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Azərbaycan Respublikasının Qanunları 
 

2018-ci il 
 

12 yanvar 

“Asiya və Sakit Okean Regionunda Transsərhəd Kağızsız Ticarətin Sadələşdirilməsi üzrə Çərçivə 

Sazişi”nə qoşulmaq haqqında  

 

1 fevral 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası Hökuməti arasında xidməti pasportlara 

malik şəxslərin viza tələbindən azad edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

 

13 fevral 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Benilüks Dövlətləri Hökumətləri arasında xidməti pasport 

sahiblərinin viza tələblərindən azad edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə”  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Macarıstan Hökuməti arasında avtomobil nəqliyyatı ilə 

beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

 

23 fevral 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında müdafiə sənayesi 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə”  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə”  

 

3 aprel 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Əfqanıstan İslam Respublikası hökuməti arasında hava 

əlaqəsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Əfqanıstan İslam Respublikası hökuməti arasında 

sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə”  

 

12 iyun 

“Dərc olunmuş əsərlərin kor, görmə qüsurlu və ya çap məhsullarını oxumaqla bağlı başqa əlilliyi 

olan şəxslər üçün əlçatanlığını asanlaşdırmağa dair Mərakeş Müqaviləsi”nə qoşulmaq haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Hindistan Respublikası Hökuməti arasında diplomatik, 

rəsmi və xidməti pasportlara malik şəxslərin viza tələbindən azad edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq 

edilməsi barədə” 

 

29 iyun 

“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”  

 

“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» 
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə 

münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması 

haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə” 

 

1 oktyabr 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti, Gürcüstan hökuməti və Türkiyə Respublikası hökuməti 

arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə” 

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Gürcüstan Hökuməti arasında sərhəd 

nümayəndələrinin/sərhəd komissarlarının fəaliyyəti haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında Mədəniyyət 

Mərkəzlərinin təsis olunması, iş mexanizmi və fəaliyyətləri haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında şəxsi heyətin 

mübadiləsinə dair” Protokolun təsdiq edilməsi haqqında” 

 

“Azərbaycan Respublikası ilə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası arasında ekstradisiya 

haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

 

“Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Miqrasiya Orqanları Rəhbərləri Şurasının 

yaradılması haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

 

12 oktyabr 

“Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyayadəyişikliklərə dair protokolların təsdiq edilməsi 

barədə” 

 

“Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq üzrə Birgə Fəaliyyət 

Planının təsdiq edilməsi haqqında” 

 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında bitki karantini və 

mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə» 

 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında beynəlxalq 

avtomobil daşımaları haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə» 

 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında hava əlaqəsi 

haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə» 

 

“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” 

 

30 oktyabr 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Tacikistan Respublikasının Prezidenti 

Emoməli Rəhmonun Birgə Bəyanatının təsdiq edilməsi haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikasının “Diplomatik xidmətə verilən töhfəyə görə” medalının təsis edilməsi 

ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında”  

 

27 noyabr 
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Monqolustan Hökuməti arasında diplomatik, xidməti və 

rəsmi pasportlara malik olan şəxslərin viza tələbindən azad edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi 

barədə” 

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Çili Respublikası Hökuməti arasında diplomatik və 

xidməti/rəsmi pasport sahiblərinin viza tələbindən azad edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


