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Azərbaycan Respublikasının Qanunları 
 

2006-cı il 
 

1 mart  

"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Latviya Respublikası Prezidentinin Birgə Bəyannaməsinin 

təsdiq edilməsi haqqında" 

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka 

görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının 

alınması haqqında" Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə 

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Latviya Respublikası Hökuməti arasında sərmayələrin təşviqi 

və qarşılıqlı qorunması haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Latviya Respublikası Hökuməti arasında terrorçuluq, narkotik 

vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qeyri-qanuni dövriyyəsi və mütəşəkkil cinayətkarlıqla 

mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Latviya Respublikası Hökuməti arasında gömrük məsələləri 

üzrə qarşılıqlı yardım haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Çexiya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka 

görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının 

alınması haqqında" Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan 

Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşları və İran İslam Respublikası 

vətəndaşları üçün sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəliş haqqında" Memorandumun təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı arasında Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi 

üzrə Kredit haqqında" Sazişin (Xüsusi Əməliyyatlar) təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı arasında Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi 

üzrə Kredit haqqında" Sazişin (Adi Əməliyyatlar) təsdiq edilməsi barədə  

 

“Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi üzrə Asiya İnkişaf Bankı və "Azərsu" Səhmdar Cəmiyyəti 

arasında layihə haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

4 aprel  

"Azərbaycan Respublikasını təmsil edən Maliyyə Nazirliyi və Kreditanştalt für Videraufbau, Frankfurt 

am Main ("KfW") arasında Cənubi Qafqaz üçün Ekoregional Təbiəti Mühafizə Proqramı çərçivəsində "Samur-

Yalama Milli parkının yaradılması" layihəsi üzrə Maliyyələşdirmə Müqaviləsi"nin və həmin müqaviləyə dair 

Xüsusi Razılaşmanın təsdiq edilməsi haqqında  

 

21 aprel  

"Azərbaycan Respublikası və Finlandiya Respublikası arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə 

münasibətdə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında" 

Sazişin və həmin Sazişin Protokolunun təsdiq edilməsi barədə  
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12 may  

“Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması 

haqqında”  

 

"Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyinin asanlaşdırılması haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində 

 

"Xilasetmə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində  

 

"Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında" 185 nömrəli Konvensiyaya (dəyişdirilmiş) qoşulmaq 

barəsində 

 

23 may  

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlər arasında insan alverinə, insan orqanları və 

toxumalarının qanunsuz ticarətinə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi 

haqqında  

 

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ərazisində Mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər 

təhlükəli cinayət növləri ilə mübarizənin əlaqələndirilməsi üzrə Büronun tərkibində Mərkəzi Asiya regionunda 

narkotiklərin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizənin əlaqələndirilməsi üzrə struktur bölməsinin 

və onun regional əməliyyat qrupunun yaradılması barədə" Qərarın təsdiq edilməsi haqqında  

 

"Gürcüstan ərazisindən çıxarılan hərbi yüklərin Azərbaycan Respublikasının ərazisi vasitəsilə Rusiya 

Federasiyasının ərazisinə tranzit nəqlinə dair Notalar Mübadiləsinin təsdiq edilməsi haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı arasında Əməkdaşlıq 

Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında" 

 

2 oktyabr  

“Azərbaycan Respublikasının Qırğız Respublikasında (Bişkek şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında” 

 

“Azərbaycan Respublikasının Tacikistan Respublikasında (Düşənbə şəhərində) səfirliyinin təsis 

edilməsi haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikasının Litva Respublikasında (Vilnüs şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında” 

 

“Azərbaycan Respublikasının Tailand Krallığında (Banqkok şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikasının Meksika Birləşmiş Ştatlarında (Mexiko şəhərində) səfirliyinin təsis 

edilməsi haqqında”  

 

"Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında neftin Qazaxıstan Respublikasından 

Xəzər dənizi və Bakı-Tbilisi-Ceyhan sistemi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının ərazi ilə beynəlxalq 

bazarlara nəql edilməsinə dəstək verilməsi və şərait yaradılması haqqında" Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Almaniya Federativ Respublikası hökuməti arasında texniki 

əməkdaşlıq haqqında" Sazişin (2004 - 2005-ci illər üzrə) təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası və Lüksemburq Böyük Hersoqluğu arasında gəlirlərə və əmlaka görə 

vergilərə münasibətdə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması 

haqqında" Konvensiyanın  və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə  
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi 

sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında vətəndaşların 

qarşılıqlı vizasız gediş-gəlişi haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Tacikistan Respublikası hökuməti arasında hərbi sahədə 

əməkdaşlıq haqqında" sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

“YUNESKO-nun "Qeyri-maddi, mədəni irsin qorunması haqqında" Konvensiyasının təsdiq edilməsi 

barədə” 

 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H. Əliyevin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti 

V.V.Putinin Birgə Bəyanatının təsdiq edilməsi haqqında”  

 

"Azərbaycan Respublikası və Yaponiya arasında dostluq və tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi 

haqqında" Birgə Bəyanatın təsdiq edilməsi barədə 

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yaponiya-Hökuməti arasında texniki əməkdaşlıq haqqında" 

Sazişin təsdiq edilməsi barədə 

 

"BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarının imtiyaz və immunitetləri haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq 

barəsində  

 

"Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında" Madrid Sazişinin Protokoluna qoşulmaq barəsində 

 

"Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə  

 

"Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında" Konvensiyada iştirak edən dövlətlər arasında 

meydana çıxa bilən ixtilafları həll etmək üçün barışıq və xeyirxah xidmət komissiyasının təsis edilməsi 

haqqında" Protokolun təsdiq edilməsi barədə 

 

20 oktyabr  

"Azərbaycan Respublikası və Koreya Respublikası arasında münasibətlərin və əməkdaşlığın 

prinsipləri haqqında" Birgə Bəyannamənin təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Koreya Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqələri 

haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə 

 

5 dekabr  

"2005 - 2007-ci il illər üçün narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının 

qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin əməkdaşlıq 

Proqramı haqqında" qərarın təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası və OPEK Beynəlxalq İnkişaf Fondu arasında Samur-Abşeron irriqasiya 

sistemi layihəsi üzrə Kredit Sazişinin təsdiq edilməsi barədə”  

 

15 dekabr  

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin humanitar əməkdaşlığı haqqında" Sazişin 

təsdiq edilməsi barədə 

 

26 dekabr  

"Azərbaycan Respublika Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sosial müdafiəsi 
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sahəsində əməkdaşlıq haqqında" 1998-ci il iyulun 17-də Ankara şəhərində imzalanmış Sazişə dəyişikliklərin 

edilməsi ilə əlaqədar Əlavə Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

29 dekabr  

"GUAM − Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi 

barədə" 

 

"GUAM − Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın Dövlət Başçılarının mübahisələrin həll 

edilməsi üzrə Birgə Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"GUAM − Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın yaradılması haqqında Kiyev 

Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə"  

 

 


