
“Müqavilələr Hüququ haqqında
Vyana Konvensiyası”na
qoşulmaq barədə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası 1969-cu il
mayın 23-də Vyana şəhərində

imzalanmış “Müqavilələr Hüququ
haqqında Vyana Konvensiyası”na
qoşulub. Vyana Konvensiyası
dövlətlər arasında bağlanan
beynəlxalq müqavilələrə aid qaydaları
tənzimləyir. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Nazirlər Kabinetinə 4 ay
ərzində konvensiyanın tələbləri və

qaydaları əsasında “Beynəlxalq
müqavilələr haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun
hazırlanmasını tapşırıb.

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
Əsasnaməsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qida
təhlükəsizliyi sahəsində dövlət
siyasətinin hazırlanması, bu sahədə

normayaratma fəaliyyəti, istehsal
edilən və idxal olunan qida
məhsullarını, habelə onları
qablaşdırma materiallarını qida
təhlükəsizliyi baxımından dövlət

qeydiyyatına alınması və reyestrinin
aparılması, qida məhsulları
istehlakçılarının hüquqlarının
müdafiəsi haqqında qanunvericiliyə

riayət edilməsinə dövlət nəzarətini
həyata keçirilməsi, xarici ölkələrə

ixrac edilən qida məhsullarına qida
təhlükəsizliyi sertifikatı verilməsi
kimi fəaliyyətlərini həyata
keçirəcəkdir. Agentlik öz səlahiyyətli
çərçivəsində müvafiq sahədə

yoxlamalar apara və inzibati tənbeh
tədbirləri tətbiq edə biləcək.
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