AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ İLƏ
BELARUS RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ ARASINDA
MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA
SAZİŞ
Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılan Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi və Belarus Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi,
məhkəmə ekspertizası sahəsində əlaqələrin qurulmasına səy göstərərək,
məhkəmə ekspertizası və kriminalistikanın müasir metodlarından və vasitələrindən
fəal istifadə etməklə cinayətkarlığa qarşı mübarizəni gücləndirmək məqsədi ilə mövcud
dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin hər iki ölkənin milli
maraqlarına uyğun olduğu hesab edərək,
o cümlədən, hüquq və onun tətbiq edilməsi fəaliyyəti sahəsində gələcək
münasibətləri möhkəmləndirmək məqsədi ilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
MADDƏ 1
Bu Saziş əsasında Tərəflərin məhkəmə ekspertizası sahəsində əməkdaşlığı adı
çəkilən sahədə əsas problemlər üzrə birgə elmi işlərin aparılması, məhkəmə
ekspertizasının mövcud metodlarının təkmilləşdirilməsi və yenilərinin yaradılması,
ekspert praktikası məsələləri üzrə təcrübə mübadiləsi məqsədilə həyata keçirilir.
MADDƏ 2
Bu Saziş əsasında Tərəflərin məhkəmə ekspertizası sahəsində əməkdaşlığı
bilavasitə,
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ekspertizası mərkəzi və Belarus Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə ekspertizası
və kriminalistika mərkəzi vasitəsi ilə həyata keçirilir.
MADDƏ 3
Tərəflər, dövlətlərinin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq və öz səlahiyyətləri
çərçivəsində aşağıdakı fəaliyyət istiqamətləri üzrə əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəklər:
1. Məhkəmə ekspertizası və kriminalistika sahəsində informasiya mübadiləsi:
- elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri barədə;

- yeni külliyyat, tədris, metodik və məlumat nəşrləri barədə;
- məhkəmə ekspertizasının aparılması zamanı istifadə olunan aparat-proqram
vasitələrinin və ekspert tədqiqatları metodlarının təkmilləşdirilməsi barədə.
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əlaqələndirilməsi:
- məhkəmə ekspertizasının metod və metodikası üzrə birgə işləmələr;
- Tərəflərdən birinin müraciəti üzrə elmi işlərin həyata keçirilməsi;
- müəllif müşayiətinin icrası və işlərin ekspert təcrübəsinə tətbiqi.
3. Aşağıdakılar əsasında kadrların hazırlanması və ixtisaslarının artırılması:
- məhkəmə ekspertizası üzrə yeni metod və metodikanın mənimsənilməsi üzrə birgə
dərslərin, seminar və kursların həyata keçirilməsi;
- mütəxəssislərin qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi.
4. Hər iki Tərəfin ekspert təşkilatlarının rəhbərləri ilə razılaşdırılmaqla elmi işlərin və
ekspert rəylərinin resenziyalaşdırılması.
5. Tərəflərin işlədikləri ekspert tədqiqat metodikaların və texniki vasitələrin aprobasiyası.
6. Elmi və ekspert fəaliyyətində bir-birinə digər elmi-metodiki məsləhət və texniki
yardım göstərilməsi.
MADDƏ 4
Tərəflər dövlətlərinin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq və Tərəflərin
səlahiyyətləri çərçivəsində qarşılıqlı razılaşma əsasında bu Sazişdə nəzərdə tutulmayan,
lakin Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında məhkəmə ekspertizası
sahəsində əməkdaşlığın inkişafı məqsədlərinə cavab verən tədbirləri həyata keçirəcəklər.
MADDƏ 5
Tərəflər başqa şəkildə razılaşmadığı təqdirdə bu Sazişin fəaliyyəti ilə bağlı olan
öhdəlikləri təmənnasız icra edəcəklər.
MADDƏ 6
Tərəflər əməkdaşlığın həcmini, tədbirlərin həyata keçirilməsini, maliyyə və
təşkilati məsələlərini hər il müəyyənləşdirəcəklər.
Bu Saziş çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin maliyyələşdirilməsində Tərəflər
onların təşkili və Tərəflərin nümayəndə heyətlərinin qəbul edən ölkə ərazisində qalma

xərclərini qəbul edən Tərəfin, hər iki başa nəqliyyat xərclərini isə göndərən Tərəfin
ödəməsi prinsipinə əsaslanacaqlar.
MADDƏ 7
Bu Sazişi yerinə yetirərkən Tərəflər hər ikisi üçün məqbul sayılan dildən istifadə
edəcəklər.
MADDƏ 8
Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Sazişə onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan və bu
Sazişin 10-cu maddəsində müəyyən olunan qaydada qüvvəyə minən ayrıca protokollarla
rəsmiləşdirilən əlavə və dəyişikliklər edilə bilər.
MADDƏ 9
Bu Sazişin fəaliyyət dairəsinə aid məsələlər üzrə Tərəflər arasında yarana biləcək
mübahisələr və fikir ayrılıqları ikitərəfli danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll
ediləcəkdir.
MADDƏ 10
Bu Saziş qeyri-müəyyən müddətə bağlanılır və onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri
olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Tərəflərin sonuncu yazılı
bildirişinin diplomatik kanallar vasitəsilə alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
Hər bir Tərəf diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş göndərməklə bu Saziş
ləğv edilə bilər. Saziş digər Tərəfin belə bildirişi alındığı tarixdən altı (6) ay sonra
qüvvədən düşür.
Bu Saziş Minsk şəhərində “28” avqust 2012-ci il tarixində, hər biri Azərbaycan,
Belarus və rus dillərində olmaqla iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər
autentikdir. Bu Sazişin müddəalarının təfsirində fikir ayrılığı olduqda rus dilindəki
mətndən istifadə ediləcəkdir.
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