AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ VƏ
QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ
ARASINDA MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI SAHƏSİNDƏ
ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA
SAZİŞ
Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılan Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyi Qırğızıstan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
məhkəmə ekspertizası sahəsində əlaqələrin tənzimlənməsinə səy göstərərək
və hal-hazırki dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsinin, hər iki Tərəfin milli maraqlarına cavab verdiyini hesab
edərək,
habelə hüquq və hüquqitətbiqetmə praktikası sahəsində əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi yolu ilə gələcək münasibətlərin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə,
aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər,

MADDƏ 1
SAZİŞİN MƏQSƏD VƏ PREDMETİ
Məhkəmə-ekspertizasının əsas problemlərinə dair elmi işlər sahəsində
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, məhkəmə ekspertizasında mövcud metodların
təkmilləşdirilməsi və eləcədə yeni metodların və metodikasının yaradılması,
ekspert praktikasının təcrübə mübadiləsi.
MADDƏ 2
ƏLAQƏ QAYDALARI
Əməkdaşlıq Tərəflərin səlahyyətli orqanları vasitəsi ilə həyata keçirilir.
MADDƏ 3
ƏMƏKDAŞLIĞIN FORMASI
Tərəflər səlahiyyətlərinə aid məhkəmə ekspertizası sahəsində əməkdaşlığı
aşağıdakı fəaliyyət istiqamətlərində inkişaf etdirəcəklər:
- məhkəmə ekspertizası problemləri üzrə elmi işin əlaqələndirilməsi,
metodlarının və metodikasının birgə işlənməsi;
- informasiya-sorğu fəaliyyəti sahəsində məlumat mübadiləsi;

-

yeni metod və metodikasının öyrənilməsi üçün birgə məktəblərin,
seminarların, kursların keçirilməsi;
ekspert və elmi kadrların ixtisaslarının artırılması və hazırlanması
sahəsində əməkdaşlıq;
ekspert rəyinin və elmi işləmələrin resenziyalaşdırılması;
metodik və elmi ədəbiyyatın mübadiləsi;
ekspert və elmi fəaliyyət məsələlərində bir-birinə elmi-metodik və
praktiki köməklik göstərilməsi.
MADDƏ 4

Tərəflər qarşılıqlı razılaşdırma yolu ilə bu Sazişdə nəzərdə tutulmayan, lakin
Azərbaycan Respublikası
və Qırğızıstan Respublikası arasında məhkəmə
ekspertizası sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədlərinə cavab verən
tədbirlərə kömək edəcəklər.
MADDƏ 5
Tərəflər bu Sazişin fəaliyyəti ilə bağlı olan öhdəlikləri maliyyə
hesablaşmalarsız, texniki kömək qaydası ilə yerinə yetirməyi oz öhdələrinə
götürürlər.
MADDƏ 6
SAZİŞİN QÜVVƏ MÜDDƏTİ
Bu Saziş qeyri-müəyyən müddətə bağlanır və imzalandığı andan qüvvəyə
minir.
Bu Sazişin qüvvəsi Tərəflərdən hər hansı birinin onun qüvvəsini ləğv etmək
niyyəti barəsində yazılı bildiriş göndərdiyi gündən ləğv edilə bilər.
Bu Saziş Bakı şəhərində “23” aprel 1997-ci ildə Azərbaycan, qırğız və rus
dillərində iki əsas nüsxədə imzalanmışdır. Sazişin bütün mətnləri eyni qüvvəyə
malikdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ
ADINDAN

QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ
ADINDAN

