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Azərbaycan Respublikasının Qanunları 
 

2003-cü il 

 
4 noyabr  

" Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı viza tətbiqi 

haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə" 

 

5 dekabr  

"Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iştirakçısı olan dövlətlərin Hökumətləri arasında 

cinayətkarlıqla, xüsusilə onun mütəşəkkil formaları ilə mübarizədə əməkdaşlıq haqqında" Sazişə dair Əlavə 

Protokola qoşulmaq barəsində"  

 

"Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat 

vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergi tutmadan yayınmanın qarşısının alınması haqqında'' Konvensiyanın 

təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rumıniya Hökuməti arasında investisiyaların təşviqi və 

qarşılıqlı qorunması haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında fövqəladə halların 

qarşısının alınması və onların nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq 

edilməsi barədə". 

 

"Azərbaycan Respublikası ilə NATO Maddi-Texnikİ Təchizat və Yardım Təşkilatı (NMTTYT) arasında 

maddi-texniki təchizata dəstəyə dair əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq edilməsi barədə" 

 

''Şimali Atlantika Müqaviləsinin iştirakçısı olan dövlətlər və Sülh Naminə Tərəfdaşlıqda iştirak edən 

dövlətlər arasında silahlı qüvvələrin statusu haqqında" Sazişə dair Növbəti Əlavə Protokolun təsdiq edilməsi 

barədə"  

 

"Terrorizmin qarşısının alınması haqqında" Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya Federativ Respublikası Hökuməti arasında maliyyə 

əməkdaşlığı haqqında Sazişin (2001-2002)" təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Bakterioloji (bioloji) və toksin silahlarının hazırlanmasının, istehsalının və ehtiyata yığılmasının 

qadağan olunması və onların məhv edilməsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında onların müvafiq 

əraziləri arasında və bu ərazilərin hüdudlarından kənarda hava əlaqəsinin yaradılması haqqında" Sazişin təsdiq 

edilməsi barədə"  

 

"Yeni bitki sortlarının mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində". 

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Avstriya Respublikası Hökuməti arasında gömrük məsələləri 

üzrə qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamənin təsdiq edilməsi 

barədə"  
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9 dekabr  

"Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında Xəzər dənizinin 

dibinin həmhüdud sahələrinin bölgü xətlərinin kəsişmə nöqtəsi haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında Şərq-Qərb Enerji Dəhlizinin 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında" Protokolun təsdiq edilməsi barədə”  

 

"Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında Sazişə Əlavə Protokol"un təsdiq 

edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf üzrə OPEC Fondu arasında İnvestisiyanın təşviqi və 

qorunması haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq 

barəsində". 

 

“Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində"  

 

"Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında" 

Konvensiyaya qoşulmaq barəsində"  

 

"Kontinental şefdə yerləşən stasionar platformaların təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni 

aktlarla mübarizə haqqında" Protokola qoşulmaq barəsində"  

 

"Antidopinq Konvensiyasına Əlavə Protokol"un təsdiq edilməsi haqqında"  

 

"Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Beynəlxalq yük daşımaları haqqında" Gömrük Konvensiyasına (TİR Konvensiyası) düzəlişlərin təsdiq 

edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi 

arasında avadanlığın alınılası və qarşılıqlı xidmət haqqında" Sazişin (AJ-US-01) təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında" Stokholm Konvensiyasına qoşulmaq barəsində"  

 

"Gömrük proseduralarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın 

dəyişdirilməsi haqqında Protokola və "Gömrük proseduralarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında" 

Beynəlxalq Konvensiyaya (dəyişdirilmiş redaksiyada) qoşulmaq barəsində"  

 

30 dekabr  

"Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında" Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə"  

 


