AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ VƏ
ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ
ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA
SAZIŞ
Bundan sonra Tərəflər adlandırılan Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyi və Özbəkistan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi,
məhkəmə ekspertizası sahəsində əlaqələrin tənzimlənməsinə səy
göstərərək və mövcud dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinin hər iki ölkənin milli maraqlarına
cavab verdiyini hesab edərək,
hüquq və hüquqitətbiqetmə praktikası sahəsində əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi yolu ilə münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə,
aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər,
Maddə 1
Tərəflər məhkəmə ekspertizasının əsas nəzəri və metodiki problemlərini
yenidən işlənməsi üzrə elmi-tədqiqat işləri sahəsində əməkdaşlığın həyata
keçirilməsi, ekspertiza tədqiqatının mövcud metodlarının təkmilləşdirilməsi və
eləcə də yeni metodların və metodikanın yaradılması, ekspert profilaktikasının
səmərəliliyi, ekspert təcrübəsi mübadiləsi sahəsində əməkdaşlığı həyata keçirirlər.
Maddə 2
Tərəflər Əməkdaşlıq əlaqələrini biri-biriləri ilə birbaşa və Azərbaycan
Respublikası Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və
Kriminologiya Problemləri İnstitutu və X.Suleymanova adına Özbəkistan
Respublikası Kriminalistika Mərkəzi vasitəsilə həyata keçirəcəklər.
Maddə 3
Tərəflər səllahiyyətlərinə 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 metodikanın oyrənilməsi üçün birgə seminarların, kursların
keçirilməsi;
- ekspert və elmi kadrların hazırlanması və ixtisaslarının artırılması sahəsində
əməkdaşlıq;
- ekspert rəyinin və elmi işləmələrin resenziyalaşdırılması;

- metodik və elmi ədəbiyyatın mübadiləsi;
- ekspert və elmi fəaliyyət məsələlərində bir-birinə elmi-metodik və praktik
köməklik göstərilməsi;
- stajirovka keçmələri üçün mütəxəssislərin mübadiləsi.
Maddə 4
Tərəflər qarşılıqlı razılaşdırma yolu ilə bu Sazişdə nəzərdə tutulmayan, lakin
Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında məhkəmə
ekspertizası sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədlərinə cavab verən
tədbirlərə kömək edəcəklər.
Maddə 5
Hazırkı Sazişin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan öhdəlikləri Tərəflər
əvəzsiz, elmi-texniki yardım qaydasında yerinə yetirməyi öz üzərinə götürürlər.
Maddə 6
Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə hazırkı Sazişə yazılı formada əlavə və
dəyişikliklər edilə bilər.
Tərəflər bu Sazişin tətbiq olunma sahələri ilə bağlı mübahisə və fikir
ayrılıqlarını ikitərəfli danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll edəcəklər.
Maddə 7
Bu Saziş imzalandığı gündən qüvvəyə minir və Razılığa Gələn bir tərəfin
onun qüvvəsinə xitam verilməsi niyyəti barədə yazılı xəbərdarlığın digər Tərəfdən
alındığı andan altı ay müddətinə qüvvədədir.
Bu Saziş Daşkənd şəhərində 1997-ci il iyun ayının 18-də, iki nüsxədə,
Azərbaycan, özbək və rus dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə
malikdir. Hazırkı Sazişin mətninin təfsiri məqsədi ilə Tərəflər rus dilində olan
mətndən istifadə edəcəklər.
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