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Azərbaycan Respublikasının Qanunları 
 

2004-cü il 
 

6 yanvar  
"Avropa Sosial Xartiyasının təsdiq edilməsi barədə"  

 

9 yanvar  
“Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında" Avropa Çərçivə 

Konvensiyasının və onun Əlavə protokollarının təsdiq edilməsi barədə"  

 

13 yanvar  
"Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili 

tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq 

barəsində". 

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Azərbaycan 

Respublikasında Sülh Korpusunun Proqramı haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ərazilərində birgə antiterror tədbirlərinin 

təşkili və keçirilməsi qaydası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsinə dair" Protokolun təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Ümumi preferensiyalar sistemi çərçivəsində tarif preferensiyalarının təqdim edilməsi zamanı inkişaf 

edən ölkələrin mallarının mənşəyinin müəyyən edilməsi Qaydaları haqqında'' 1996-cı il 12 aprel tarixli Sazişdə 

nəzərdə tutulan "Ümumi preferensiyalar sistemi çərçivəsində tarif preferensiyalarının təqdim edilməsi zamanı 

inkişaf edən ölkələrin mallarının mənşəyinin müəyyən edilməsi Qaydalarına dəyişiklik və əlavələrin edilməsi 

haqqında" Protokolun təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Yetkinlik yaşına çatmayanların öz daimi yaşadıqları dövlətlərə qaytarılması məsələlərində Müstəqil 

Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin əməkdaşlığı haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə". 

 

5 mart  
"Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya qoşulmaq barəsində"  

 

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İştirakçısı olan dövlətilərin daxili İşlər orqanları əməkdaşlarının pensiya 

təminatı və dövlət sığorta qaydaları haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

9 mart  
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveçrə Konfederasiyası Hökuməti arasında kadastr layihəsi 

üzrə maliyyə yardımına dair" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

19 mart  
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Fransa Respublikası Hökuməti arasında gömrük 

hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasına dair 

qarşılıqlı inzibati yardım haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

30 mart  
"Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında" Konvensiyaya 

qoşulma barəsində"  

 

6 aprel  
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"Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının Moskva Bəyannaməsi"nin təsdiq edilməsi 

haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında 2004 - 2006-cı illər üçün humanitar sahədə 

əməkdaşlıq Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında məxfi informasiyanın 

qarşılıqlı mühafizəsi haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında sərbəst ticarət 

rejimindən istisnaların mərhələli ləğv edilməsi haqqında" Protokolun təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətilərin kompüter informasiyası sahəsində cinayətlərə 

qarşı mübarizədə əməkdaşlığı haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin cinayətkarlıqla mübarizədə əməkdaşlığı 

haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ticarət əməkdaşlığı haqqında Çərçivə Sazişi"nin təsdiq edilməsi 

barədə"  

 

16 aprel  
"Azərbaycan Respublikasının Kanadada (Ottava şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikasının Yunanıstan Respublikasında (Afina şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikasının Latviya Respublikasında (Riqa şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikasının Hindistan Respublikasında (Nyu Dehli şəhərində) səfirliyinin təsis 

edilməsi haqqında". 

 

"Azərbaycan Respublikasının Belarus Respublikasında (Minsk şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikasının Bolqarıstan Respublikasında (Sofiya şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikasının İndoneziya Respublikasında (Cakarta şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi 

haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikasının YUNESKO yanında (Fransa Respublikasının Paris səhərində) daimi 

nümayəndəliyinin təsis edilməsi haqqında". 

 

"Azərbaycan Respublikası ilə Ərəb İqtisadi İnkişaf Küveyt Fondu arasında" Bakı Dairəvi Avtomobil 

Yolu Layihəsi üzrə Borc Sazişi"nin təsdiq edilməsi haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikası ilə Ərəb İqtisadi İnkişaf Küveyt Fondu arasında" Bakı Dairəvi Avtomobil 

Yolu Layihəsinin maliyyələşdirilməsinə dair Borc Sazişi"nə dəyişikliklər edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq 

edilməsi barədə"  
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və OPEK Beynəlxalq İnkişaf Fondu arasında "Ucar-Yevlax 

avtomobil yolu" layihəsinin maliyyələşdirilməsinə dair Kredit Sazişi"nin təsdiq edilməsi haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qırğız Respublikası Hökuməti arasında sərbəst ticarət haqqında 

Saziş"in təsdiq edilməsə barədə. 

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında Asiya İnkişaf Bankının Daimi 

nümayəndəliyi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikasının Macarıstan Respublikasında (Budapeşt səhərində) səfirliyinin təsis 

edilməsi haqqında"  

 

4 may  
"Sənaye qəzalarının transsərhəd təsiri haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq barəsində"  

 

18 may  
"Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan Birgə Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında informasiya sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında dostluq münasibətləri və strateji 

tərəfdaşlıq haqqında" Bəyannamənin təsdiq edilməsi barədə"  

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında hərbi sahədə 

əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə''  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında hökumət rabitəsi 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında elmi-texniki 

əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət, elm 

və turizm sahəsində uzunmüddətli əməkdaşlıq haqqında" Proqramın təsdiq edilməsi barədə"  

 

21 may  
"İntersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Təşkilatın hüquq qabiliyyəti, imtiyazları və immunitetləri 

haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə". 

 

"İntersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Sisteminin və Təşkilatının yaradılması haqqında" Sazişin 

təsdiq edilməsi barədə"  

 

"İntersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Təşkilatı haqqında" İstismar Sazişinin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"İntersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Sisteminin və Təşkilatının yaradılması haqqında" Sazişə 

düzəlişlər edilməsi barədə Protokola qoşulmaq haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya Federativ Respublikası Hökuməti arasında regional 

əməkdaşlıq çərçivəsində maliyyə əməkdaşlığı haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə". 
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"Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotiklərin yayılması və digər təhlükəli növ cinayətlərlə 

mübarizə üzrə GUÖAM-m Virtual Mərkəzinin və GUÖAM-ın Dövlətlərarası İnformasiya-Təhlil Sisteminin 

(DİTS) yaradılması haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

" GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlər arasında ticarətə və nəql etməyə yardım üzrə Qarşılıqlı Anlaşma 

Memorandumu"nun təsdiq edilməsi barədə"  

 

"GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin Hökumətləri arasında gömrük işlərində qarşılıqlı yardım və 

əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin hökumətləri arasında fövqəladə halların qarşısının alınması və 

onların nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın daha da 

möhkəmləndirilməsi lıaqqında" Bəyannamənin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında Konsulluq Konvensiyası"nın təsdiq 

edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında elmi-texniki 

əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin avtomobil yollarında dövlətlərarası daşımaları 

həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin kütlə və ölçüləri haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Diplomatik xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər 

edilməsi barədə"  

 

8 iyun  
"Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair” 1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il 

tarixli Protokola qoşulmaq barədə"  

 

"Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair" 1978-ci 11 tarixli 

Beynəlxalq Konvensiyaya (1995-ci il tarixli əlavələrlə) qoşulmaq barədə"  

 

"Neftləçirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq 

haqqında" 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə"  

 

18 iyun  
"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli Beynəlxalq 

Konvensiyaya qoşulmaq barədə"  

 

"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli Beynəlxalq 

Konvensiyaya 1976-cı il tarixli Protokola qoşulmaq barədə"  

 

"Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında" 1969-cu il tarixli Beynəlxalq 

Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" 1992-ci il tarixli Protokola qoşulmaq barədə"  

 

"Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin ınəhdudlaşdırılması haqqında" 1976-cı il tarixli Beynəlxalq 

Konvensiyaya qoşulmaq barədə"  

 

"Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsının qarşısının alınması haqqında" 1973-cü il tarixli Beynəlxalq 

Konvensiyaya qoşulmaq barədə"  
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"Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" 1973-cü il tarixli Beynəlxalq 

Konvensiyaya 1978-ci ü tarixli Protokola qoşulmaq barədə"  

 

"1978-ci il tarixli Protokolla dəyişikliklər edilmiş "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının 

alınması haqqında" 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" 1997-ci 

il tarixli Protokola qoşulmaq haqqında"  

 

"Yük nişanı haqqında" 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokola qoşulmaq 

barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və ABU-Dəbi İnkişaf Fondu arasında "Bakı dairəvi avtomobil 

yolu" layihəsinin maliyyələşdirilməsinə dair" Borc Sazişinin təsdiq edilməsi barədə"  

 

22 iyun  
"Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə Altıncı Əlavə Protokola qoşulmaq barədə"  

 

"Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq barəsində"  

 

"Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə qoşulmaq barəsində"  

 

29 iyun  
"Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında Birgə Bəyannamənin təsdiq edilməsi 

haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında uzunmüddətli iqtisadi 

və ticari əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin 

mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında gömrük sahəsində 

əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

1 sentyabr  
“Azərbaycan Respublikasının hökuməti və Ukraynanın Nazirlər Kabineti arasında məxfi informasiyanın 

qarşılıqlı mühafizəsi haqqında" sazişin təsdiq edilməsi barədə”  

 

 “Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Niderland Krallığının Hökuməti arasında beynəlxalq 

avtomobil daşımaları haqqında” Sazişin və həmin sazişə əlavənin təsdiq edilməsi barədə. 
 

"Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununa dəyişiklik edilməsi haqqında"  

 

10 sentyabr  
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında narkotik 

vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Pakistan İslam respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq 

terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi 

barədə  
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi 

sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında turizm 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ. Əliyevin və Gürcüstan Prezidenti M. Saakaşvilinin Birgə 

Kommunikeyşin təsdiq edilməsi haqqında”  

 

“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Gürcüstanın Hökuməti arasında energetika sektorunda 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Gürcüstan Hökuməti arasında dəmir yolu nəqliyyatının 

fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası və Ukraynanın Birgə Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında neft-qaz maşınqayırması 

sahəsində əməkdaşlığın əsas prinsipləri haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında neft sahəsində 

əməkdaşlığın prinsipləri haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında Azərbaycan Respublikası 

ərazisində müvəqqəti işləyən Ukrayna vətəndaşlarının və Ukrayna ərazisində müvəqqəti işləyən Azərbaycan 

respublikası vətəndaşlarının əmək fəaliyyəti və sosial müdafiəsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Ukraynanın Nazirlər Kabineti arasında sənayenin müdafiə 

sahələrinin müəssisə və təşkilatlarının istehsal və elmi - texniki kooperasiyası haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi 

barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında hər iki ölkənin 

aviasiyasının uçuş və mühəndis - texniki heyətinin hazırlanmasında əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq 

edilməsi barədə  

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə 

vergilərə münasibətdə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergi tutmadan yayınmanın qarşısının 

alınılası haqqında” Konvensiyanın və həmin Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Litva Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində 

qarşılıqlı yardım haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

 “BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını tamamlayan " Odlu siyahların, 

onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanmasına və dövriyyəsinə 

qarşı Protokol” a qoşulmaq haqqında  

 

28 sentyabr  
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi 

haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə. 

 

 “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında sərbəst ticarət 

haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə. 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

7 

 

26 oktyabr  
"Azərbaycan Respublikası Hökumətİ ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka 

görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergilərin ödənilməsindən yayınmanın 

qarşısının alınılası haqqında" Konvensiyanın və həmin Konvensiyaya Əlavə Protokolun təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası və Belçika Krallığı arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə 

ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergi tutmadan yayınmanın qarşısının alınılası haqqında" 

Konvensiyanın və həmİn Konvensiyanın Protokolunun təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belçika-Lüksemburq İqtisadi İttifaqı arasında sərmayələrin 

qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belçika Krallığı Hökuməti arasında gömrük məsələləri üzrə 

qarşılıqlı inzibati yardımın göstərilməsi haqqında" ikitərəfli Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında sərmayələrin 

təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq 

avtomobil daşımaları haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi 

sahəsində qarşılıqlı yardım haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə''  

 

"Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı arasında "Selə qarşı tədbirlər" layihəsinin 

maliyyələşdirilməsi üzrə'' Kredit Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında"  

 

"İxrac nəzarəti haqqında"  

 

“Diplomatik xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər 

edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar " Sosial sığorta haqqında " 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə  

 

7 dekabr  
"Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti (Azərbaycan hakimiyyət orqanları) və Birləşmiş 

Krallığın Daxili İşlər Nazirliyinin Mühacirət və Milliyyət Direktorluğu (MMD) arasında Anlaşma 

Memorandumu"nun təsdiq edilməsi barədə"  

 

14 dekabr  
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsi arasında 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan Müstəqil Dövlətlər Birliyi İcraiyyə Komitəsinin vəzifəli 

şəxslərinin məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının hesablanması və ödənilməsi Qaydaları haqqında" Sazişin 

təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Moldova Respublikası Prezidentinin Birgə Bəyannaməsinin 

təsdiq edilməsi haqqında"  

 

"Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi 

yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında uzunmüddətli 

iqtisadi əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vətəndaşların 

qarşılıqlı səfərləri haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

 

"Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında bitkilərin 

karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"  

  

  

 


