Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və
Ukrayna Ədliyyə Nazirliyi
arasında məhkəmə ekspertizası sahəsində əməkdaşlıq haqqında
SAZİŞ
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Ukrayna Ədliyyə Nazirliyi,
bundan sonra “Tərəflər” adlandırılan,
Məhkəmə ekspertizası sahəsində əlaqələrin yaradılmasına səy göstərərək,
məhkəmə ekspertizasının və kriminalistikanın müasir metodlarının və vasitələrinin
fəal istifadəsi əsasında cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədi ilə
mövcud olan dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsinin, hər iki ölkənin milli marqlarına cavab verdiyini hesab
edərək,
həmçinin hüquq və hüquqitətbiqetmə sahəsində əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi yolu ilə gələcək münasibətləri möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə
aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər,
Maddə 1
Sazişin məqsəd və predmeti
Hazırkı Saziş əsasında məhkəmə ekspertizası sahəsində Tərəflərin əməkdaşlığı,
bu sahədə əsas problemlər üzrə birgə elmi işlər, mövcud olanların təkmilləşdirilməsi
və məhkəmə ekspertizasının yeni metod və metodikasının yaradılması, ekspert
praktikasının təcrübi mübadilə məqsədi ilə həyata keçirilir.
Maddə 2
Əlaqə qaydaları
Əməkdaşlıq həyata keçirilərkən Tərəflər bir-biri ilə müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası,
Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu və Ukrayna Ədliyyə Nazirliyi
və Kiyev Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası İnstitutu vasitəsi ilə əlaqə saxlayırlar.
Maddə 3
Əməkdaşlığın forması
Tərəflər səlahiyyətlərinə aid aşağıdakı fəaliyyət istiqamətlərində öz
əməkdaşlığını inkişaf etdirəcəklər:
1. İnformasiya mübadiləsi:
- elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləmələri üzrə;
- yeni tədris, metodik və sorğu nəşrləri üzrə;
- kriminalistika və məhkəmə ekspertizası sahəsində elmi konfransların,
seminarların, sərgilərin planlaşdırılması üzrə;
- bilavasitə metodik, elmi və sorğu materialların və sənədlərin, həmçinin
beynəlxalq standartlara uyğun olan elektron növündə informasiya-sorğu
məlumatların mübadiləsi.
2. Məhkəmə ekspertizası problemləri üzrə elmi işin əlaqələndirilmə formaları:
- məhkəmə ekspertizasının metodlarının və metodikasının birgə işlənilməsi;

- bir tərəfin sorğusu əsasında elmi işlənmələrin hazırlanması;
- müəlliflik müşayətinin həyata keçirilməsi və işləmələrin ekspert praktikasına
tətbiqi;
3. Kadrların hazırlanması və ixtisasların artırılması aşağıdakı əsaslarla həyata
keçirilir:
- məhkəmə ekspertizasının yeni metod və metodikasının öyrənilməsi üzrə
birgə məktəblərin, seminarların, kursların keçirilməsi;
- mütəxəssislərin qarşılıqlı stajirovkası.
4. Ekspert rəylərinin və elmi işləmələrin qarşılıqlı resenziyalaşdırılması.
Tərəflərin hazırladığı ekspert tədqiqatları metodikalarının və texniki vasitələrin
təcrübədən keçirilməsi.
5. Ekspert və elmi fəaliyyət məsələlərində bir-birinə elmi metodik, konsultativ
və texniki kömək göstərmək.
Maddə 4
Digər əməkdaşlıq növləri
Tərəflər qarşılıqlı razılaşdırma yolu ilə bu Sazişdə nəzərdə tutulmayan,
lakin Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında məhkəmə ekspertizası
sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədlərinə cavab verən tədbirlərə
kömək edəcəklər.
Maddə 5
Xərclər
Tərəflər bu Sazişin fəaliyyəti ilə bağlı olan öhdəlikləri maliyyə
hesablaşmalarsız, qarşılıqlı yardım qaydası ilə yerinə yetirməyi oz üzərinə götürürlər.
Maddə 6
Dillər
Bu Sazişin icrası zamanı Tərəflər hər iki Tərəflər məqbul olan dillərdən istifadə
edə bilərlər.
Maddə 7
Sazişin qüvvəsi müddəti
Bu Saziş qeyri-müəyyən müddətə bağlanır və imzalandığı andan qüvvəyə
minir.
Tərəflərdən hər hansı biri yazılı xəbərdarlıq göndərməklə, bu Sazişin qüvvəsini
dayandıra bilər. Bu Saziş Kiyev şəhərində “24” mart 1997-ci ildə Azərbaycan,
ukrayna və rus dillərində iki əsas nüsxədə imzalanmışdır. Bütün mətnlər autentikdir,
Sazişin müddəalarının təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandıqda, Tərəflər rus dilində
olan mətnə müraciət edəcəklər.
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