacaqdır.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanın quru ərazisində olan neft yataqlarına da çox böyük maraq vardır.
Bunlardan biri Cənub-Qərbi Qobustan ərazisində yerləşən yataqlardır. Verilən təkliflər əsasında "Cənub-Qərbi
Qobustan" yatağının müştərək işlənilməsi üçün də müqavilə layihəsi hazırlanıbdır. Burada Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Yunion Teksas", Böyük Britaniyanın və Kanadanın "Komonvels
Oyl ənd Qaz" şirkətləri birlikdə iş görmək haqqında qərar qəbul ediblər.
Azərbaycanın quruda yerləşən çox zəngin yataqlarından biri də "Kürsəngi-Qarabaği”dır. Bu yataqda da
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Frontera Resorses", "Amerada Hess" və
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Səudiyyə Ərəbistanının "Delta" şirkətləri ilə birlikdə konsorsium yaradıb müştərək iş görmək üçün lazımi sənəd
hazırlamışlar.
Məlumdur ki, ölkəmizin bütün neft yataqları Azərbaycan xalqına, dövlətinə mənsubdur. Ona görə də
bunlar hamısı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sərəncamındadır. Xarici şirkətlərlə hər bir belə müştərək iş
görmək üçün şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin xüsusi sərəncamı, qərarı olmalıdır.
Mən bu təkliflərə baxmışam, onları Azərbaycan üçün səmərəli hesab edirəm. Ona görə də bu təkliflər
əsasında dediyim yataqlarda müştərək iş görülməsi üçün lazımi qərarlar qəbul etmişəm.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan öz təbii sərvətlərindən istifadə etməsi ilə əlaqədar
apardığı strateji siyasət Azərbaycanın milli mənafeyinə tamamilə cavab verən siyasətdir.
Biz müxtəlif ölkələrin neft şirkətlərinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə respublikamızda müştərək iş
görməsini səmərəli hesab edirik. Şübhəsiz ki, bu, hər iki tərəf üçün - həm ayrı-ayrı ölkələrdən gəlib
respublikamızda iş görmək istəyən şirkətlər və onların təmsil etdiyi ölkələr üçün, həm də Azərbaycan üçün eyni
dərəcədə faydalıdır. Biz bunların nəticəsində Azərbaycana xarici ölkələrdən böyük miqyasda investisiya
gəlməsinə, dövlətimizə məxsus təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə etməyə, respublikamızın neft və qaz sənayesinə müasir texnikanın və texnologiyanın gəlməsinə nail oluruq. Bunlar hamısı ali məqsədə - Azərbaycan xalqının, respublikamızın vətəndaşlarının rifahının yaxşılaşmasına xidmət edir.
Mən bu prinsipləri rəhbər tutaraq bu barədə qərarlar qəbul edirəm. Bu gün burada təqdim olunan müqavilələr haqqında da qərar qəbul etmişəm və onların bu gün imzalanmasını məqsədəuyğun hesab edirəm.
Beləliklə, biz dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, bir çox ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsi sahəsində yeni addımlar atırıq. Mən ümidvaram ki, bu addımlar uğurlu olacaqdır. Mən bu münasibətlə sizi təbrik
edirəm. Sağ olun.
2 iyun 1998-ci il,
“Gülüstan” sarayı
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On birinci müqavilə: Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin (Şıxzəgirli,
Şeytanud, Bürgüt, Donquzduq, Nardaran, İlxıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turğay,
Kənizədağ, Qərbi Duvannı, Duvannı, Solaxay və Daşgil yataqlarının) kəşfiyyatı və işlənməsi
haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer ------------İmzalanma tarixi --------------------------Ratifikasiya tarixi -------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

Bakı şəhəri, “Gülüstan” sarayı
02 iyun 1998-ci il
27 noyabr 1998-ci il
250 000 000 $
30-60 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Yunion Teksas
11,00%

ARDNŞ
20,00%

Kommonvels
69,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Suner
11,00%

Kommonvels
69,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada və Azərbaycan.

ARDNŞ
20,00%
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Azərbaycan Respublikası Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin
("Şıxzəgirli", "Şeytanud", "Bürgüt", "Donquzduq", "Nardaran", "İlxıçı", "Qərbi Hacıvəli",
"Sundi", "Şərqi Hacıvəli", "Turağay", "Kənizədağ", "Qərbi Duvannı", "Duvannı", "Solaxay"
və "Daşgil" yataqlarının) kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Komonvels Qobustan Limited, Yunion Teksas Qobustan
Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata
keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin
("Şıxzəgirli", "Şeytanud", "Bürgüt", "Donquzduq", "Nardaran", "İlxıçı", "Qərbi Hacıvəli", "Sundi", "Şərqi
Hacıvəli", "Turağay", "Kənizədağ", "Qərbi Duvannı", "Duvannı", "Solaxay" və "Daşgil" yataqlarının) kəşfiyyatı
və işlən-məsi haqqında" 1998-ci il 17 aprel tarixli 785 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 1998-ci il iyunun 2-də
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə Komonvels Qobustan Limited ("Komonvels"),
Yunion Teksas Qobustan Limited ("Yunion Teksas") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş
imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikası Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin ("Şıxzəgirli",
"Şeytanud", "Bürgüt", "Donquzduq", "Nardaran", "İlxıçı”, "Qərbi Hacıvəli", "Sundi", "Şərqi Hacıvəli",
"Turağay", "Kənizədağ", "Qərbi Duvannı", "Duvannı", "Solaxay" və "Daşgil" yataqlarının) kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Komonvels Qobustan
Limited, Yunion Teksas Qobustan Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra
"Saziş" adla-nacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 11 sentyabr tarixli 185 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş doqquz (9) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair
Qoşma, habelə bu Qoşmaya 1 Əlavə (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata
keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin tərəflərinin yazılı
razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 13 noyabr 1998-ci il
№ 538 – IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin (Şıxzəgirli, Şeytanud, Bürgüt,
Donquzduq, Nardaran, İlxıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turğay, Kənizədağ,
Qərbi Duvannı, Duvannı, Solaxay və Daşgil yataqlarının) kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin (Şıxzəgirli, Şeytanud, Bürgüt, Donquzduq,
Nardaran, İlxıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turğay, Kənizədağ, Qərbi Duvannı, Duvannı, Solaxay
və Daşgil yataqlarının) kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin əsas kommersiya prinsipləri
və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Komonvels Qobustan Limited və
Yunion Teksas Qobustan Limited arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə Komonvels Qobustan Limited və Yunion Teksas
Qobustan Limited şirkətləri ilə birlikdə Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin (Şıxzəgirli,
Şeytanud, Bürgüt, Donquzduq, Nardaran, İlxıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turğay, Kənizədağ,
Qərbi Duvannı, Duvannı, Solaxay və Daşgil yataqlarının) kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair
Sazişin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin
(Şıxzəgirli, Şeytanud, Bürgüt, Donquzduq, Nardaran, İIxıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turğay,
Kənizədağ, Qərbi Duvannı, Duvannı, Solaxay və Daşgil yataqlarının) kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 17 aprel 1998-ci il
№ 785

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Cənub-Qərbi Qobustanın "Şıxzəgirli", "Şeytanud", "Bürgüt",
"Donquzduq", "Nardaran", "İlxıçı", "Qərbi Hacıvəli", "Sundi", "Şərqi Hacıvəli", "Torağay",
"Kənizədağ", "Qərbi Duvannı", "Duvannı", "Solaxay" və "Daşgil" yataqlarının daxil olduğu
üç blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 aprel tarixli 785 nömrəli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və Komonvels Qobustan Limited ("Komonvels"),
Yunion Teksas Qobustan Limited ("Yunion Teksas") xarici neft şirkətləri arasında "Azərbaycan Respublikası
Cənub-Qərbi Qobustanın "Şıxzəgirli", "Şeytanud", "Bürgüt", "Donquzduq", "Nardaran", "İlxıçı", "Qərbi Hacıvəli", "Sundi", "Şərqi Hacıvəli", 'Torağay", "Kənizədağ", "Qərbi Duvannı", "Duvannı", "Solaxay" və "Daşgil"
yataqlarının daxil olduğu üç blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1998-ci il
iyunun 2-də imzalandığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 1998-ci il avqustun 31-də keçirilmiş iclasın 3 nömrəli
protokolu)
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 11 sentyabr 1998-ci il
№ 185

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

On ikinci müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer ------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

London şəhəri
21 iyul 1998-ci il
28 dekabr 1998-ci il
3 750 000 000 $
150-250 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı

STK
12,50%

Amoko
25,00%

Monument
12,50%

ARDNŞ
50,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Şell
25,00%

BP/Amoko
25,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya və Azərbaycan.

ARDNŞ
50,00%

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu
dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO İnam Petroleum Kompani, Monument
Resorsez (Kaspian) Limited, Sentral Fyuel Kaspian Si Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft
Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "İnam"
perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1998-ci il 17 iyun tarixli
828 saylı Sərəncama uyğun olaraq 1998-ci il iyulun 21-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
("ARDNŞ") ilə AMOKO İnam Petroleum Kompani ("AMOKO"), Monument Resorsez (Kaspian) Limited
("Monument"), Sentral Fyuel Kaspian Si Limited ("SFK") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında
Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz
blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ilə AMOKO İnam Petroleum Kompani, Monument Resorsez (Kaspian) Limited, Sentral Fyuel Kaspian
Si Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq
edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 11 sentyabr tarixli 184 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on bir (11) Əlavə, 2 (iki) Qoşma, habelə birinci Qoşmaya 1 Əlavə (bundan
sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş. Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq və
vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin tərəflərinin yazılı
razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 1 dekabr 1998-ci il
№ 558-IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "İnam" perspektiv strukturunun
daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz
blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və
müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının AMOKO
Kaspian Si Petroleum Limited, Böyük Britaniyanın Monument Resorses (Kaspian) Limited və Rusiya
Federasiyasının Sentrel Fyuel Kaspian Si Limited şirkətləri arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə AMOKO Kaspian Si Petroleum Limited, Monument
Resorses (Kaspian) Limited və Sentral Fyuel Kaspian Si Limited şirkətləri ilə birlikdə "İnam" perspektiv
strukturunun daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin
hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz
blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 17 iyun 1998-ci il
№ 828

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "İnam" perspektiv strukturunun daxil olduğu
dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 iyun tarixli 828 nömrəli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və AMOKO İnam Petroleum Kompani
("AMOKO"), Monument Resorses (Kaspian) Limited ("Monument"), Sentral Fyuel Kaspian Si Limited
("SFK") xarici neft şirkətləri arasında "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "İnam" perspektiv strukturunun
daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1998-ci il iyulun
21-də imzalandığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 1998-ci il avqustun 31-də keçirilmiş iclasın 3 nömrəli
protokolu)
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 11 sentyabr 1998-ci il
№ 184

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin nitqi
- Hörmətli Baş nazir!
Sizə birinci növbədə, məni Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Ölkənizdə apardığım və bu gün Sizinlə apardığımız çoxsahəli, ətraflı və dərin məzmunlu danışıqlar
ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi üçün çox yaxşı əsas yaratdı.
Biz Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində
son dörd ildə yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Bütün bunlar ölkələrimizin əməkdaşlığı üçün böyük perspektivlər
açır.
Cənab Baş nazir, biz Sizinlə birlikdə gələcəyin əsasını qoyuruq. Bizim indicə imzaladığımız siyasi bəyannamə çox böyük əhəmiyyət daşıyır və mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Dünyanın ən böyük dövlətlərindən
biri olan Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə Azərbaycan arasında belə əlaqələrin
yaranması və belə bir siyasi bəyannamənin imzalanması Azərbaycan üçün çox böyük siyasi əhəmiyyət kəsb
edir.
Bu gün Sizin və mənim iştirakımızla imzalanmış iqtisadi sazişlər, sənədlər Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallığın əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün çox yaxşı əsas yaradır. Eyni zamanda, bunlar hamısı yeni müstəqillik
əldə etmiş, demokratiya, tərəqqi, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir.
Sizin ölkənizin, xalqınızın böyük tarixi nailiyyətləri vardır. XX əsrin ikinci yarısında, İkinci Dünya
müharibəsi başa çatdıqdan sonra Sizin ölkəniz bütün sahələrdə böyük tərəqqi əldə etmişdir. Biz Sizin bütün
sahələrdəki təcrübənizdən istifadə edirik. Biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesi apararaq, bazar iqtisadiyyatını yaradıb inkişaf etdirərək Sizin təcrübənizdən istifadə etməyə çalışırıq.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin yataqların və ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazisində olan neft
yataqlarının Birləşmiş Krallığın böyük neft şirkətləri ilə birgə işlənilməsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Birləşmiş Krallığın yüksək texnikaya, texnologiyaya, zəngin təcrübəyə malik şirkətləri və Azərbaycanın təbii
sərvətləri, bizim yüksək səviyyəli kadrlarımız bu işləri gələcəkdə birlikdə görəcəklər.
Mən bəyan edirəm ki, bu gün imzaladığımız siyasi bəyannamədə - Azərbaycan Respublikası ilə Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamədə əks
olunmuş bütün müddəaların hamısının həyata keçirilməsinə çalışacaq, Birləşmiş Krallıq - Azərbaycan,
əməkdaşlığını daim irəliyə doğru aparacağıq.
Mən Sizi təbrik edirəm. Azərbaycan haqqında və mənim haqqımda söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.
21 iyul 1998-ci il, London

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

On üçüncü müqavilə: Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və "Zərdab"
neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi -----------Qüvvəyə minmə tarixi ---------------------Proqnozlaşdırılmış sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar --------------

London şəhəri
21 iyul 1998-ci il
27 noyabr 1998-ci il
700 000 000 $
50-80 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı

Ramko
50,00%

ARDNŞ
50,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

Ramko
50,00%

ARDNŞ
50,00%

İştirakçı dövlətlər: Böyük Britaniya və Azərbaycan. (Müqavilə 2001-ci ilin dekabrında ləğv
edilmişdir.)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və "Zərdab" neft yataqlarının daxil
olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Ramko Enerci (Muradxanlı) Limited və ARDNŞ-nin
Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi
barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və
"Zərdab" neft yataqlarının daxil olduğu blokun reabilitasiyası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında" 1998-ci il 17 iyun tarixli 829 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 1998-ci il iyulun 21-də Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Ramko Enerci (Muradxanlı) Limited ("Ramko") və
ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq imzalanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və "Zərdab" neft yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti və Ramko Enerci (Muradxanlı) Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan
sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 11 sentyabr tarixli 186 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on bir (11) Əlavə, ARDNŞ Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair
Qoşma, habelə bu Qoşmaya 1 Əlavə (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata
keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin tərəflərinin yazılı
razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 20 noyabr 1998-ci il
№ 539 – IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Muradxanlı, Cəfərli və Zərdab neft yataqlarının daxil olduğu blokun
reabilitasiyası, kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Muradxanlı, Cəfərli və Zərdab neft yataqlarının daxil olduğu blokun reabilitasiyası, kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Böyük Britaniyanın RAMKO şirkəti arasında ümumi razılığın əldə
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə RAMKO şirkəti ilə birlikdə Muradxanlı, Cəfərli və
Zərdab neft yataqlarının daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin
hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Muradxanlı, Cəfərli və Zərdab neft yataqlarının daxil
olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq
üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 17 iyun 1998-ci il
№ 829

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və "Zərdab" neft yataqlarının
daxil olduğu blokun reabilitasiyası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında"
Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 iyun tarixli 829 nömrəli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və Ramko Enerci (Muradxanlı) Limited
("Ramko") xarici neft şirkəti arasında "Azərbaycan Respublikasında "Muradxanlı", "Cəfərli" və "Zərdab" neft
yataqlarının daxil olduğu blokun reabilitasiyası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin
1998-ci il iyulun 21-də imzalandığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 1998-ci il avqustun 31-də keçirilmiş iclasın 3 nömrəli
protokolu)
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 11 sentyabr 1998-ci il
№ 186

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

On dördüncü müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Araz", "Alov" və "Şərq"
perspektiv strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer ------------İmzalanma tarixi --------------------------Ratifikasiya tarixi -------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

London şəhəri
21 iyul 1998-ci il
23 mart 1999-cu il
9 000 000 000 $
150-300 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
ARDNŞ
40,00%

Bölünməmiş
30,00%

BP/Amoko
15,00%

Statoyl
15,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

Ekson/Mobil
15,00%

AEK
5,00%

ARDNŞ
40,00%

BP/Amoko
15,00%

TPAO
10,00%

Statoyl
15,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ, Böyük Britaniya, Türkiyə, Kanada və Azərbaycan.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Araz", "Alov" və "Şərq" perspektiv
strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BiPi Eksploreyşn (Azərbaycan)
Limited, Statoyl Azərbaycan Alov a.s. və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında
Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Araz", "Alov"
və "Şərq" perspektiv strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1998-ci
il 19 iyun tarixli 836 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 1998-ci il iyulun 21-də Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə BiPi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited ("BiPi"), Statoyl Azərbaycan Alov
a.s. ("Statoyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununun olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublika-sının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Araz", "Alov" və "Şərq" perspektiv strukturlarının
daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BiPi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Statoyl Azərbaycan Alov a.s.
və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun
həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 11 dekabr tarixli 235 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə, 1 (bir) Qoşma, habelə Qoşmaya 1 (bir) Əlavə (bundan
sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq və
vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi vasitələrinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin tərəflərinin yazılı
razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 18 dekabr 1998-ci il
№ 591 - IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Araz, Alov və Şərq perspektiv
strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Araz, Alov və Şərq perspektiv strukturlarının daxil
olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin əsas kommersiya
prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Bi-Pi (Böyük Britaniya)
Statoyl (Norveç) alyansı arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə Bi-Pi - Statoyl şirkətlər alyansı ilə birlikdə Araz,
Alov və Şərq perspektiv strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsünə dair Sazişin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Araz, Alov və Şərq perspektiv strukturlarının daxil
olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu
baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 19 iyun 1998-ci il
№ 836

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Araz", "Alov" və "Şərq" perspektiv
strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 19 iyun tarixli 836 nömrəli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və BiPi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited
("BiPi"), Statoyl Azərbaycan Alov a.s. ("Statoyl") xarici neft şirkətləri arasında "Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda "Araz", "Alov" və "Şərq" perspektiv strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1998-ci il iyulun 20-də imzalandığını nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 1998-ci il dekabrın 10-da keçirilmiş iclasın 10 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 11 dekabr 1998-ci il
№ 235

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

On beşinci müqavilə: Azərbaycan Respublikasında "Kürsəngi" və "Qarabağlı" neft
yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

Bakı şəhəri, “Gülüstan”sarayı
12 dekabr 1998-ci il
16 mart 1999-cu il
800 000 000 $
30-80 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı

Frontera
30,00%

ARDNŞ
50,00%

Delta Xess
20,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

KMNK
50,00%

İştirakçı dövlətlər: Səudiyyə Ərəbistanı, Çin və Azərbaycan.

ARDNŞ
50,00%

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında "Kürsəngi" və "Qarabağlı" neft yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Frontera Resorses Azərbaycan Korporeyşn, Delta/Hess
(K&K) Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi,
həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Kürsəngi" və "Qarabağlı" neft yataqlarının daxil olduğu blokun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1998-ci il 17 aprel tarixli 784 saylı Sərəncamına uyğun olaraq, 1998-ci il
dekabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Frontera Resorses Azərbaycan
Koporeyşn ("Frontera"). Delta/Hess (K&K) Limited ("Del-ta/Hess") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti (“ONŞ")
arasında Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikası Qanununun olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
"Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikasında "Kürsəngi" və "Qarabağlı" neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
Frontera Resorses Azərbaycan Korporeyşn, Delta/Hess (K&K) Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
arasında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə
verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 31 mart tarixli 57 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş 11 (on bir) əlavə, 1 (bir) qoşma, habelə qoşmaya 1 (bir) əlavə (bundan
sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin tərəflərinin yazılı
razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 16 aprel 1999-cu il
№ 655-IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Kürsəngi və Qarabağlı neft yataqları daxil olan blokun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Kürsəngi və Qarabağlı neft yataqları daxil olan blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə
dair Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
Frontera Resorses Azərbaycan Korporeyşn arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə Frontera Resorses Azərbaycan Korporeyşn ilə
birlikdə Kürsəngi və Qarabağlı neft yataqları daxil olan blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə
dair Sazişin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Kürsəngi və Qarabağlı neft yataqları daxil olan blokun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 17 aprel 1998-ci il
№ 784

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Azərbaycan Respublikasında "Kürsəngi" və "Qarabağlı" neft yataqlarının daxil olduğu
blokun reabilitasiyası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında"
Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 aprel tarixli 784 nömrəli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və Frontera" Resorses Azərbaycan Korporeyşn
(“Frontera”), Delta/Hess (K&K) Limited ("Delta/Hess") xarici neft şirkətləri arasında "Azərbaycan
Respublikasında "Kürsəngi" və ''Qarabağlı” neft yataqlarının daxil olduğu blokun reabilitasiyası, kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1998-ci il dekabrın 15-də imzalandığını nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 1999-cu il martın 31-də keçirilmiş iclasın 3 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 31 mart 1999-cu il
№ 57

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

On altıncı müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava, Muğan
Dəniz perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Qüvvəyə minmə tarixi ---------------------Proqnozlaşdırılmış sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

Bakı şəhəri, “Gülüstan”sarayı
25 dekabr 1998-ci il
17 iyun 1999-cu il
2 300 000 000 $
100 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Impeks
12,50%
Teykoku
7,50%
ARDNŞ
50,00%

Capeks
22,50%
Itocu
7,50%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Impeks
12,50%
Teykoku
7,50%
ARDNŞ
50,00%

Capeks
22,50%

Itocu
7,50%

İştirakçı dövlətlər: Yaponiya və Azərbaycan.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava, Muğan Dəniz perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Capan Petroleum Eksploreyşn Ko.,
Ltd-nin Ortaq Şirkəti, İndoneziya Petroleum Ltd-nin Ortaq Şirkəti, İtoçu Oyl Eksploreyşn Ko.,
Ltd, Teyseki Kontinental Şelf Development Ko., Ltd və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında
Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava və
Muğan Dəniz perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1998-ci
il 3 dekabr tarixli 38 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 1998-ci il dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Capan Petroleum Eksploreyşn Ko., Ltd-nin Ortaq Şirkəti ("CAPEKS"),
İndoneziya Petroleum Ltd-nin Ortaq Şirkəti ("İNPEKS"), İtoçu Oyl Eksploreyşn Ko., Ltd ("İTOÇU"), Teyseki
Kontinental Şelf Development Ko., Ltd ("TEYKOKU") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ'1) arasında
Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki Məcəlləsinin və karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan
Respublikası Qanununun olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava və Muğan Dəniz perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Capan Petroleum Eksploreyşn Ko., Ltd-nin Ortaq Şirkəti, İndoneziya
Petroleum Ltd-nin Ortaq Şirkəti, İtoçu Oyl Eksploreyşn Ko., Ltd, Teyseki Kontinental Şelf Development Ko.,
Ltd və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin,
onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 29 may tarixli 86 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə, 1 (bir) Qoşma, habelə Qoşmaya bir (1) Əlavə (bundan
sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 11 iyun 1999-cu il
№ 681 –I
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava və
Muğan Dəniz perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava və Muğan Dəniz perspektiv strukturlarının
daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişin əsas kommersiya
prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Capan Neyşnl Oyl
Korporeyşn, Capan Petroleum Eksploreyşn Ko., İtoçu Oyl Eksploreyşn, İndoneziya Petroleum və Teykoku Oyl
Ko. şirkətləri arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
məlumatını nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə Yaponiya neft şirkətləri ilə birlikdə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda Atəşgah, Yanan Tava və Muğan Dəniz perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz
blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və pay bölgüsünə dair Sazişi hazırlamaq və bağlamaq səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Atəşgah,
Yanan Tava və Muğan Dəniz perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
pay bölgüsünə dair Sazişi hazırladıqdan sonra onu baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 3 dekabr 1998-ci il
№ 38
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"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Atəşgah", "Yanan Tava" və "Muğan Dəniz"
perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri
haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 3 dekabr tarixli 38 nömrəli Sərəncamına əsasən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və Capan Azərbaycan Oyl Ko., Ltd. ("CAOK"),
Sausvest Kaspian Si Petroleum, Ltd.("SVKSP"), İtoçu Oyl Eksploreyşn Ko., Ltd. ("İtoçu"), Teyseki Kontinental
Şelf Development Ko., Ltd. ("Teyseki") xarici neft şirkətləri arasında "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
"Atəşgah", "Yanan Tava" və "Muğan Dəniz" perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1998-ci il dekabrın 25-də imzalandığını nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 1999-cu il mayın 29-da keçirilmiş iclasın 5 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 29 may 1999-cu il
№ 86
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Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin nitqi
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Biz bu gün Azərbaycanda, Bakıda yeni bir neft müqaviləsinin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq.
Bugünkü mərasim, imzalanacaq müqavilə Azərbaycan dövlətinin, Prezidentinin neft siyasətinin həyata
keçirilməsində növbəti bir addımdır.
Məlumdur ki, Azərbaycan dövləti 1994-cü ildən başlayaraq özünün neft siyasətini həyata keçirir. Bu
siyasətin əsas məzmunu və prinsipləri Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqlarının intensiv işlənilməsindən
ibarətdir. Müstəqil Azərbaycan dövləti bunun üçün xarici, sərmayələrin cəlb olunması üçün dünyanın böyük
neft şirkətləri ilə müştərək iş görməyi ən münasib yol kimi seçmişdir.
Qeyd etdiyim kimi, biz beləliklə bir tərəfdən Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının istifadə olunması üçün
xarici investisiyanı cəlb edirik və bununla bərabər, dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görərək onların
təcrübəsindən və onlarda olan müasir texnikadan, texnologiyadan istifadə edilməsini nəzərdə tuturuq.
Biz neft siyasətini planlaşdıraraq, həyata keçirməyə başlayaraq bilirdik və bildiyimizə görə də bunu
etmişik ki, o, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün çox faydalıdır. Ötən dörd il ərzində görülən işlər və əldə
edilən nəticələr bizim neft siyasətimizin Azərbaycan xalqının milli mənafeləri üçün nə qədər faydalı olduğunu
indi əyani sübut edir.
Ötən dörd il ərzində 15 müqavilə imzalanıbdır. Bu 15 müqavilədə 14 ölkədən dünyanın 27 böyük neft
şirkəti iştirak edir. Bu müqavilələr əməli surətdə həyata keçirilir, böyük işlər görülür. Bunlar hamısı
Azərbaycanın iqtisadi inkişafına artıq öz təsirini göstərir.
Biz "Əsrin müqaviləsi" adlanan ilk müqavilənin - 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış müqavilənin
artıq praktiki nəticələrini görürük. Bir il bundan öncə, 1997-ci il noyabr ayının 12-də "Çıraq" yatağından neft
hasil olunmağa başladı. İndi Azərbaycan nefti Bakı-Novorossiysk boru kəməri vasitəsilə dünya bazarına
çıxarılır.
Məlumdur ki, birinci müqavilə - "Əsrin müqaviləsi" gözləniləndən də artıq nəticələr verir. "Çıraq"
yatağındakı hər quyudan nəzərdə tutulduğundan 3-4 dəfə çox neft alınır. Bu müqavilənin layihəsində 510 milyon ton neft əldə etmək nəzərdə tutulmuşdu. İndi artıq 630 milyon ton neft gözlənilir. Güman edirəm ki, bundan
da artıq neft olacaqdır. Digər müqavilələrin də hamısı əməli surətdə həyata keçirilir. Qeyd etdiyim kimi, bunlar
Azərbaycan iqtisadiyyatına, ölkəmizin həyatına yeni amillər gətirir.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarına dünyanın böyük neft şirkətlərinin və iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrin marağı günü-gündən artır. Bu ölkələrin içərisində Yaponiya artıq bir neçə il bundan
əvvəl Azərbaycanın təbii sərvətlərinin, neft və qaz yataqlarının istifadə edilməsinə maraq göstərmişdir.
Yaponiyanın "İtoçu" şirkəti ilk dəfə olaraq birinci konsorsiumda özünə müəyyən bir hissə almışdı. "İtoçu" sonra
"Dan Ulduzu", - "Əşrəfi" neft yatağından istifadə olunması üçün yaranmış konsorsiumda iştirak etmiş və orada
bu layihənin 20 faizini almışdır.
Yaponiyanın "Mitsui" şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Kürdaşı" yatağının
işlənilməsi üçün yaranmış konsorsiumun iştirakçısıdır, orada onun 15 faiz payı vardır. Yaponiyanın digər neft
şirkətləri də Azərbaycana və Azərbaycanın neft, qaz yataqlarına maraq göstərməyə başlayıblar.
Beləliklə, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq son illərdə genişlənibdir və çox böyük
səmərə kəsb edibdir. Bu ilin fevralında mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim zamanı biz çoxsaylı danışıqlar
aparmışıq, Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün bir çox sənədlər imzalamışıq. Bunların
içərisində Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında bəyanatın Yaponiyanın Baş naziri
cənab Haşimoto və Azərbaycan Prezidenti imzalamışlar. Bunlarla bərabər, Yaponiyanın hökuməti, işgüzar
dairələri, "Eksimbank"ı ilə aparılan danışıqlar nəticəsində Yaponiya hökuməti tərəfindən Azərbaycana böyük
kreditlərin verilməsi və ölkəmizin sənayesinin bəzi sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yardım göstərilməsi
haqqında da razılıq əldə olunmuşdur.
Fevral ayında Tokioda respublikamızın "Şimal" elektrik stansiyasının yenidən qurulması və bərpası üçün
Yaponiya hökuməti tərəfindən 160 milyon dollar dəyərində güzəştli kredit ayrılması haqqında saziş
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imzalanmışdır. Azərbaycanın kimya kompleksində etilen istehsal qurğusunun yenidən qurulmasına, modernləşdirilməsinə "Eksimbank"ın 90 milyon dollar həcmində kredit ayırması barədə də saziş imzalanmışdır.
Yaponiya hökuməti ilə bizim apardığımız danışıqlar onu göstərir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının bir
neçə sahəsinin inkişafı ilə əlaqədar da əlavə kreditlərin alınması mümkündür. Biz Yaponiya ilə əlaqələrimizi və
xüsusən iqtisadi əlaqələrimizi yüksək qiymətləndiririk, müstəqil Azərbaycana göstərdiyi marağa və maliyyə
yardımına görə Yaponiya hökumətinə təşəkkür edirik. Biz bu istiqamətdə əməkdaşlıq edərək Yaponiyanın bir
neçə neft şirkətinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı bir yataqda müştərək iş görməsi barədə
təkliflərini qəbul etmişik.
Bu təkliflər bir il bundan əvvəl verilmişdir. Mən fevral ayında Tokioda rəsmi səfərdə olarkən biz bu
barədə həm Yaponiya hökuməti ilə, həm də bu şirkətlərin rəhbərləri ilə çox ətraflı danışıqlar aparmışdıq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Yaponiyanın dörd şirkəti - "Capeks", "İnpeks", "İtoçu" və "Teykoku"
şirkətləri arasında danışıqlar aparılmış və bunların nəticəsində Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Yanan tava",
"Atəşgah" və "Muğan-dəniz" blokunun müştərək işlənilməsi haqqında razılıq əldə olunmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti uzun sürən danışıqlardan sonra bu barədə təklifini təqdim etmişdir. Mən
bu təklifə baxmışam və onu məqbul hesab etmişəm. Ona görə də bu təklif əsasında Yaponiyanın dörd şirkəti ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında "Yanan tava", "Atəşgah" və "Muğan-dəniz" neft yatağında müştərək iş
görülməsi üçün müqavilənin imzalanması haqqında qərar qəbul etmişəm.
Bu neft yatağı Azərbaycan alimləri, neftçiləri, geoloqları tərəfindən hələ 1950-ci illərdə kəşf olunmuşdur.
Sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 1970-ci illərdə bu yataqda müəyyən içlər görmüş, quyular qazmışdır və
həmin yatağın çox perspektivli olması haqqında əsaslı məlumatlar toplanmışdır.
Müqavilə imzalanacaq bu yatağın əhatə etdiyi sahə 510 kvadrat kilometrdir. Həmin yataqdan təxminən
75-90 milyon ton neft alınması gözlənilir. Buraya təxminən 2,3 milyard dollar həcmində sərmayə, kapital
qoyulması nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihənin 50 faizi Yaponiyanın neft şirkətlərinə, 50 faizi isə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinə məxsus olacaqdır. Qoyulan xərclərin hamısı Yaponiya şirkətləri tərəfindən həyata
keçiriləcəkdir. Bütün göstəricilərinə görə bu müqavilə həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də
Yaponiyanın böyük neft şirkətləri üçün faydalıdır.
Yaponiya neft şirkətlərinin nümayəndə heyətləri və Yaponiya hökumətinin nümayəndə heyəti bu
müqaviləni imzalamaq üçün Azərbaycana gəlmişlər. Beləliklə, bütün hazırlıq işləri görülübdür, müqavilənin
layihəsi hər iki tərəfdən yoxlanılıbdır və imzalanmaq üçün bu mərasimə təqdim olunubdur.
Müqavilənin imzalanması ilə Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri daha da genişlənir. Azərbaycan
üçün bu, xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə imzalanmış sayca 16-cı müqavilə olacaqdır. Dörd Yaponiya şirkəti isə
Azərbaycana daxil olacaqdır.
Mən Tokioda apardığım danışıqlar zamanı da bəyan etmişdim, bu gün də bəyan edirəm ki, Yaponiya
dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəsidir. Yaponiyanın şirkətləri dünyada elmi-texniki tərəqqinin
inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər. Yaponiya bütünlüklə öz iqtisadi siyasəti və iqtisadi göstəriciləri ilə,
elmdə, texnikada, sənayedə əldə etdiyi nailiyyətləri dünya iqtisadiyyatının inkişafına da çox böyük təsir
göstərmişdir. Buna görə də biz Yaponiya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Biz Yaponiyanın
xüsusən neft və qaz sənayesi sahəsindəki şirkətlərinin Azərbaycana gəlməsini alqışlayırıq.
Mən inanıram ki, bugünkü bu müqavilə Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsinə çox
böyük kömək göstərəcəkdir. Bu müqavilənin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada konsorsium yalnız Yaponiya
şirkətlərindən ibarətdir.
İndiyə qədər imzalanmış bütün müqavilələr ayrı-ayrı ölkələrə məxsus olan şirkətlər tərəfindən təşkil
edilmiş konsorsiumla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanmışdır. Bu müqavilə daha uğurlu ola
bilər, çünki konsorsiumun üzvlərinin hamısı Yaponiya şirkətləridir. Onlar bir-birini çox yaxşı tanıyır, bir-biri ilə
daha da səmərəli əməkdaşlıq edə bilərlər.
Mən Yaponiyanın şirkətlərini və Yaponiya hökumətinin nümayəndəsini, Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətini bu münasibətlə təbrik edirəm və sizi müqavilənin imzalanmasına dəvət edirəm. Buyurun.
25 dekabr 1998-ci il,
“Gülüstan” sarayı
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On yeddinci müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Savalan, Dalğa,
Lerik Dəniz və Cənub perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və
işlənməsi haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

Vaşinqton, Senatın binası
27 aprel 1999-cu il
Ratifikasiya gözlənilir
4 500 000 000 $
100-120 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Bölünməmiş
30,00%
ARDNŞ
50,00%

Mobil
30,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

Bölünməmiş
30,00%

Mobil
30,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ və Azərbaycan.

ARDNŞ
50,00%
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Savalan, Dalğa, Lerik Dəniz və
Cənub perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Savalan, Dalğa, Lerik Dəniz və Cənub perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin əsas
kommersiya prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Mobil şirkəti arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə Mobil şirkəti ilə birlikdə Savalan, Dalğa, Lerik Dəniz
və Cənub perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Sazişin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Savalan, Dalğa, Lerik Dəniz və Cənub perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş
hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 15 mart 1999-cu il
№ 109
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On səkkizinci müqavilə: Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Zəfər və Məşəl perspektiv
strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer ------------İmzalanma tarixi --------------------------Ratifikasiya tarixi -------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

ABŞ, Senatın binası
27 aprel 1999-cu il
08 may 2000
5 000 000 000 $
120-150 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı

Konoko
20,00%
ARDNŞ
50,00%

Ekson
30,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

Konoko
20,00%

Ekson/Mobil
30,00%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ və Azərbaycan.

ARDNŞ
50,00%

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Zəfər və Məşəl perspektiv strukturlarının daxil
olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Ekson Eksploreyşn ənd Prodakşn Kaspian Si Limited,
Konoko (U.K.) Limited və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Zəfər və Məşəl
perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1999-cu il 28 mart
tarixli, 110 saylı Sərəncamına uyğun olaraq 1999-cu il aprelin 27-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Ekson Eksploreyşn ənd Prodakşn Kaspian Si Limited ("Ekson") və ARDNŞ-nin Ortaq
Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş imzalanmışdır. 2000-ci il fevralın 1-də Konoko (U.K.) Limited ("Konoko")
şirkəti bu Sazişə qoşulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Zəfər və Məşəl perspektiv strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Ekson Eksploreyşn ənd Prodakşn Kaspian Si Limited ("Ekson"), Konoko (U.K.) Limited
("Konoko") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul
və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 23 mart tarixli, 55 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on bir (11) Əlavə, bir (1) Qoşma, habelə Qoşmaya bir (1) Əlavə (bundan
sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 21 aprel 2000-ci il
№ 866-lQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Zəfər və Məşəl perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Zəfər və Məşəl perspektiv strukturlarının daxil olduğu
dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və
müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ekson şirkəti
arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul
edərək qərara alıram:
I. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə Ekson şirkəti ilə birlikdə Zəfər və Məşəl perspektiv
strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin
hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Zəfər və Məşəl perspektiv strukturlarının daxil olduğu
dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş hazırlandıqdan sonra onu
baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 28 mart 1999-cu il
№ 110

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Zəfər" və "Məşəl" perspektiv strukturlarının
daxil olduğu kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında"
Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 28 mart tarixli, 110 nömrəli Sərəncamına əsasən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ") və Ekson Eksploreyşn ənd Prodakşn Kaspian Si
Limited ("Ekson"), Konoko (U.K.) Limited ("Konoko") xarici neft şirkətləri arasında "Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda "Zəfər" və "Məşəl" perspektiv strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat blokunun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1999-cu il aprelin 27-də imzalandığını nəzərə
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 2000-ci il martın 23-də keçirilmiş iclasın 3 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 23 mart 2000-ci il
№ 55

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin nitqi
- Hörmətli senator Hatçinson!
Hörmətli nazir Deyli!
Hörmətli nazir müavini, senatorlar, konqresmenlər, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı
Vaşinqtonda Konqresin binasında belə bir mərasim keçirilməsindən hədsiz məmnun olduğumu bildirirəm.
Hörmətli senator Hatçinson, mənim haqqımda və Azərbaycan haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə Sizə
təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, Siz doğru buyurdunuz ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox
sadiq dostuyam.
Bu mərasimdə nazir Deylinin, senatorların, konqresmenlərin, nazir müavininin və Amerika hökumətinin
yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etməsi müqavilələrin imzalanmasına xüsusi qiymət verir. Mən bu
gün böyük xoşbəxtlik, iftixar hissləri keçirirəm, ona görə ki, Azərbaycanın 1994-cü ildə dünyaya bəyan etdiyi
neft strategiyası ardıcıl surətdə həyata keçirilir və böyük uğurlar qazanır.
1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycanda böyük bir müqavilə imzalandı. Bu müqaviləyə Amerika
Birləşmiş Ştatlarında və dünyada ''Əsrin müqaviləsi" adı verildi. Biz bu müqavilə ilə Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki enerji ehtiyatlarının müştərək istifadə olunması üçün ilk böyük addım atdıq və gələcək üçün böyük
perspektivlər açdıq. Böyük sevinc hissi ilə bildirirəm ki, bizim imzaladığımız müqavilə nəzərdə tutulmuş plan,
qrafik əsasında həyata keçirilibdir. 1997-ci ilin noyabrında ilkin neft almışıq, onu Bakı-Novorossiysk, Şimal
marşrutu ilə ixrac edirik. Bu ilin aprel ayının 17-də isə ikinci - Qərb neft kəmərini istismara verdik. Bakı-Supsa
neft kəməri vasitəsilə də nefti dünya bazarlarına ixrac edirik.
Ötən illər ərzində Azərbaycanın neft strategiyası yeni-yeni mərhələlərinə çatıbdır. Biz artıq 16 müqavilə
imzalamışıq və onların da əməli surətdə həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bütün
bu müqavilələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri görkəmli yer tuturlar. Ötən dövrdə onlar
Azərbaycana külli miqdarda investisiya qoyublar və Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri demək olar ki,
Azərbaycanın Xəzər dənizində, Azərbaycanda neft strategiyasının həyata keçirilməsində aparıcı rol oynayırlar.
Neft strategiyamız dünyada böyük əks-səda yaratmış, dünyanın bir çox ölkələrində maraq və müsbət
münasibət doğurmuşdur.
Amma eyni zamanda bizə qarşı əks münasibət də, bizim neft strategiyamıza mane olmaq cəhdləri də
müşahidə edilmişdir. Biz bu yolda böyük sınaqlardan keçmişik, böyük çətinliklərin öhdəsindən gəlmişik, böyük
maneçiliklərin qarşısını almışıq və bu işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları, onun hökuməti, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Prezidenti cənab Bill Klinton, ABŞ-ın Energetika Nazirliyi, Ticarət Nazirliyi, digər nazirliklər,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı və Konqresi bizə həmişə dəstək vermiş, yardım etmişlər.
Bütün bunlara görə mən bu gün Sizə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Bill Klintona, bizə
dəstək verən bütün nazirliklərə, Konqresə, Senata öz təşəkkürümü minnətdarlığımı bildirirəm.
1994-cü ildən sonra bizim neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi sahəsində Azərbaycana qoyulan
investisiyaların əksəriyyətini Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri qoyublar. Azərbaycana bir milyard
dollardan artıq Amerika kapitalı gəlibdir və bu müqavilələrlə, onların həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş
investisiyaların ümumi həcmi 50 milyard dollara qədərdir.
Bu gün "Eksson" şirkətinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalayacağı müqavilədə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda "Zəfər" və "Məşəl” neft yataqlarında iş görmək üçün 5 milyard dollar həcmində
investisiya nəzərdə tutulubdur. "Mobil" şirkətinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalayacağı müqavilədə
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Savalan", "Dalğa", "Lerik-dəniz" və "Cənub" neft yataqlarında
investisiyanın həcmi 4,5 milyard dollar olacaqdır. "Monkrif Oyl" şirkəti isə "Padar" sahəsində quruda olan neft
yataqlarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə müqavilə imzalayacaqdır. Senator xanım Hatçinson narahat
olmasın, onların üzərinə investisiyanın qalmış hissəsi düşür.
Hörmətli dostlar!
Biz 1997-ci ilin avqust ayının 1-də Vaşinqtonda, Ağ evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında dörd müqavilə imzaladıq. Bizim üçün çox əhəmiyyətlidir ki, ikinci
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dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda, bu dəfə Konqresin binasında biz yeni üç neft
müqaviləsi imzalayırıq.
Bugünkü hadisənin ən maraqlı cəhəti bir də ondan ibarətdir ki, biz neft sahəsindən kənara çıxıb insanlar
üçün çox vacib, əhəmiyyətli olan səhiyyə sahəsində də əməkdaşlığa başlayırıq və burada bu gün bir müqavilə
imzalanacaqdır ki, Debeyki mərkəzinin Azərbaycanda ürək-damar xəstəliklərinin müalicə edilməsi üçün yeni
bir tibb mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar biz işə başlayırıq. Bunlar hamısı Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları arasında əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişaf etməsini, möhkəmlənməsini və genişlənməsini sübut edir.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələri yaratmışıq və bu əlaqələr çərçivəsində öz
işimizi aparır, bu əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışırıq. Neft sahəsində imzaladığımız müqavilələr və artıq əldə
etdiyimiz nailiyyətlər ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni sahələrdə də əlaqələrin inkişaf etməsinə
böyük imkanlar yaradır. Biz bunlara yüksək qiymət veririk və sizi əmin edirəm ki, biz bu əlaqələrin gələcəkdə
də inkişaf etməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Senator Hatçinson Azərbaycan Prezidentini - məni Amerikanın böyük dostu kimi təqdim etdi. Mən
həqiqətən dostam və dostluğumdan da şərəf, qürur hissi duyuram. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını, hörmətli
dostlar, sizi özümüzün böyük dostumuz hesab edirik, bu dostluğa sadiqik və sadiq də olacağıq.
Bizim apardığımız siyasət Azərbaycanın müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsini təmin edibdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə indi mövcud olan əlaqələrimiz Azərbaycanın müstəqil siyasət aparmasını
dünyaya nümayiş etdirib və Azərbaycanın müstəqilliyinin daimi, əbədi olduğunu sübut edir. Əmin ola bilərsiniz
ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dostu, sədaqətli tərəfdaşı kimi öz öhdəliklərinə həmişə sadiq
olacaqdır.
Mən sizin hamınızı bugünkü əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı və
səadət arzulayıram. Amerika xalqına sülh, əmin-amanlıq, onun hökumətinə və dövlətinə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
27 aprel 1999-cu il,
ABŞ, Senatın binasında
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On doqquzuncu müqavilə: Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik
perspektiv strukturların daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

ABŞ, Senatın binası
27 aprel 1999-cu il
Qüvvəyə minməsi gözlənilir
400 000 000 $
120-150 mln. ton neft

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Kura Volley
Development
80,00%

ARDNŞ
20,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Kura Volley
Development
80,00%

İştirakçı dövlətlər: Kanada və Azərbaycan.

ARDNŞ
20,00%

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil
olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Kura Valley Development Kompani Ltd.
("Monkrif Oyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik
perspektiv strukturların daxil olduğu blokun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 1999-cu il 19 aprel tarixli, 136
saylı Sərəncamına uyğun olaraq, 1999-cu il aprelin 27-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
(“ARDNŞ") ilə Kura Valley Development Kompani Ltd. ("Monkrif Oyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
("ONŞ") arasında Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu blokun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
("ARDNŞ") ilə Kura Valley Development Kompani Ltd. ("Monkrif Oyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
("ONŞ") arasında Saziş (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə
icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 19 may tarixli, 92 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş doqquz (9) Əlavə, bir (1) Qoşma, habelə Qoşmaya bir (1) Əlavə (bundan
sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq və
vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanım qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 9 iyun 2000-ci il
№ 891-IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların
daxil olduğu blokun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu blokun
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəalarına
dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Monkrif Oyl Şirkəti
arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul
edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə Monkrif Oyl Şirkəti ilə birlikdə Azərbaycan
Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona
bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 19 aprel 1999-cu il
№ 136

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv strukturların daxil
olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 19 aprel tarixli, 136 nömrəli Sərəncamına əsasən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və Kura Valley Development Kompani Ltd.
("Monkrif") xarici neft şirkəti arasında "Azərbaycan Respublikasında Padar sahəsi və ona bitişik perspektiv
strukturların daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 1999-cu il
aprelin 27-də imzalandığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 2000-ci il aprelin 5-də keçirilmiş iclasın 4 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 19 may 2000-ci il
№ 92

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

İyirminci müqavilə: Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının
daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi -------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

ABŞ, Konqresin binasında
12 sentyabr 2000-ci il
Ratifikasiya gözlənilir

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
Pet Oyl
35,70%

ARDNŞ
15,00%

KDK
49,30%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
Pet Oyl
35,70%

ARDNŞ
15,00%

KDK
49,30%

İştirakçı dövlətlər: ABŞ və Azərbaycan.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Karasu Development Kompani ("KDK"),
Pet Oyl Petroleum ənd Prodakts İnterneyşnl Eksploreyşn ənd Prodakşn İnkorporeyted ("Pet
Oyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi,
həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft
yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 2000-ci il 14 avqust tarixli, 502
saylı Sərəncamına uyğun olaraq, 2000-ci il sentyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
("ARDNŞ") ilə Karasu Development Kompani ("KDK"), Pet Oyl Petroleum ənd Prodakts İnterneyşnl
Eksploreyşn ənd Prodakşn İnkorporeyted ("Pet Oyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş
imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Karasu
Development Kompani ("KDK"), Pet Oyl Petroleum ənd Prodakts İnterneyşnl Eksploreyşn ənd Prodakşn
İnkorporeyted ("Pet Oyl") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş (bundan sonra "Saziş"
adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 26 sentyabr tarixli, 175 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı” adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş səkkiz (8) Əlavə, bir (1) Qoşma, habelə Qoşmaya bir (1) Əlavə (bundan
sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan dəyişdirilə,
düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 25 oktyabr 2000-ci il
№ 950-IQ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının
daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəalarına
dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Monkrif Oyl İnterneşnl
İnkorporeyted şirkəti və Türkiyə Cümhuriyyətinin Pet Oyl Petroleum ənd Petroleum Prodakts İnterneyşnl
Eksploreyşn ənd Prodakşn İnkorporeyted şirkəti arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə Monkrif Oyl İnterneşnl İnkorporeyted şirkəti və Pet
Oyl Petroleum ənd Petroleum Prodakts İnterneyşnl Eksploreyşn ənd Prodakşn İnkorporeyted şirkəti ilə birlikdə
Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və
Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Saziş hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 14 avqust 2000-ci il
№ 502

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 14 avqust tarixli, 502 nömrəli Sərəncamına əsasən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) və Karasu Development Kompani Ltd. (KDK), Pet
Oyl Petroleum ənd Petroleum Prodakts İnterneyşnl Eksploreyşn ənd Prodakşn İnkorporeyted (Pet Oyl) xarici
neft şirkətləri arasında "Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 2000-ci il sentyabrın 12-də
imzalandığını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 2000-ci il sentyabrın 26-da keçirilmiş iclasın 7 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 26 sentyabr 2000-ci il
№ 175

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Müqavilənin imzalanma mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin nitqi
- Hörmətli senator xanım Hatçinson!
Hörmətli senator cənab Qrem!
Hörmətli senator cənab Stivens!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı burada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda, Kapitolidə, bu tarixi
binada, tarixi bir təşkilatın yerləşdiyi yerdə səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə həm öz salamımı, həm də bütün
müstəqil Azərbaycanın salamını çatdırıram və hamınıza ən xoş arzularımı bildirirəm.
Biz bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi və irəliyə
getməsində yeni bir əlamətdar hadisənin şahidiyik. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra,
1994-cü ildən etibarən ölkəmizin enerji ehtiyatlarının - həm Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft
və qaz yataqlarının, həm də quruda olan neft və qaz yataqlarının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, birinci
növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri ilə müştərək işlənilməsi prosesinə başlamışıq. İlk
addımlarımız çox çətin, ağır olubdur. Böyük müqavimətlərlə, böyük təzyiqlərlə rastlaşıbdır.
Ancaq bunlara baxmayaraq, biz öz iradəmizdən dönməmişik və bu sahədə tutduğumuz yolun doğru
olduğunu dərk edərək bu yol ilə getmişik və bu gün də gedirik.
1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz, ilk böyük müqavilə imzaladıq. Dünyanın 11 böyük neft şirkəti, onların əksəriyyətini Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri təşkil edirdilər, - bir yerə toplaşıb konsorsium
təşkil etdilər və Azərbaycan dövləti ilə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə ilk müqavilə imzaladılar. Bu
müqavilə dünyada böyük əks-səda doğurdu, hay-küyə səbəb oldu və heç bilmirəm, kimsə bu müqavilənin adını
"Əsrin müqaviləsi" qoydu. Hər halda bu ifadəni mən ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab
Bill Klintonun bu müqavilə münasibətilə mənə yazdığı məktubda gördüm. Ondan sonra "Əsrin müqaviləsi" adı,
demək olar ki, dünyada "vətəndaşlıq" qazandı.
Çətin bir dövr idi. Biz cəmi üç il idi müstəqil dövlət idik. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibə
gedirdi. Bilirsiniz ki, müharibə Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə əlaqədardır və təəssüflər olsun
ki, müxtəlif səbəblərdən bu müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal etməyə nail oldular. İşğal olunmuş ərazilərdən bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla yerindən-yurdundan
çıxarıldı. Onlar indiyə qədər çadırlarda yaşayırlar.
Mən xatırlayıram. 1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz bu müqaviləni Bakıda, "Gülüstan" sarayında
təntənə ilə imzalayanda o vaxt Azərbaycanda baş nazir olan, amma həqiqətən çox mənfi bir şəxs söyləmişdi ki,
biz bunu bir-iki günə cırıb atacağıq. Müqaviləni cırıb ata bilmədilər. Ancaq həmin qüvvələr bu müqavilənin
qarşısını almaq üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim əlaqələrimizin yaranmasının qarşısını almaq üçün bir
həftədən sonra Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdi göstərdilər. Ancaq bizim xalqımız müstəqil
Azərbaycan dövlətini, onun Prezidentini müdafiə etdi. Silahsız bir milyon vətəndaş Prezident sarayının ətrafına
toplaşdı. Ona görə silahlı adamlar bizə heç bir şey edə bilmədilər.
Sonrakı dövrlər də bizim üçün çox çətin idi. Çünki həm Azərbaycanın daxilində olan bəzi qüvvələr, həm
də Azərbaycanı öz təsir dairəsində saxlamaq istəyən ölkələr Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
yaranmış və sürətlə inkişaf edən əlaqələrini istəmirdilər, bunun qarşısını almaq istəyirdilər.
Ötən altı il müddətində biz bu yol ilə gedərək çox böyük müqavimətlərlə rastlaşdıq. Əgər bu tarixi sizə
danışsam, gərək məni beş-altı saat dinləyəsiniz. Amma mən bunu etmərəm. Sadəcə, onu demək istəyirəm ki, biz
bu işləri nə qədər ağır vəziyyətdə başlamışıq. İndi isə biz qalibik. Tutduğumuz yolda çox böyük nailiyyətlər əldə
etmişik.
Bu gün 20-ci müqavilə imzalanır. Onlardan bir qismi Azərbaycanda imzalanıbdır. Mən 1997-ci ildə
Vaşinqtonda olarkən Ağ evdə dörd müqavilə imzalandı. "Monkrif Oyl" ilə müqavilə keçən il bu binada
imzalandı. İndiyədək bunların sayı 19 idi. 20-cisi bu gün imzalanır. Bunların böyük gələcəyi vardır. XXI əsrdə
bizim övladlarımız, bizdən sonra gələn nəsil bunlardan çox səmərəli istifadə edəcəkdir. Ancaq indi də biz bunun
müsbət nəticələrini görürük.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Bəli, "Çıraq" yatağından ilk neftin alınmasını biz qarşımıza məqsəd qoyduq və 1997-ci ildə oradan ilk neft
aldıq. Çox gözəl, müasir bir platforma yaratdıq. Artıq indi orada 10 milyon tondan çox neft hasil olunub və iki
boru kəməri ilə - Bakı-Novorosiysk, Bakı-Supsa boru kəmərləri ilə bu nefti birlikdə ixrac edirik.
Əsas ixrac boru kəməri isə Bakı-Tbilisi-Ceyhandır. Bunun üzərində biz bir neçə il işlədik və Amerika
Birləşmiş Ştatlarının hökuməti, Prezidenti və nazirləri bu sahədə çox çalışdılar. Nəhayət, biz keçən ilin noyabr
ayında İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşü zamanı bu müqaviləni imzaladıq. Dörd respublikanın prezidenti ilə
bərabər, Amerikanın Prezidenti cənab Bill Klinton da imzaladı.
Bizim parlamentdə artıq bu müqaviləni ratifikasiya ediblər. İndi biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin
tikintisinə başlayırıq. Bu proqramın da qarşısını almaq istəyirlər. Ancaq bizim iradəmiz möhkəmdir. Xüsusən
Amerika Birləşmiş Ştatları, onun hökuməti, Konqresi bu proqrama çox böyük əhəmiyyət verir. İndi artıq bizim
üçün çətinliklərin qarşısını almaq əvvəlkilərə nisbətən asandır. O vaxt tək idik. Amma indi dünyanın 14 ölkəsini
təmsil edən 30 böyük neft şirkəti Azərbaycanda iş görür.
İmzalanmış müqavilələr üzrə Azərbaycana bu sahədə 60 milyard dollara qədər investisiya qoyulacaqdır.
Bu işlərin təxminən 30 faizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinə aiddir. Siz bəzi şirkətlərinizi əlinizdə
saxlaya bilmədiniz. Çünki "Əsrin müqaviləsi"nin əsasını qoyanlardan biri olan "AMOKO" şirkəti "Bi-Pi" ilə
birləşdi. "Arko"da "Bi-Pi" ilə birləşdi. Amma bu, sizin işinizdir. Biz buna qarışmırıq. Əsas odur ki, biz bu
şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. Amma hansı şirkət daha çox başqa şirkəti əlinə alırsa, təbiidir ki, o, hər şeyə
nəzarət edir. Dünən öyrəndim ki, "Şevron" şirkəti hələ ki, öz müstəqilliyini qoruyubdur.
Müstəqillik bizim üçün çox müqəddəs anlayışdır. Biz dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq
və qoruyacağıq. Əgər Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etməsəydi, indi biz bu cür böyük işlər görə
bilməzdik. Mən də Vaşinqtonda, Kapitolidə sizinlə bərabər otura bilməzdim. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi,
Azərbaycan-Amerika dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri bütün bu müqavilələrin həyata keçirilməsinin əsas
təminatıdır.
Son beş ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri Azərbaycana 1 milyard 600 milyon dollar investisiya
qoyublar. Bunun 1 milyard 400 milyon dolları neft sektoruna aiddir. Ümumiyyətlə, beş ildə Azərbaycana 5,2
milyard dollar xarici investisiya gəlibdir. Yəni inkişafımız üçün çox gözəl əsas yaratmışıq. Bu işlərimizdə biz
Amerika Birləşmiş Ştatlarına arxalanırıq, güvənirik. Hesab edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti,
hökuməti bizi heç vaxt çətinlikdə qoymayacaqlar.
Keçən il biz burada "Monkrif Oyl" şirkəti ilə bir müqavilə imzaladıq. Bu şirkəti mənə təqdim edəndə bir
çox mötəbər insanlar şirkət haqqında, onun tarixi barədə çox gözəl fikirlər söylədilər. Bu şirkət bir ailəyə
məxsus olan şirkətdir və bu ailə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox böyük hörmətə malikdir. Bu, bizim üçün
çox əhəmiyyətlidir. Müqaviləni imzalamaq haqqında təklif gələndə, təbiidir ki, bizim müəyyən suallarımız var
idi. Amma onları da həll etdik və bu gün böyük məmnuniyyətlə ikinci müqavilənin imzalanmasında sizinlə
bərabər iştirak edirəm.
"Monkrif Oyl"un həm birinci, həm də ikinci müqaviləsi Azərbaycanın quru sektorunda olan neft yataqlarına aiddir. Bizim mütəxəssislər, geoloqlar hesab edirlər ki. 1848-ci ildən Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft
hasil olur. Hələ indiyə qədər Azərbaycanın quru hissəsində neftin 70 faizi hələ çıxarılmayıbdır. Ona görə
"Monkrif Oyl" şirkətinin məhz bu yataqlara maraq göstərməsi bizim üçün həm konkret bu fakta görə, həm də
gələcək işlərimiz üçün çox əhəmiyyətlidir. Əmin ola bilərsiniz ki, başqa müqavilələrdən fərqli olaraq, mən bu
müqavilənin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət verəcəyəm və lazım olan bütün yardımları edəcəyəm.
Mən bu hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. "Monkrif Oyl" şirkətinə Azərbaycanda böyük uğurlar
arzulayıram. Şübhə etmirəm ki, bu gün imzalanmış müqavilənin əməli nəticələrini yaxın vaxtlarda görəcəyik.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
12 sentyabr 2000-ci il,
ABŞ Konqresinin “Mənsfild” otağında
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İyirmi birinci müqavilə: Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil
olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi --------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr ------------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

Bakı şəhəri, Prezident sarayı
9 yanvar 2001-ci il

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı
LUKoyl
50,00%

ARDNŞ
50,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı
LUKoyl
50,00%

İştirakçı dövlətlər: Rusiya və Azərbaycan.

ARDNŞ
50,00%
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Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə Lukoyl Oversiz Abşeron Ltd. ("LUKOYL") və
ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının
daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında" 2000-ci il 25 dekabr tarixli, 595 saylı
Sərəncamına uyğun olaraq 2001-ci il yanvarın 9-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
("ARDNŞ") ilə Lukoyl Oversiz Abşeron Ltd. ("LUKOYL") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ")
arasında Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") ilə
Lukoyl Oversiz Abşeron Ltd. ("LUKOYL") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş (bundan
sonra "Saziş" adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 8 fevral tarixli, 35 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on bir (11) Əlavə, 1 (bir) Qoşma, habelə Qoşmaya bir (1) Əlavə (bundan
sonra "Əlavələr" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquqi varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 12 iyun 2001-ci il
№ 143-IIQ
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Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun
bərpası, kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəalarına dair
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Rusiya Federasiyasının "LUKOYL" Neft Şirkəti" ASC
(LUKOYL) arasında ümumi razılığın əldə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə "LUKOYL" Neft Şirkəti" ASC (LUKOYL) ilə birlikdə
Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin hazırlanması və bağlanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş
hazırlandıqdan sonra onu baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 25 dekabr 2000-ci il
№ 595

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun
bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 dekabr tarixli, 595 nömrəli Sərəncamına əsasən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) və Rusiya Federasiyasının "LUKOYL" Neft Şirkəti
ASC (LUKOYL) arasında "Azərbaycan Respublikasında Zığ və Hövsan neft yataqlarının daxil olduğu blokun
bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin 2001-ci il yanvarın 9-da imzalandığını
nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
(Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin yanında 2001-ci il fevralın 8-də keçirilmiş iclasın 1 nömrəli
protokolu).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 8 fevral 2001-ci il
№ 35

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

İyirmi ikinci müqavilə: Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağı və ona bitişik
sahələr daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Müqavilənin imzalandığı yer -------------İmzalanma tarixi ---------------------------Ratifikasiya tarixi -------------------------Nəzərdə tutulmuş sərmayələr -----------Proqnozlaşdırılmış ehtiyatlar -------------

6 iyun 2003-cü il

İmzalanma tarixinə tərəflərin iştirak payı

Bölünməmiş
20,00%
ARDNŞ
30,00%

Şenqli
50,00%

Tərəflərin bugünkü tarixə iştirak payı

Bölünməmiş
20,00%

ARDNŞ
30,00%

Şenqli
50,00%

İştirakçı dövlətlər: Çin və Azərbaycan.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağı və ona bitişik sahələr daxil olduğu blokun
bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti, Şenq Li Oylfild Şenq Da Qrup Kompani və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti
arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Pirsaat neft yatağı və ona bitişik ərazilərin daxil olduğu blokun
bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" 2003-cü il 21 may tarixli, 1230 saylı
Sərəncamına uyğun olaraq, 2003-cü il iyunun 4-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ")
ilə Çin Xalq Respublikasının Şenq Li Oylfild Şenq Da Qrup Kompani ("Şenq Li") və ARDNŞ-nin Ortaq Neft
Şirkəti ("ONŞ”) arasında Saziş bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmadığını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağı və ona bitişik sahələrin daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, Şenq
Li Oylfild Şenq Da Qrup Kompani və ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra "Saziş"
adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 31 iyul tarixli, 97 saylı qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
"Hökumət təminatı" adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə və bir (1) Qoşma (bundan sonra "Əlavələr" adlanacaq)
qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatları və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bitməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Bakı şəhəri, 2 dekabr 2003-cü il
№ 522-IIQ

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil olduğu blokun bərpası,
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında Sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları üzrə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti ilə Çin Xalq Respublikasının Şenq Li Oyl Fild Ltd şirkəti arasında ümumi razılığın əldə
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təklifini qəbul edərək qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil
olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti ilə Çin Xalq Respublikasının Şenq Li Oyl Fild Ltd şirkəti arasında Sazişin hazırlanması və
imzalanması səlahiyyəti verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti ilə Çin Xalq Respublikasının Şenqli Oyl Fild Ltd şirkəti arasında Sazişin qüvvədə olduğu müddət
ərzində həmin Saziş üzrə dövlətin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə funksiyaları həyata keçirsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş hazırlandıqdan sonra onu
baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 21 may 2003-cü il
№ 1230

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağının və bitişik ərazilərin daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 may tarixli, 1230 nömrəli Sərəncamına əsasən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Çin Xalq Respublikasının ŞENQ Lİ OYLFİLD ŞEN DA
QRUP KOMPANİ (Şenqli Oyl Fild Ltd) şirkəti arasında "Azərbaycan Respublikasında Pirsaat neft yatağının və
bitişik ərazilərin daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin
2003-cü il iyunun 4-də imzalandığını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Göstərilən Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və
öhdəlikləri təsdiq edilsin.
2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. Rasizadə
Bakı şəhəri, 31 iyul 2003-cü il
№ 97

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

ƏLAVƏLƏR
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Abşeron Dəniz Blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Total E&P
Abşeron Bi.Vi. və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi,
həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Abşeron Dəniz
Blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” 2008-ci il 17 noyabr tarixli 48 nömrəli
Sərəncamına uyğun olaraq, 2009-cu il fevralın 27-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
(“ARDNŞ”) ilə Total E&P Abşeron Bi.Vi.(“Total”) və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti (“ONŞ”) arasında Saziş
bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir
tələblərə uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmamasını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Abşeron Dəniz Blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, Total E&P Abşeron Bi.Vi. və
ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra “Saziş” adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun
həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 aprel tarixli 57 nömrəli qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
“Hökumət təminatı” adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3.Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə və bir (1) Qoşma (bundan sonra “Əlavələr” adlanacaq)
qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7.Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün
lazımi lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8.Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9.Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Bakı şəhəri, 22 may 2009-cu il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında Kürovdağ yatağının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Qlobal Enerci
Azərbaycan Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında Kürovdağ yatağının daxil
olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” 2008-ci il 17 noyabr tarixli 46 nömrəli
Sərəncamına uyğun olaraq, 2009-cu il fevralın 3-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
(“ARDNŞ”) ilə Qlobal Enerci Azərbaycan Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti (“ONŞ”) arasında Saziş
bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir
tələblərə uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmamasını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. “Azərbaycan Respublikasında Kürovdağ yatağının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Qlobal Enerci Azərbaycan
Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra “Saziş” adlanacaq) qəbul və təsdiq
edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 aprel tarixli 56 nömrəli qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
“Hökumət təminatı” adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3.Sazişin əsas mətninə edilmiş doqquz (9) Əlavə və bir (1) Qoşma (bundan sonra “Əlavələr”
adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7.Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün
lazımi lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8.Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9.Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Bakı şəhəri, 22 may 2009-cu il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında Neftçala, Xıllı, Durovdağ-Babazanan neft yataqlarının və
Muğan monoklinalın Cənub-Qərb qanadının daxili olduğu blokun bərpası, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Neftçala
İnvestments Limited və ARDNŞ-in Ortaq Nefti Şirkəti arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında Neftçala, Xıllı, DurovdağBabazanan neft yataqlarının və Muğan monoklinalın Cənub-Qərb qanadının daxili olduğu blokun bərpası,
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” 2008-ci il 17 noyabr tarixli 45 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq,
2009-cu il fevralın 3-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (“ARDNŞ”) ilə Neftçala İnvestments
Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti (“ONŞ”) arasında Saziş bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir
tələblərə uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmamasını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1.“Azərbaycan Respublikasında Neftçala, Xıllı, Durovdağ-Babazanan neft yataqlarının və Muğan
monoklinalın Cənub-Qərb qanadının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında”
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Neftçala İnvestments Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti
arasında Saziş (bundan sonra “Saziş” adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə
verilsin.
2.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 aprel tarixli 55 nömrəli qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
“Hökumət təminatı” adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3.Sazişin əsas mətninə edilmiş doqquz (9) Əlavə və bir (1) Qoşma (bundan sonra “Əlavələr”
adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6.Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7.Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün
lazımi lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8.Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
9.Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
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İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 may 2009-cu il.
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Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Bahar yatağının və Qum-Dəniz yatağının
daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
Azərbaycan Respublikası dövlət neft şirkəti, Bahar Enerci Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft
Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Bahar yatağının və
Qum-Dəniz yatağının daxil olduğu blokun kəşfiyyatı, bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında”
2009-cu il 25 noyabr tarixli 607 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, 2009-cu il dekabrın 22-də Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (“ARDNŞ”) ilə Bahar Enerci Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti
(“ONŞ”) arasında Saziş bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun
olmamasını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qərara alır:
1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Bahar yatağının və Qum-Dəniz yatağının daxil olduğu blokun
kəşfiyyatı, bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti, Bahar Enerci Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra “Saziş” adlanacaq)
qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 11 fevral tarixli 34 nömrəli qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
“Hökumət təminatı” adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə və bir (1) Qoşma (bundan sonra “Əlavələr” adlanacaq)
qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 aprel 2010-cu il.
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda xarici şirkətlərlə birgə işlənən neft yataqlarından
ilkin neftin çıxarılması gününün qeyd olunması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin transmilli neft şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının
və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında
sazişin bağlanması ilə Xəzər dənizi akvatoriyasında yerləşən karbohidrogen yataqlarının geniş miqyaslı
istifadəsinin əsası qoyulmuşdur. Həmin dövrdən keçən üç il ərzində ilk neft kontraktı üzrə nəzərdə tutulan
proqram tam yerinə yetirilmişdir. İlkin neftin çıxarılması sahəsində görülmüş işlərlə yanaşı, onun sahilə nəqli
üçün 179 kilometrlik sualtı boru kəməri çəkilmiş və Səngəçalda yeni müasir terminal tikilmişdir.
İlkin neftin dünya bazarına ixracı məsələləri də həll olunmuşdur. Şimal marşrutu ilə Rusiyanın Qara dəniz
sahilindəki Novorossiysk limanınadək uzanan boru kəməri bərpa olunmuş və işə salınmışdır. Qərb marşrutu ilə
Gürcüstanın Supsa limanına gedən və ümumi uzunluğu 835 kilometr olan boru kəmərinin çəkilməsi gələn il
başa çatacaqdır.
Bütün bunlar Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunmasında yeni mühüm mərhələnin
başlandığını nümayiş etdirir. İlk müqavilədən sonra xarici şirkətlərlə perspektivli strukturların və neft-qaz
yataqlarının müştərək kəşfiyyatı və işlənməsinə dair daha doqquz iri müqavilə imzalanmışdır.
Beləliklə, hazırda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dünyanın on iki ölkəsini təmsil edən iyirmi neft
şirkəti fəal əməkdaşlıq edir.
"Əsrin kontraktı" və son illərdə bağlanmış digər neft kontraktları Azərbaycan Respublikasının dövlət və
iqtisadi müstəqilliyinin möhkəmlənməsində, ölkəyə xarici investisiyalar axınının artmasında, iqtisadiyyatın
dirçəlməsində və əhalinin rifahının yüksəlməsində, habelə Xəzər dənizinin digər sektorlarında da neft və qaz
yataqlarının işlənməsinin sürətləndirilməsində mühüm rol oynayırlar. Bu, Xəzərin karbohidrogen
ehtiyatlarından XXI əsrdə dünya iqtisadiyyatının inkişafı üçün istifadə etmək məqsədi ilə qarşılıqlı surətdə
faydalı əməkdaşlığı və tərəfdaşlığı genişləndirməyə və Xəzəryanı ölkələrin dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasının gücləndirilməsinə imkan yaradır.
Xəzər dənizinin zəngin enerji resurslarının xarici şirkətlərlə birgə geniş istifadəsinin beynəlxalq
əhəmiyyətini və onun Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafındakı rolunu nəzərə alaraq qərara
alıram:
1. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti tərəfindən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ilkin
neftin çıxarılması 1997-ci il noyabrın 12-də Bakı şəhərində təntənəli şəkildə qeyd edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə birlikdə ilkin neftin çıxarılması gününün təntənəli
qeyd edilməsinə həsr olunmuş tədbirlər proqramı hazırlansın və onun yerinə yetirilməsini təmin etsin
3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 27 oktyabr 1997-ci il
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikasında Balaxanı-Sabunçu-Ramana və Kürdəxanı neft yataqlarının daxil
olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti, UQE-LANSER PTİ. LTD və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında
Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında Balaxanı-Sabunçu-Ramana və
Kürdəxanı yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” 2008-ci il 17
noyabr tarixli 47 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasında Balaxanı-Sabunçu-Ramana və Kürdəxanı
yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 17 noyabr tarixli 47 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi barədə”
2010-cu il 15 yanvar tarixli 683 nömrəli Sərəncamlarına uyğun olaraq, 2010-cu il iyunun 3-də Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (“ARDNŞ”) ilə UQE-LANSER PTİ. LTD və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti
(“ONŞ”) arasında Saziş bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmamasını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndinə əsasən qərara alır:
1. “Azərbaycan Respublikasında Balaxanı-Sabunçu-Ramana və Kürdəxanı yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
UQE-LANSER PTİ. LTD və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra “Saziş” adlanacaq)
qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 20 avqust tarixli 157 nömrəli qərarı ilə
Sazişdə iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan
sonra “Hökumət təminatı” adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş doqquz (9) Əlavə və bir (1) Qoşma (bundan sonra “Əlavələr” adlanacaq)
qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Bakı şəhəri, 6 may 2011-ci il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şəfəq-Asiman dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, BP Eksploreyşn
(Azərbaycan) Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Asiman və Şəfəq
perspektiv strukturlarının daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında”
2010-cu il 7 sentyabr tarixli 1089 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, 2010-cu il oktyabrın 7-də Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (“ARDNŞ”) ilə BP Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited və ARDNŞ-in Ortaq
Neft Şirkəti (“ONŞ”) arasında Saziş bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Sazişin əhatə etdiyi məsələlərin tam və müasir tələblərə
uyğun olaraq nizamlanmadığını;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
olmamasını;
Sazişin şərtlərinə görə onun qanunverici orqan tərəfindən təsdiqindən sonra Qanun olmasını;
bu Qanunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına tam uyğun olduğunu nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına və Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndinə əsasən qərara alır:
1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şəfəq-Asiman dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, BP Eksploreyşn (Azərbaycan) və
ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra “Saziş” adlanacaq) qəbul və təsdiq edilsin, onun
həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 mart tarixli 44 nömrəli qərarı ilə Sazişdə
iştirak edən Podratçılara verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra
“Hökumət təminatı” adlanacaq) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on (10) Əlavə və bir (1) Qoşma (bundan sonra “Əlavələr” adlanacaq)
qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 may 2011-ci il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Ümid yatağının və Babək perspektiv strukturunun daxil olduğu
dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
SOCAR Umid Oil and Gas Limited şirkəti arasında Risk Xidmət Sazişinin və ona əlavə olunmuş “Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda Ümid yatağının və Babək perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz
blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi üzrə neft-qaz əməliyyatlarının aparılması haqqında” SOCAR Umid Oil
and Gas Limited şirkəti ilə Umid, Babək Eksploreyşn end Prodakşn şirkəti arasında Müqavilənin qəbul
və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Ümid yatağının və
Babək perspektiv strukturunun daxil olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında” 2016-cı il 2 may
tarixli 2024 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, 2017-ci il yanvarın 12-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti ("SOCAR") və SOCAR Umid Oil and Gas Limited (“SOCAR Umid”) şirkəti arasında Risk Xidmət
Sazişi, SOCAR Umid Oil and Gas Limited (“SOCAR Umid”) şirkəti və Umid, Babək Eksploreyşn end
Prodakşn ("Podratçı") şirkəti arasında isə neft-qaz əməliyyatlarının aparılması haqqında Müqavilə bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I
hissəsinin 4-cü bəndinə əsasən qərara alır:
1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Ümid yatağının və Babək perspektiv strukturunun daxil
olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə
SOCAR Umid Oil and Gas Limited şirkəti arasında Risk Xidmət Sazişi (bundan sonra – Saziş) və ona əlavə
olunmuş “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Ümid yatağının və Babək perspektiv strukturunun daxil
olduğu dəniz blokunun kəşfiyyatı və işlənməsi üzrə neft-qaz əməliyyatlarının aparılması haqqında” SOCAR
Umid Oil and Gas Limited şirkəti ilə Umid, Babək Eksploreyşn end Prodakşn şirkəti arasında Müqavilə
(bundan sonra - Müqavilə) qəbul və təsdiq edilsin, onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 3 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə Sazişə
verilən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra - Hökumət təminatı) qəbul
edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş 5 (beş) və Müqavilənin əsas mətninə edilmiş 9 (doqquz) Əlavə (bundan
sonra - Əlavələr) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Müqavilə, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar.
Sazişdə və Müqavilədə konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Müqavilə, Hökumət təminatı və
Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu müddət ərzində bu Sazişə, Müqaviləyə, Hökumət təminatına və Əlavələrə
uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək
qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün
tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə və Müqavilədə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin
istənilən hissəsi barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən
bütün digər hüquq və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Müqavilənin,
Hökumət təminatının və Əlavələrin şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin
və Müqavilənin pay iştirakçılarına kontrakt sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq
verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin və Müqavilənin tərəflərinin (və ya onun hüquq
varislərinin) Saziş, Müqavilə, Hökumət təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər həmin
tərəflərin qabaqcadan razılığı olmadan dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən və Müqavilədən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin və
Müqavilənin iştirakçılarına bütün lazımi lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və
sanksiyalar verilir.
8. Sazişə, Müqaviləyə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin,
Müqavilənin və Əlavələrin tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Bakı şəhəri, 2 may 2017-ci il.

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərbaycan (ACG) Limited, BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited, Şevron Xəzər,
Ltd., Ekson Azərbaycan Limited, İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd., İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan)
İnk., ONGC Videş Limited, Statoyl Abşeron AS, Türkiye Petrolleri A.O. arasında Sazişin qəbul və təsdiq
edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti ilə Amoko Kaspian Si Petroleum Limited, Bi-Pi Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited, Delta Nimir
Xəzər Limited, Den norske stats olyeselskap a.s., LUKoyl Səhmdar Cəmiyyəti, MakDermott Azərbaycan İnk.,
Pennzoyl Kaspian Korporeyşn, Remko Xəzər Enerci Limited, Türkiye Petrolleri A.O., Yunokal Xəzər, Ltd
arasında Saziş” 1994-cü il sentyabrın 20-də bağlanmış (bundan sonra – 1994-cü il tarixli Saziş) və Azərbaycan
Respublikasının 1994-cü il 2 dekabr tarixli 933 nömrəli Qanunu ilə qəbul və təsdiq edilmiş, onun həyata
keçirilməsinə icazə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərbaycan (EySiCi) Limited, Bi-Pi Eksploreyşn
(Kaspian Si) Limited, Şevron Xəzər, Ltd., Ekson Azərbaycan Limited, Hess (ACG) Limited, İNPEKS Sausvest
Kaspian Si, Ltd., İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk, Statoyl Abşeron AS və Türkiye Petrolleri A.O.
şirkətləri arasında 1994-cü il tarixli Sazişə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında Birinci Qoşma (bundan
sonra – Birinci Qoşma) 2011-ci il iyunun 17-də bağlanmış və Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun
tarixli 182-IVQ nömrəli Qanunu ilə qəbul və təsdiq edilmiş, onun həyata keçirilməsinə icazə verilmişdir.
1994-cü il tarixli Saziş və Birinci Qoşmanın düzəliş edilməsi və yenidən tərtib edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərbaycan (ACG) Limited, BP Eksploreyşn (Kaspian Si)
Limited, Şevron Xəzər, Ltd., Ekson Azərbaycan Limited, İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd., İtoçu Oyl
Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk., ONGC Videş Limited, Statoyl Abşeron AS, Türkiye Petrolleri A.O. arasında
aparılmış danışıqların yekunu olaraq 2017-ci il sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ilə Azərbaycan (ACG) Limited, BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited, Şevron Xəzər, Ltd., Ekson
Azərbaycan Limited, İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd., İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk., ONGC Videş
Limited, Statoyl Abşeron AS, Türkiye Petrolleri A.O. arasında “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri,
Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında” Saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti ilə Azərbaycan (ACG) Limited, BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited, Şevron Xəzər, Ltd., Ekson
Azərbaycan Limited, İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd., İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk., ONGC Videş
Limited, Statoyl Abşeron AS, Türkiye Petrolleri A.O. arasında 2017-ci il sentyabrın 14-də imzalanmış Saziş
(bundan sonra - Saziş) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Sazişdə iştirak edən Podratçı tərəflərə verilən
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra - Hökumət təminatı) qəbul edilsin
və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on beş (15) Əlavə (bundan sonra - Əlavələr) qəbul edilsin və onların
həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
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şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçı tərəflərin (və ya onların hüquq varislərinin) Saziş,
Hökumət təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçı tərəflərin qabaqcadan razılığı
olmadan dəyişdirilə, düzəldilə və ya
azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 oktyabr 2017-ci il.
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“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Əşrəfi - Dan ulduzu - Aypara sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan
Əşrəfi Dan Ulduzu Aypara BV və SOCAR-ın Ortaq neft şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi,
həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2018-ci il mayın 30-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("SOCAR"), Statoyl Azərbaycan
Əşrəfi Dan Ulduzu Aypara BV (“Statoyl”) və SOCAR-ın Ortaq neft şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş
bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin
I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Əşrəfi - Dan ulduzu - Aypara sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan Əşrəfi
Dan Ulduzu Aypara BV və SOCAR-ın Ortaq neft şirkəti arasında Saziş (bundan sonra - Saziş) qəbul və təsdiq
edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Sazişdə iştirak edən Podratçılara verilən
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra Hökumət təminatı) qəbul edilsin
və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on iki (12) Əlavə və SOCAR-ın Ortaq neft şirkətinin yaradılmasına dair
Qoşma (bundan sonra Əlavələr) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Qarabağ” neft yatağının işlənməsi ilə əlaqədar” Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan Qarabağ BV və SOCAR Qarabağ LLSi
arasında Risk xidmət Sazişinin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2018-ci il mayın 30-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("SOCAR"), Statoyl Azərbaycan
Qarabağ BV (“Statoyl”) və SOCAR Qarabağ LLSi ("SOCAR Qarabağ") arasında Risk xidməti Sazişi
bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin
I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Qarabağ” neft yatağının işlənməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan Qarabağ BV və SOCAR Qarabağ LLSi arasında
Risk xidməti Sazişi (bundan sonra - Saziş) qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Sazişdə iştirak edən Podratçılara verilən
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra - Hökumət təminatı) qəbul edilsin
və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on iki (12) Əlavə (bundan sonra - Əlavələr) qəbul edilsin və onların həyata
keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) Saziş, Hökumət
təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan
dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin və Əlavələrin
tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il.
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“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BP EKSPLOREYŞN
(AZƏRBAYCAN) LİMİTED şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq
edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2018-ci il aprelin 26-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("SOCAR"), BP
EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) LİMİTED (“BP”) şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ")
arasında Saziş bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
1. “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BP EKSPLOREYŞN
(AZƏRBAYCAN) LİMİTED şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında Saziş (bundan sonra - Saziş)
qəbul və təsdiq edilsin, onun həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Sazişdə iştirak edən Podratçı tərəflərə verilən
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri (bundan sonra − Hökumət təminatı) qəbul edilsin
və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
3. Sazişin əsas mətninə edilmiş on üç (13) Əlavə və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkətinin yaradılmasına dair
Qoşma (bundan sonra − Əlavələr) qəbul edilsin və onların həyata keçirilməsinə icazə verilsin.
4. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Qanun olurlar. Sazişdə
konkret surətdə başqa hallar göstərilməyibsə, Saziş, Hökumət təminatı və Əlavələr Sazişin qüvvədə olduğu
müddət ərzində bu Sazişə, Hökumət təminatına və Əlavələrə uyğun gəlməyən və ya zidd olan Azərbaycan
Respublikasının hər hansı başqa mövcud və ya qəbul oluna biləcək qanunlarının, fərmanlarının, yaxud inzibati
sərəncamlarının (və ya onların hissələrinin) müddəalarından üstün tutulur.
5. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişdə nəzərdə tutulan kontrakt sahəsinin istənilən hissəsi
barəsində əvvəllər bağlanmış hər hansı saziş, kontrakt və ya bu cür başqa sənədlə verilə bilən bütün digər hüquq
və vəzifələr ləğv edilir, habelə bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Sazişin, Hökumət təminatının və Əlavələrin
şərtlərinə müvafiq surətdə və qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazişin pay iştirakçılarına kontrakt
sahəsində neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müstəsna hüquq verilir.
6. Bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra Podratçı tərəflərin (və ya onların hüquq varislərinin) Saziş,
Hökumət təminatı və Əlavələr üzrə əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçı tərəflərin qabaqcadan razılığı
olmadan dəyişdirilə, düzəldilə və ya azaldıla bilməz.
7. Sazişdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Sazişin iştirakçılarına bütün lazımi
lisenziyalar, gömrük icazələri, vizalar, başqa səlahiyyətlər və sanksiyalar verilir.
8. Sazişə və ya Əlavələrə hər hansı əlavələr, düzəlişlər, dəyişikliklər yalnız Sazişin şərtlərinə və
müddəalarına uyğun olaraq Sazişin və Əlavələrin tərəflərinin yazılı razılığı ilə edilir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 oktyabr 2018-ci il.
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər dənizində “Dostluq”
yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında” Anlaşma
Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci
maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər dənizində “Dostluq”
yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında” 2021-ci il
yanvarın 21-də Aşqabad şəhərində imzalanmış Anlaşma Memorandumu təsdiq edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 fevral 2021-ci il.
№ 263-VIQ

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə
kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında
ANLAŞMA MEMORANDUMU
Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Hökuməti,
2018-ci il 12 avqust tarixli Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın müddəalarını,
beynəlxalq hüququn prinsip və normalarını və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsini rəhbər tutaraq,
Xəzər dənizində Tərəflərin dövlətlərinin suveren hüquqlarının həyata keçirilməsi məqsədilə,
Xəzər dənizinin dibinin və təkinin mineral resurslarının işlənməsi sahəsində Tərəflər arasında qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığın vacibliyini qəbul edərək və karbohidrogen resurslarının kəşfiyyatı, işlənməsi və onların
beynəlxalq bazarlara nəqli üzrə layihələrin birgə həyata keçirilməsinə hazırlıqlarını vurğulayaraq,
karbohidrogen resurslarının kəşfiyyatı, işlənməsi və onların beynəlxalq bazarlara nəqli üzrə layihələrə xarici
investisiyaların uzunmüddətli əsasda səmərəli və qarşılıqlı faydalı şəkildə cəlb olunmasında Tərəflərin maraqlı
olduqlarını nəzərə alaraq,
bundan sonra “Dostluq” adlandırılacaq Kəpəz/Sərdar yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənməsi və mənimsənilməsi məqsədilə. Xəzər dənizinin dibinin təkindən istifadəyə və dibin və təkin
resurslarının mənimsənilməsi ilə bağlı digər qanunauyğun təsərrüfat-iqtisadi fəaliyyətlərə olan suveren
hüquqların həyata keçirilməsindən çıxış edərək,
ətraf mühitin təhlükəsizliyi və mühafizəsi sahəsində müvafiq beynəlxalq norma və standartlara riayət
edilməsinin vacibliyini qəbul edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Tərəflər “Dostluq" yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi
məqsədilə həmin yatağın coğrafi koordinatlarını müəyyən edəcəklər.
Maddə 2
“Dostluq” yatağının karbohidrogen resursları Tərəflər arasında 30 % Azərbaycan Respublikasına, 70 %
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Türkmənistana nisbətində bölüşdürülür.
“Dostluq" yatağından çıxarılmış, beynəlxalq bazarlara ixrac üçün nəzərdə tutulmuş karbohidrogen
resurslarının daşınması Azərbaycan Respublikasının mövcud olan nəqliyyat-tranzit sistemlərinin istifadə
edilməsi ilə rəqabət qabiliyyətliliyi şərtləri əsasında və beynəlxalq neft-qaz sənayesində qüvvədə olan normalara
və təcrübəyə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Bu kontekstdə Tərəflər karbohidrogen resurslarının beynəlxalq bazarlara nəqli sahəsində ən səmərəli
beynəlxalq əməkdaşlıq formalarını istifadə edəcəklər.
Maddə 3
Tərəflər müddəaları “Dostluq" yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və
mənimsənilməsi üzrə Tərəflər arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək hökumətlərarası saziş bağlayacaqlar.
Hökumətlərarası sazişin işlənib hazırlanması və razılaşdırılması məqsədilə Tərəflər birgə işçi qrup
yaradırlar. Tərəflər birgə işçi qrupun tərkibinə daxil olacaq öz nümayəndələri barədə diplomatik kanallar
vasitəsilə bir-birini məlumatlandıracaqlar.
Birgə işçi qrup mümkün qısa müddət ərzində hökumətlərarası sazişin layihəsini hazırlayacaq və
razılaşdıracaqdır.
Maddə 4
Tərəflər bu Memorandum və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı konfidensial məlumatları digər Tərəfin
qabaqcadan yazılı icazəsi olmadan açmamalı, yaymamalı və ya istənilən üçüncü tərəfə təqdim etməməlidirlər.
Maddə 5
Bu Memorandumun müddəaları Tərəflərin dövlətlərinin Xəzər dənizində sektorlarının bölgü xəttinin təyin
edilməsini əvvəlcədən müəyyən edən kimi nəzərdən keçirilməməlidir.
Maddə 6
Bu Memorandumun tətbiqi və ya həyata keçirilməsi ilə bağlı yarana biləcək istənilən mübahisələr və fikir
ayrılıqları Tərəflər arasında danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll ediləcəkdir.
Maddə 7
Bu Memorandum Tərəflərin onun qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan dövlətdaxili prosedurların
tamamlanması barədə sonuncu yazılı bildirişinin diplomatik kanallar vasitəsilə alınması tarixindən qüvvəyə
minir.
Aşqabad şəhərində 2021-ci il 21 yanvar tarixində, Azərbaycan, türkmən və rus dillərində olmaqla, iki əsl
nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Memorandumun təfsirində fikir ayrılığı yarandığı
təqdirdə, Tərəflər rus dilində olan mətndən istifadə edəcəklər.

Azərbaycan Respublikası
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