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Azərbaycan Respublikasının Qanunları 
 

2009-cu il 

 
 

 3 aprel 

"Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf 

Agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu"nun təsdiq edilməsi haqqında  

 

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Yunanıstan Respublikası hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka 

görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması 

haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Yunanıstan Respublikası hökuməti arasında hava əlaqələri 

haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

14 aprel 

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurası haqqında" 

Əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə" qərarın təsdiq edilməsi haqqında  

 

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurası haqqında" 

Əsasnamənin yeni redaksiyası barədə" qərarın təsdiq edilməsi haqqında  

 

28 aprel 

"Azərbaycan Respublikası Höküməti və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka 

görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması 

haqqında" Sazişin və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə”  

 

"Azərbaycan Respublikası Höküməti və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında iqtisadiyyat və 

ticarət üzrə əhatəli əməkdaşlığa dair" Protokolun təsdiq edilməsi barədə”  

 

"Rumıniya və Bolqarıstan Respublikasının Avropa İttifaqına qəbul olunması ilə əlaqədar bir tərəfdən 

Azərbaycan Respublikası, digər tərəfdən Avropa Birlikləri və onların üzvü olan dövlətlər arasında bağlanmış 

Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq haqqında" Saziş Protokolun təsdiq edilməsi barədə”  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Avropa Birlikləri Komissiyası arasında Çərçivə Sazişinin 

təsdiq edilməsi haqqında”  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə 

vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması 

haqqında" Sazişin və onun Protokolunun təsdiq edilməsi barədə”  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında ticarət Sazişinin təsdiq 

edilməsi barədə”  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında sərmayələrin təşviqi və 

qarşılıqlı qorunması haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə”  

 

 22 may 

"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-nin 

Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə"  
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"Azərbaycan Respublikasında Kürovdağ yatağının daxil olduğu blokun bərpası, işlənilməsi və hasilatın 

pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Qlobal Enerji Azərbaycan Limited və 

ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi 

barədə " 

 

"Azərbaycan Respublikasında Neftçala, Xıllı, Durovdağ-Babazanan neft yataqlarının və Muğan 

monoklinalın Cənub-Qərb qanadının daxil olduğu blokun bərpası, işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Neftçala İnvestments Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti 

arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə"  

 

19 iyun 

"Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”  

 

 30 iyun 
"Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi və Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında "Kiçik 

şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi"nə dair Kredit Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında " 

 
"Diplomatik xidmətdə fərqlənməyə görə" medalının təsis edilməsi haqqında"  

 

"Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında "bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və "Azərbaycan 

Respublikasında daimi yaşayan əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qeydiyyat vəsiqəsinin formasının 

təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında" 

 

30 sentyabr 

“Azərbaycan Respublikasının Oman Sultanlığında (Maskat şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında (Belqrad şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikasının Böyük Liviya Ərəb Sosialist Xalq Cəmahiriyyəsində (Tripoli şəhərində) 

Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında” 

  

“Azərbaycan Respublikasının Livan Respublikasında (Beyrut şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikasının Estoniya Respublikasında (Tallin şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında”  

 

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında" 

Konvensiyaya Fakültativ Protokolun təsdiq edilməsi barədə”  

 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Rusiya Federasiyası Prezidentinin Xəzər dənizi üzrə birgə 

bəyanatının təsdiq edilməsi haqqında” 

  

"Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyasının başa 

çatdırılmasının və Samur çayının su ehtiyatlarının bölüşdürülməsinin əsas prinsipləri haqqında" birgə bəyanatın 

təsdiq edilməsi barədə”  

 

“Beynəlxalq Peyk Rabitəsi Təşkilatı ilə bağlı sazişə dəyişikliyin təsdiq edilməsi haqqında”  
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"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Gürcüstan Respublikası hökuməti arasında hava əlaqəsi 

haqqında" sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında" protokolun təsdiq edilməsi barədə”  

 

"Birgə film istehsalı haqqında" sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

  

“Azərbaycan Respublikası və Polşa Respublikası prezidentlərinin Məşvərət Komitəsinin Nizamnaməsinin 

təsdiq edilməsi haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Latviya Respublikası Prezidentinin birgə bəyannaməsinin 

təsdiq edilməsi haqqında” 

 

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Suriya Ərəb Respublikası hökuməti arasında diplomatik, xidmət 

və ya xüsusi pasportlara malik şəxslərin viza tələbindən azad olunması haqqında" sazişin təsdiq edilməsi 

barədə” 

  

"Kibercinayətkarlıq haqqında" konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə”  

 

"2009-2010-cu illərdə Azərbaycan-Ukrayna əməkdaşlığının Tədbirlər Planı"nın təsdiq edilməsi 

haqqında”  

 

 

4 dekabr 

“Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və 

əlavə edilməsi barədə”  

 


