
Miqrasiya Məcəlləsində
dəyişikliklər

Dəyişikliklər “ASAN viza” xidmətinin
tətbiqi ilə bağlıdır. Belə ki, məcəllənin
38-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə

əsasən, əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər üçün “ASAN viza”
mərkəzləri vasitəsi ilə viza alma
prosedura müəyyənləşdirilmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, əcnəbilər və

vətəndaşlığı olmayan şəxslər yeni
elektron viza müraciətini yalnız
Azərbaycan Respublikasını tərk
etdikdən sonra edə bilərlər.

ARDNŞ, Zenit Aran Oil Company
Limited və SOCAR-ın Ortaq Neft 
Şirkəti arasında Sazişin qəbul və
təsdiq edilməsi və həyata 
keçirilməsinə icazə verilməsi 
barədə Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu

Bu Qanunla “Azərbaycan
Respublikasında Muradxanlı, Cəfərli və

Zərdab neft yataqlarının daxil olduğu
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və

hasilatın pay bölgüsü haqqında”
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkəti, Zenit Aran Oil Company

Limited və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti
arasında Saziş qəbul və təsdiq edilmiş və

onun həyata keçirilməsinə icazə

verilmişdir.

Mülki Məcəllədə dəyişikliklər

Yeni dəyişikliyə əsasən, məbləği 3,000
manatdan az olan və fiziki şəxslər
arasında bağlanılan kredit müqavilələri
şifahi şəkildə bağlanıla bilər.
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Burada əks olunan məlumatlarla bağlı hər hansı 

bir sual yaranarsa, Marketinq və Kommunikasiya 

məsələləri üzrə Menecer Aysel Süleymanova ilə 

əlaqə saxlaya bilərsiniz.
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informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri 

daşıyır və hərtərəfli hüquqi analiz təşkil etmir. 

Məlumatların dəqiqliyinə və tamlığına dair heç 

bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir nəticəyə gəlib 

onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən) əvvəl 

oxucular öz spesifik məsələləri üzrə 

mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. 

Oxucuların bu xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb 

hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq etmələrinə

və ya hər hansı vacib məqamı nəzərdən 

qaçırmalarına görə biz heç bir məsuliyyət 

daşımırıq.
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