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Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя
Qazaxыstan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
SAZИШ

Gяlяcяkdя "Tяrяflяr" adlandыrыlan, Azяrbaycan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи vя Qazaxыstan
Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи, иkи dюvlяtиn Яdlиyyя Nazиrlиklяrи arasыndakы яmяkdaшlыьыn
vacиblиyиnи dяrk edяrяk, иkи dюvlяt arasыnda elmи, texnиkи vя mяdяnи яmяkdaшlыьыn mцsbяt
tяcrцbяlяrиnи, hяmчиnиn иkи dюvlяt arasыnda baш verяn иnteqrasиya proseslяrиnи nяzяrя alaraq,
azяrbaycan vя qazaxыstan hцquqшцnaslarы arasыnda gяlяcяkdя qarшыlыqlы anlaшmanыn vя
dostcasыna яmяkdaшlыьыn mюhkяmlяndиrиlmяsи mяqsяdи иlя, aшaьыdakыlar barяsиndя razыlыьa
gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr яmяkdaшlыьы aшaьыdakы иstиqamяtlяrdя hяyata keчиrяcяklяr:
Hцquq elmи vя praktиkasыnыn mцxtяlиf problemlяrи иlя яlaqяdar иkиtяrяflи sиmpozиumlarыn,
konfranslarыn vя semиnarlarыn tяшkиlи;
Qanunverиcиlиk vя hцquq strukturalarы haqqыnda иnformasиya mцbadиlяsи;
Яdlиyyя orqanlarы vя иdarяlяrиnиn tяшkиlи vя fяalиyyяtи иlя daha яtraflы tanыш olmaq mяqsяdи иlя
Tяrяflяrиn nцmayяndяlяrиnиn mцbadиlяsи;
Hüquqi kadrların hazırlanması, mütəxəssislərin qarşılıqlı mübadiləsi işində köməklik
göstərilməsi;
Tяrяflяrиn яdlиyyя orqan vя иdarяlяrи arasыnda tяrяfdaшlыq яlaqяlяrиnиn yaradыlmasы;
Qanun layиhяlяrиnиn hцquqи ekspertиzasы цчцn bяrabяr яsaslarla mцtяxяssиslяr qrupunun
tяшkиl olunmasы;
Mиllи яdlиyyя sиstemlяrиnиn иnformasиyalaшdыrыlmasы sahяsиndя mцtяxяssиslяrиn mцbadиlяsиnиn
hяyata keчиrиlmяsи.
Maddя 2
Tяrяflяr hazыrkы Sazиш чяrчиvяsиndя bиrgя proqramlarыn hazыrlanmasы цzrя komиssиyalar tяшkиl
edя bиlяrlяr.
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Maddя 3
Tяrяflяr hazыrkы Sazишиn yerиnя yetиrиlmяsи mяqsяdи иlя malиyyя иmkanlarыnы nяzяrя alaraq hяr иl
mцvafиq gяlяcяk иl цчцn юzlяrиnиn konkret яmяkdaшlыq layиhяlяrиnи razыlaшdыracaqlar.
Tяrяflяr яmяkdaшlыьa daиr bиrgя tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsиndя, tяшkиlatи vя qяbul olunma,
hяmчиnиn baш verя bиlяcяk tиbbи xяrclяrиn qяbul edяn tяrяf, getmяk vя gяlmяk цчцn nяqlиyyat
xяrclяrиnи иsя gюndяrяn Tяrяfиn юdяmяsи prиnsиpиndяn чыxыш edяcяklяr.
Maddя 4
Hazыrkы Sazишя Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя яlavяlяr vя dяyишиklиklяr edиlя bиlяr.
Hazыrkы Sazишиn fяalиyyяt daиrяsиnя aиd olan mяsяlяlяr цzrя mцbahиsяlяr vя fиkиr ayrыlыqlarы
Tяrяflяr arasыnda иkиtяrяflи danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu иlя hяll edиlяcяkdиr.
Maddя 5
Hazыrkы Sazиш иmzalandыьы andan qцvvяyя mиnиr. O Tяrяflяrdяn bиrи tяrяfиndяn denonsasиya
edиlя bиlяr vя dиgяr Tяrяfиn denonsasиya haqqыnda mяlumat almasыndan 6 ay sonra юz
qцvvяsиnи иtиrиr.

10 иyun 1997-cи иldя Almatы шяhяrиndя azяrbaycan, qazax vя rus dиllяrиndя иkи яsl nцsxяdя
иmzalanmышdыr, hяmчиnиn bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr.
Hazыrkы Sazишиn mяtnиnиn tяfsиrи mяsяlяlяrиndя Tяrяflяr rus dиlиndя olan mяtndяn иstиfadя
edяcяklяr.

Azяrbaycan Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Qazaxыstan Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя
Юзбякисtan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

SAZИШ
Bundan sonra Tяrяflяr adlandыrыlan, Azяrbaycan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Юzbяkиstan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи, Tяrяflяr arasыndakы яmяkdaшlыьыn vacиblиyиnи dяrk
edяrяk, иkи юlkя arasыnda elmи, texnиkи vя mяdяnи яmяkdaшlыьыn mцsbяt tяcrцbяlяrиnи,
hяmчиnиn иkи dюvlяt arasыnda baш verяn иnteqrasиya prosesslяrиnи nяzяrя alaraq, иkи
dюvlяtиn hцquqшцnaslarы arasыnda gяlяcяkdя qarшыlыqlы anlaшmanыn vя dostcasыna
яmяkdaшlыьыn mюhkяmlяndиrиlmяsи mяqsяdи иlя, aшaьыdakыlar barяsиndя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr яmяkdaшlыьы aшaьыdakы иstиqamяtlяrdя hяyata keчиrяcяklяr:
Hцquq elmи vя praktиkasыnыn mцxtяlиf problemlяrи иlя яlaqяdar иkиtяrяflи sиmpozиumlarыn,
konfranslarыn vя semиnarlarыn tяшkиlи;
Qanunverиcиlиk sahяsи vя hцquq strukturalarы haqqыnda иnformasиya mцbadиlяsи;
Tяrяflяrиn яdlиyyя orqanlarы vя иdarяlяrиnиn tяшkиlи vя fяalиyyяtи иlя daha яtraflы tanыш olmaq
mяqsяdи иlя nцmayяndяlяrиn mцbadиlяsи;
Hцquqи kadrlarыn hazыrlanmasы, mцtяxяssиslяrиn qarшыlыqlы mцbadиlяsи ишиndя kюmяklиk
gюstяrиlmяsи;
Tяrяflяrиn яdlиyyя orqan vя иdarяlяrи arasыnda tяrяfdaшlыq яlaqяlяrиnиn yaradыlmasы;
Qanun layиhяlяrиnиn hцquqи ekspertиzasы цчцn bяrabяr яsaslarla mцtяxяssиslяr qrupunun
tяшkиl olunmasы.
Maddя 2
Tяrяflяr hazыrkы Sazиш чяrчиvяsиndя bиrgя proqramlarыn hazыrlanmasы цzrя komиssиyalar tяшkиl
edя bиlяrlяr.
Maddя 3
Tяrяflяr hazыrkы Sazишиn yerиnя yetиrиlmяsи mяqsяdи иlя malиyyя иmkanlarыnы nяzяrя alaraq hяr
иl mцvafиq gяlяcяk иl цчцn юzlяrиnиn konkret яmяkdaшlыq layиhяlяrиnи razыlaшdыracaqlar.
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Tяrяflяr яmяkdaшlыьa daиr bиrgя tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsиndя, tяшkиlatи vя olma,
hяmчиnиn baш verя bиlяcяk tиbbи xяrclяrиn qяbul edяn tяrяf, getmяk vя gяlmяk цчцn
nяqlиyyat xяrclяrиnи иsя gюndяrяn Tяrяfиn юdяmяsи prиnsиpиndяn чыxыш edяcяklяr.
Maddя 4
Hazыrkы Sazишя Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя яlavяlяr vя dяyишиklиklяr edиlя bиlяr. Hazыrkы Sazишиn
fяalиyyяt daиrяsиnя aиd olan mяsяlяlяr цzrя mцbahиsяlяr vя fиkиr ayrыlыqlarы Тяrяflяr arasыnda
иkиtяrяflи danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu иlя hяll edиlяcяkdиr.
Maddя 5
Bu Сazиш иmzalandыьы gцndяn qцvvяyя mиnиr vя bиr Tяrяfиn onun qцvvяsиnя xиtam verиlmяsи
nиyyяtи barяdя yazыlы xяbяrdarlыьыn dиgяr Tяrяfdяn alыndыьы andan altы ay mцddяtиnя
qцvvяdяdиr.
Daшkяnd шяhяrиndя, 1997-cи иlиn иyun ayыnыn "18"-dя, иkи nцsxяdя, hяr bиrи azяrbaycan, юzbяk
vя rus dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr.
Hazыrkы Sazишиn mяtnиnиn tяfsиrи mяqsяdи цчцn Tяrяflяr rus dиlиndя olan mяtndяn иstиfadя
edяcяklяr.
Azяrbaycan Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Юзбякистан Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя
Гырьызыстан Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
SAZИШ

Gяlяcяkdя "Tяrяflяr" adlandыrыlan, Azяrbaycan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи vя Qыrьыzыстан
Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи, иkи dюvlяtиn Яdlиyyя Nazиrlиklяrи arasыndakы яmяkdaшlыьыn
vacиblиyиnи dяrk edяrяk, иkи dюvlяt arasыnda elmи, texnиkи vя mяdяnи яmяkdaшlыьыn mцsbяt
tяcrцbяlяrиnи, hяmчиnиn иkи dюvlяt arasыnda baш verяn иnteqrasиya prosesslяrиnи nяzяrя alaraq,
azяrbaycan vя qыrьыzыстан hцquqшцnaslarы arasыnda gяlяcяkdя qarшыlыqlы anlaшmanыn vя
dostcasыna яmяkdaшlыьыn mюhkяmlяndиrиlmяsи mяqsяdи иlя, aшaьыdakыlar barяsиndя razыlыьa
gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr яmяkdaшlыьы aшaьыdakы иstиqamяtlяrdя hяyata keчиrяcяklяr:
1.
Hцquq
elmи
vя
praktиkasыnыn
mцxtяlиf problemlяrи иlя яlaqяdar иkиtяrяflи
sиmpozиumlarыn, konfranslarыn vя semиnarlarыn tяшkиlи;
2.
Qanunverиcиlиk vя hцquq strukturalarы haqqыnda иnformasиya mцbadиlяsи;
3.
Яdlиyyя orqanlarы vя иdarяlяrиnиn tяшkиlи vя fяalиyyяtи иlя daha яtraflы tanыш olmaq
mяqsяdи иlя Tяrяflяrиn nцmayяndяlяrиnиn mцbadиlяsи;
4.
Hцquqи kadrlarыn hazыrlanmasы, mцtяxяssиslяrиn qarшыlыqlы mцbadиlяsи ишиndя kюmяklиk
gюstяrиlmяsи;
5.
Tяrяflяrиn яdlиyyя orqan vя иdarяlяrи arasыnda tяrяfdaшlыq яlaqяlяrиnиn yaradыlmasы;
6.
Qanun layиhяlяrиnиn hцquqи ekspertиzasы цчцn bяrabяr яsaslarla mцtяxяssиslяr
qrupunun tяшkиl olunmasы;
7.
Mиllи яdlиyyя sиstemlяrиnиn иnformasиyalaшdыrыlmasы sahяsиndя mцtяxяssиslяrиn
mцbadиlяsиnиn hяyata keчиrиlmяsи.
Мaddя 2
Tяrяflяr hazыrkы Sazиш чяrчиvяsиndя bиrgя proqramlarыn hazыrlanmasы цzrя komиssиyalar tяшkиl
edя bиlяrlяr.
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Maddя 3
Tяrяflяr hazыrkы Sazишиn yerиnя yetиrиlmяsи mяqsяdи иlя malиyyя иmkanlarыnы nяzяrя alaraq hяr иl
mцvafиq gяlяcяk иl цчцn юzlяrиnиn konkret яmяkdaшlыq layиhяlяrиnи razыlaшdыracaqlar.
Tяrяflяr яmяkdaшlыьa daиr bиrgя tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsиndя, tяшkиlatи vя qяbul olunma,
hяmчиnиn baш verя bиlяcяk tиbbи xяrclяrиn qяbul edяn tяrяf, getmяk vя gяlmяk цчцn nяqlиyyat
xяrclяrиnи иsя gюndяrяn Tяrяfиn юdяmяsи prиnsиpиndяn чыxыш edяcяklяr.
Maddя 4
Hazыrkы Sazишя Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя яlavяlяr vя dяyишиklиklяr edиlя bиlяr.
Hazыrkы Sazишиn fяalиyyяt daиrяsиnя aиd olan mяsяlяlяr цzrя mцbahиsяlяr vя fиkиr ayrыlыqlarы
Tяrяflяr arasыnda иkиtяrяflи danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu иlя hяll edиlяcяkdиr.
Maddя 5
Hazыrkы Sazиш иmzalandыьы andan qцvvяyя mиnиr. O Tяrяflяrdяn bиrи tяrяfиndяn denonsasиya
edиlя bиlяr vя dиgяr Tяrяfиn denonsasиya haqqыnda mяlumat almasыndan 6 ay sonra юz
qцvvяsиnи иtиrиr.
"23" апрел 1997-cи иldя, Bakы шяhяrиndя azяrbaycan, qыrьыz vя rus dиllяrиndя иkи ясл nцsxяdя
иmzalanmышdыr, hяmчиnиn bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr. Hazыrkы Sazишиn mяtnиnиn tяfsиrи
mяsяlяlяrиndя Tяrяflяr rus dиlиndя olan mяtndяn иstиfadя edяcяklяr.
Azяrbaycan Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Гырьызыстан Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи иlя
Belarus Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

SAZИШ

Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи иlя
Belarus Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, Azяrbaycan-Belarus яlaqяlяrиnиn dюvlяtlяrarasы
qarшыlыqlы fяalиyyяtиnиn bцtцn sahяlяrиndя ardыcыl иnkишafыndan mяmnunluьunu иfadя edяrяk,
xalqlar arasыnda mюvcud яlaqяlяrя, dost mцnasиbяtlяrиnя vя qarшыlыqlы hюrmяt яnяnяlяrиnя
sюykяnяrяk, hцquqи яmяkdaшlыьыn dяrиnlяшdиrиlmяsи zяrurяtиndяn чыxыш edяrяk, beynяlxalq
hцquqи яmяkdaшlыьa bюyцk яhяmиyyяt verяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Яmяkdaшlыq prиnsиplяrи
Hazыrkы Sazиш чяrчиvяsиndя яmяkdaшlыq Tяrяf dюvlяtlяrиn qanunverиcиlиyиnя vя onlarыn ишtиrakчы
olduqlarы beynяlxalq mцqavиlяlяrиnя uyьun olaraq, Tяrяflяrиn sяlahиyyяtlяrи daxиlиndя hяyata
keчиrиlиr.
Maddя 2
Яmяkdaшlыq sahяlяrи
Tяrяflяr aшaьыdakы яsas иstиqamяtlяr цzrя яmяkdaшlыq edяcяklяr:
- normayaratma fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи;
- elektron яdlиyyяnиn иnkишafы;
- kadrlarыn hazыrlanmasы vя tяdrиsи;
- notarиat fяalиyyяtи;
- mяhkяmя qяrarlarыnыn vя dиgяr иcra sяnяdlяrиnиn иcrasы;
- hцquqи yardыm gюstяrиlmяsи vя medиasиya sиstemlяrиnиn tяшkиlи vя иnkишafы;
- qeyrи-kommersиya tяшkиlatlarыnыn fяalиyyяtи;
- qarшыlыqlы maraq kяsb edяn dиgяr sahяlяr.
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Maddя 3
Яmяkdaшlыq formalarы
Tяrяflяr aшaьыdakы tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsи иlя яmяkdaшlыq edяcяklяr:
- bu Sazишиn 2-cи maddяsиndя qeyd olunan яmяkdaшlыq sahяlяrи цzrя tяcrцbя vя
qanunverиcиlиk haqqыnda mяlumat mцbadиlяsи;
- Tяrяflяrиn sorьusu яsasыnda mюvcud шяraиtdяn asыlы olaraq tяcrцbя mцbadиlяsи mяqsяdи иlя
ekspertlяrиn vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn ишчи gюrцшlяrиnиn tяшkиlи;
- qarшыlыqlы maraq kяsb edяn hцquqи mяsяlяlяr цzrя konfranslarыn, sиmpozиumlarыn,
semиnarlarыn vя dиgяr tяdbиrlяrиn tяшkиlи;
- Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя dиgяr яmяkdaшlыq formalarы.
Maddя 4
Яmяkdaшlыьыn яlaqяlяndиrиlmяsи
Tяrяflяr bu Sazишиn tяtbиqи zamanы bиrbaшa яlaqяlяrиn hяyata keчиrиlmяsи цчцn aшaьыdakы
яlaqяlяndиrиcи struktur bюlmяlяrи tяyиn edиrlяr:
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи: Beynяlxalq яmяkdaшlыq иdarяsи.
Belarus Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи: Beynяlxalq яmяkdaшlыq иdarяsи.
Maddя 5 Dиllяr
Tяrяflяr яmяkdaшlыьыn hяyata keчиrиlmяsи zamanы rus dиlиndяn иstиfadя edиrlяr.
Maddя 6 Xяrclяr
Bu Sazиш чяrчиvяsиndя tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsи Tяrяflяrиn malиyyя иmkanlarы nяzяrя
alыnmaqla razыlaшdыrыlыr.
Hazыrkы Sazиш чяrчиvяsиndя nцmayяndя heyяtlяrиnиn vя ekspertlяrиn qalmasы иlя baьlы xяrclяrи
gюndяrяn Tяrяf юz цzяrиnя gюtцrцr.
Maddя 7
Fиkиr ayrыlыqlarыnыn hяllи
Tяrяflяr bu Sazишиn tяfsиrи vя tяtbиqи иlя baьlы yarana bиlяcяk fиkиr ayrыlыqlarыnы danышыqlar vя
mяslяhяtlяшmяlяr yolu иlя hяll edиrlяr.

Maddя 8
Dяyишиklиklяrиn vя яlavяlяrиn edиlmяsи
Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя bu Sazишя onun ayrыlmaz hиssяsи olan ayrыca protokollar
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formasыnda rяsmиlяшdиrиlяn, sюzцgedяn Sazишиn 9-cu maddяsиndя nяzяrdя tutulmuш qaydada
qцvvяyя mиnяn яlavя vя dяyишиklиklяr edиlя bиlяr.

Maddя 9
Qцvvяyяmиnmя, qцvvяdяolma vя
lяьvetmя
Bu Sazиш onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn yerиnя yetиrиlmяsи
barяdя Azяrbaycan Tяrяfиnиn yazыlы bиldиrишиnиn dиplomatиk kanallar vasиtяsиlя Belarus
Tяrяfиndяn alыndыьы tarиxdяn qцvvяyя mиnиr.
Hazыrkы Sazиш 3 (цч) иl mцddяtиnя baьlanыlыr vя Tяrяflяrdяn bиrи mцvafиq mцddяtиn bиtmяsиndяn
яn azы 6 (altы) ay яvvяlcяdяn bu Sazиши lяьv etmяk nиyyяtиnи dиplomatиk kanallar vasиtяsиlя
yazыlы шяkиldя dиgяr Tяrяfя bиldиrmяdиyи tяqdиrdя, avtomatиk olaraq nюvbяtи цчиllиk mцddяtlяrя
uzadыlыr.
Bu Sazиш qцvvяyя mиndиkdяn sonra "Azяrbaycan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи vя Belarus
Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda" 1999-cu иl 13 may tarиxlи Sazиш
qцvvяdяn dцшцr.
Bakы шяhяrиndя, 2017-cи иl "21" sentyabr tarиxиndя иkи nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan, Belarus
vя rus dиllərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Fikir ayrılığı təqdirdə,
rus dilində olan mətn istifadə olunur.
Azяrbaycan Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Belarus Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя
Эцръцстан Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
SAZИШ
Gяlяcяkdя "Tяrяflяr" adlandыrыlan, Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя Gцrcцstan
Яdliyyя Nazirliyi, iki dюvlяtin Яdliyyя Nazirliklяri arasыndakы яmяkdaшlыьыn vacibliyini dяrk
edяrяk, Azяrbaycan vя Gцrcцstan hцquqшцnaslarы arasыnda gяlяcяkdя qarшыlыqlы anlaшmanыn
vя dostluq mцnasibяtlяrinin mюhkяmlяndirilmяsi mяqsяdi ilя hяr iki dюvlяtin Яdliyyя
Nazirliklяri arasыnda яmяkdaшlыьыn zяruriyyяtini tяsdiq edяrяk, aшaьыdakыlar barяsindя razыlыьa
gяldilяr:
Maddя 1
Tяrяflяr яmяkdaшlыьы aшaьыdakы иstиqamяtlяrdя hяyata keчиrяcяklяr:
1.
Hцquq elmи vя tяcrцbяsиnиn mцxtяlиf problemlяrи цzrя иkиtяrяflи sиmpozиumlarыn,
konfranslarыn vя semиnarlarыn tяшkиlи;
2.
Qanunverиcиlиk vя hцquq strukturlarы haqqыnda иnformasиya mцbadиlяsи;
3.
Бир-биринин Яdlиyyя orqanlarы vя иdarяlяrиnиn tяшkиlи vя fяalиyyяtи иlя daha яtraflы tanыш
olmaq mяqsяdи иlя Tяrяflяrиn nцmayяndяlяrиnиn mцbadиlяsи;
4.
Hцquqи kadrlarыn hazыrlanmasы, mцtяxяssиslяrиn qarшыlыqlы mцbadиlяsи ишиndя kюmяklиk
gюstяrиlmяsи;
5.
Tяrяflяrиn яdlиyyя orqanlarы vя иdarяlяrи arasыnda tяrяfdaшlыq яlaqяlяrиnиn yaradыlmasы;
6.
Qanun layиhяlяrиnиn hцquqи ekspertиzasы цчцn bяrabяr яsaslarla mцtяxяssиslяr
qruplarыnыn tяшkиl olunmasы;
7.
Mиllи яdlиyyя sиstemlяrиnиn иnformasиyalaшdыrыlmasы sahяsиndя mцtяxяssиslяrиn
mцbadиlяsиnиn hяyata keчиrиlmяsи.
Maddя 2
Tяrяflяr hazыrkы Saziш чяrчivяsindя birgя proqramlarыn hazыrlanmasы цzrя komissiyalar tяшkil
edя bilяrlяr.
Maddя 3
Tяrяflяr bu Saziшin yerinя yetirilmяsi mяqsяdi ilя maliyyя imkanlarыnы nяzяrя alaraq hяr il
mцvafiq nюvbяti il цчцn konkret яmяkdaшlыq layihяlяrini razыlaшdыracaqlar.
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Tяrяflяr яmяkdaшlыq цzrя birgя tяdbirlяrin maliyyяlяшdirilmяsindя, nцmayяndя heyяtinin
qalma vя tяшkilati, hяmчinin ilkin tibbi yardыm xяrclяrini qяbul edяn Tяrяf, getmяk vя gяlmяk
цчцn nяqliyyat xяrclяrini isя gюndяrяn Tяrяfin юdяmяsi prinsipindяn чыxыш edяcяklяr.
Maddя 4
Tяrяflяrin qarшыlыqlы razыlыьы ilя bu Saziшя yazыlы formada яlavяlяr vя dяyiшikliklяr edilя bilяr.
Bцtцn яlavя vя dяyiшikliklяr bu Saziшin ayrыlmaz hissяsi olacaq Protokollarla rяsmilяшdirilir.
Bu Saziшin qцvvяsi dairяsinя aid olan mяsяlяlяr цzrя Tяrяflяr arasыnda mцbahisя vя fikir
ayrыlыqlarы ikitяrяfli danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu ilя hяll edilяcяkdir.
Maddя 5
Bu Saziш onun qцvvяyя minmяsi цчцn tяlяb olunan dюvlяtdaxili prosedurlarыn Tяrяflяrlя
yerinя yetirilmяsi haqqыnda sonuncu bildiriш alыndыьы tarixdяn qцvvяyя minir vя bu Saziшin
qцvvяsini lяьv etmяk niyyяti haqqыnda digяr Tяrяfin yazыlы bildiriшinin Tяrяflяrdяn birinin aldыьы
gцndяn altы ay bitяnя qяdяr qцvvяdя qalыr.
Bu Saziш Tbilisi шяhяrindя 22 mart 2000-ci ildя, Azяrbaycan, gцrcц vя rus dillяrindя iki яsl
nцsxяdя imzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eyni qцvvяyя malikdir.
Bu Saziшin mцddяalarыnыn tяfsirindя fikir ayrыlыьы olduqda rus dilindя olan mяtn istifadя
edilяcяk.
Gürcüstan
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Azяrbaycan Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Тцркийя Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

ПРОТОКОЛ

Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Tцrkиyя Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, иkи Tяrяf arasыndakы dostluq яlaqяlяrиnи
gцclяndиrmяk vя dяrиnlяшdиrmяk nиyyяtиlя, яdlиyyя orqanlarыnыn cяmиyyяt hяyatыndakы rolunun
яhяmиyyяtиnи dяrk edяrяk, hцquqи sahяdяkи mяlumat vя tяcrцbя mцbadиlяsиnиn hяr иkи
dюvlяtиn mяnafeyиnя xиdmяt edяcяyиnи bяyan edяrяk, hяr иkи Tяrяfиn beynяlxalq юhdяlиklяrиnи,
mиllи qanunverиcиlиklяrиnи vя sяlahиyyяtlяrиnи nяzяrя alaraq, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa
gяldиlяr,
Maddя 1

1.
2.
3.
4.
5.

Tяrяflяr юz sяlahиyyяtlяrи чяrчиvяsиndя aшaьыdakы mяsяlяlяr цzrя яmяkdaшlыьы иnkишaf
etdиrяcяklяr:
Hцquqи mяsяlяlяrdя mяlumat mцbadиlяsи;
Tяrяflяrиn vя onlarыn яdlиyyя orqanlarыnыn tяшkиlи vя fяalиyyяtlяrи иlя яlaqяdar tяcrцbя
mцbadиlяsи;
Hakиmlяrиn, prokurorlarыn vя яdlиyyя ишчиlяrиnиn tяhsиlиnиn qarшыlыqlы olaraq dяstяklяnmяsи;
Qanun layиhяlяrиnиn hazыrlanmasы vя qanunun mцddяalarыnыn hяyata keчиrиlmяsи иlя яlaqяdar
mяlumat mцbadиlяsи;
Hяr иkи Tяrяf цчцn faydalы olan dиgяr hцquqи vя яdlиyyя sahяlяrиndя яmяkdaшlыq.
Maddя 2
Bu Protokolun mцddяalarыnыn hяyata keчиrиlmяsи mяqsяdиlя Tяrяflяr иllиk konkret яmяkdaшlыq
proqramlarыnы hazыrlayыrlar.
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Maddя 3
Tяrяflяr, яmяkdaшlыq mяsяlяlяrиnиn hяllи, яmяkdaшlыq proqramlarыnыn иnkишaf etdиrиlmяsи vя
hяyata keчиrиlяn proqramlarыn yekunlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя mцtяxяssиs vя ишчи qruplarы
yaradыr.

Maddя 4
Tяrяflяr hяr иkи dюvlяtиn яdlиyyя orqanlarы arasыnda bиrbaшa яlaqяlяrиn vя tяcrцbя
mцbadиlяsиnиn шяrtlяrиnи mцяyyяn edяcяklяr.
Maddя 5
Tяrяflяr qarшыlыqlы maraq kяsb edяn mюvzularda elmи konfransлар vя semиnarlarыn tяшkиl
olunmasыnы asanlaшdыracaqlar.
Maddя 6
Tяrяflяr qarшыlыqlы maraq kяsb edяn mяsяlяlяrиn hяllи mяqsяdиlя mцtяxяssиslяrиn mцbadиlяsиnи
tяшkиl edяcяklяr.
Maddя 7
Bu Protokol чяrчиvяsиndяkи problemlяrlя яlaqяdar olaraq yazышmalarыn aparыlmasыnda
gюndяrяn Tяrяf, юz dиlиnи иstиfadя edяrяk buna яlavя olaraq dиgяr tяrяfиn dиlиndя tяrcцmяsиnи
tяmиn edиr.
Maddя 8
Qarшыlыqlы anlaшma яsasыnda Tяrяflяr, bu Protokol чяrчиvяsиndя юz юlkяlяrиndя иcra edиlяn
fяalиyyяtlяrdяn иrяlи gяlяn bцtцn xяrclяrи юdяyиr.
Heyяtlяrиn sяfяrlяrиndя яmяlя gяlяn xяrclяr, aшaьыdakы шяkиldя юdяnиr:
- Qяbul edяr Tяrяf, юz юlkяsи daxиlиndя nяqlиyyat vя qalma xяrclяrиnи юdяyиr.
- Gюndяrяn Tяrяf getmя-gяlmя xяrclяrиnи юdяyиr.
Maddя 9
Bu Protokol qeyrи-mцяyyяn mцddяtя qцvvяdяdиr.
Bununla bяrabяr, Tяrяflяrdяn hяr bиrи, Protokolu dиgяr Tяrяfя bиldиrиш gюndяrmяklя lяьv edя
bиlяr.
Lяьv etmя, dиgяr Tяrяfиn bu bиldиrиши aldыьы tarиxdяn цч ay sonra qцvvяyя mиnиr.
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Maddя 10
Bu Protokol, hяr bиr Tяrяfиn, onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn yerиnя
yetиrиlmяsи barяdя bиldиrишlяrиn dиplomatиk kanallarla alыndыьы tarиxdяn 30 gцn sonra qцvvяyя
mиnиr.
Ankarada 12 mart 2001-cи иl tarиxиndя иkи nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan vя tцrk dиllяrиndя
иmzalanmышdыr.
Azяrbaycan Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Тцркийя Республикасынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Литва Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi arasыnda
яmяkdaшlыq haqqыnda
САЗИШ

Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan, Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя Litva
Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi, iki юlkяnin Яdliyyя nazirliklяri arasыnda яmяkdaшlыьыn
vacibliyini dяrk edяrяk, iki юlkя arasыnda elmi, texniki vя mяdяni яmяkdaшlыьыn mцsbяt
tяcrцbяsini, hяmчinin iki dюvlяt arasыnda baш verяn inteqrasiya proseslяrini nяzяrя alaraq,
Azяrbaycan vя Litva hцquqшцnaslarы arasыnda qarшыlыqlы anlaшma vя dostluq яlaqяlяrinin
gяlяcяkdя mюhkяmlяndirilmяsi mяqsяdi ilя, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldilяr:
Maddя 1
Tяrяflяr aшaьыdakы istiqamяtlяr цzrя яmяkdaшlыq edяcяklяr:
1. qanunvericilik vя hцquqi strukturlar haqqыnda informasiya mцbadilяsi;
2. bir-birinin яdliyyя orqanlarыnыn vя idarяlяrinin tяшkili vя fяaliyyяti ilя daha яtraflы tanыш olmaq
цчцn Tяrяflяrin nцmayяndя heyяtlяrinin mцbadilяsi;
3. hцquq elminin vя tяcrцbяnin mцxtяlif problemlяri цzrя ikitяrяfli simpoziumlarыn,
konfranslarыn vя seminarlarыn tяшkili;
4. hцquq kadrlarыnыn hazыrlanmasы, mцtяxяssis lяrin qarшыlыqlы mцbadilяsi iшindя kюmяkлик
gюstяrilmяsi;
5. Tяrяflяrin яdliyyя orqanlarы vя idarяlяri arasыnda tяrяfdaшlыq яlaqяlяrinin bяrqяrar
olunmasы;
6. qanun layihяlяrinin hцquqi ekspertizasы цчцn bяrabяr яsaslarla mцtяxяssis qruplarыnыn
yaradыlmasы;
7. milli яdliyyя sistemlяrinin informatizasiyasы sahяsindя mцtяxяssis mцbadilяsinin hяyata
keчirilmяsi.
Maddя 2
Tяrяflяr bu Saziш чяrчivяsindя birgя proqramlarыn hazыrlanmasы цzrя komissiyalar tяшkil edя
bilяrlяr.
Maddя 3
Tяrяflяr bu Saziшin yerinя yetirilmяsi mяqsяdi ilя mцvafiq maliyyя imkanlarыndan чыxыш
edяrяk, nюvbяti il цчцn юz konkret яmяkdaшlыq layihяlяrini hяr il razыlaшdыracaqlar.
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Tяrяflяr bu Saziшin icrasыndan яmяlя gяlяn bцtцn xяrclяri qarшыlыqlы razыlыq яsasыnda чяkirlяr.
Maddя 4
Яmяkdaшlыq hяyata keчirilяrkяn rus vя ingilis dillяrindяn istifadя edilяcяk.
Maddя 5
Tяrяflяrin qarшыlыqlы yazыlы razыlыьы ilя bu Saziшя, onun 6-cы maddяsindя nяzяrdя tutulmuш
qaydada qцvvяyя minяn яlavя vя dяyiшikliklяr edilя bilяr.
Bu Saziшin fяaliyyяt dairяsinя aid olan mяsяlяlяr цzrя Tяrяflяr arasыnda mцbahisяlяr vя fikir
ayrыlыqlarы ikitяrяfli danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu ilя hяll edilяcяkdir.
Maddя 6
Bu Saziш onun qцvvяyя minmяsi цчцn zяruri olan dюvlяtdaxili prosedurlarыn yerinя
yetirilmяsi barяdя Tяrяflяrin yazыlы bildiriшin alыndыьы tarixdяn qцvvяyя minir. Hяr bir Tяrяf
digяr Tяrяfя diplomatik kanallarla yazыlы bildiriш gюndяrmяklя Saziшi denonsasiya edя bilяr.
Bu Saziш belя bildiriшin alыndыьы gцndяn цч ay keчdikdяn sonra юz qцvvяsini itirir.
Bakы шяhяrindя, 12 iyun 2001-ci il tarixdя Аzяrbaycan, litva vя rus dillяrindя hяr biri iki
nцsxяdя olmaqla imzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eyni qцvvяyя malikdir

Azяrbaycan Respublиkasыnın
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Литва Республикасынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Русийа Федерасийасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
САЗИШ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя
Rusiya Federasiyasыnыn Яdliyyя Nazirliyi, Azяrbaycan Respublikasы vя Rusiya Federasiyasы
arasыnda hцquqi яmяkdaшlыьыn dяrinlяшdirilmяsinя vя geniшlяndirilmяsinя sяy gюstяrяrяk, hяr
iki dюvlяtin яdliyyя sahяsindя яlaqяlяrinin inkiшafы vя mюhkяmlяndirilmяsindя maraьыnы qeyd
edяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяlmiшlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr юzlяrinin konkret imkanlarыnы nяzяrя alaraq яdliyyя vя hцquq sahяsindя яmяkdaшlыьы
aшaьыdakы шяkildя geniшlяndirяcяklяr:
1) hяr iki dюvlяtin яdliyyя idarяlяri arasыnda tяrяfdaшlыq яlaqяlяrinin yaradыlmasы;
2) qanun layihяlяrinin iшlяnib hazыrlanmasыnda vя onlara rяy verilmяsindя qarшыlыqlы yardыm;
3) iki dюvlяtin яdliyyя idarяlяrinin tяшkili vя fяaliyyяti ilя tanышlыq цчцn Tяrяflяrin nцmayяndя
heyяtlяrinin mцbadilяsi;
4) яdliyyя iшчilяri vя mцtяxяssislяrin peшяkarlыq sяviyyяsinin vя hazыrlыьыnыn daha da
yцksяldilmяsi цчцn qarшыlыqlы яsasda seminar, mцhazirя, tяcrцbi mяшьяlя vя digяr bu kimi
tяdbirlяrin tяшkili vя hяyata keчirilmяsi;
5) Tяrяflяrиn tяhsиl mцяssиsяlяrиnя beynяlxalq hцquq kurslarыnыn tяшkиlи vя fяalиyyяtиndя, hяr
иkи dюvlяtиn mцhazиrячи vя professorlarыnыn ишtиrakы иlя tяdrиs proqramlarыnыn hazыrlanmasы vя
yerиnя yetиrиlmяsиndя qarшыlыqlы yardыm;
6) яdlиyyя иdarяlяrиnиn vя onlarla baьlы sahяlяrиn иnformatиzasиyalaшdыrыlmasы цzrя tяcrцbя
mцbadиlяsи;
7) mцtяmadи olaraq carи qanunverиcиlиk, hцquq яdяbиyyatы vя hцquq mяsяlяlяrиnя daиr
nяшrlяrиn, hяmчиnиn hцquq sahяsиnя aиd mяlumatlarыn mцbadиlяsи.
Maddя 2
Tяrяflяr hяmчиnиn яdlиyyя sahяsиndя яmяkdaшlыьыn иnkишafыna kюmяklиk edяn dиgяr sazишlяr dя
baьlaya bиlяrlяr.
Maddя 3
Tяrяflяr яmяkdaшlыьыn hяcmиnи, tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsиnиn malиyyя vя tяшkиlatи
mяsяlяlяrиnи hяr иl mцяyyяnlяшdиrяcяklяr.
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Maddя 4
Bu Sazиш чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsиndя Tяrяflяr onlarыn
tяшkиlи vя Tяrяflяrиn nцmayяndя heyяtlяrиnи qяbul edяn юlkяnиn яrazиsиndя qalma xяrclяrиnи
qяbul edяn Tяrяfиn, hяr иkи baшa nяqlиyyat xяrclяrиnи иsя gюndяrяn Tяrяfиn юdяmяsи prиnsиpиnя
яsaslanacaqlar.
Maddя 5
Bu Sazиш цч иl mцddяtиnя baьlanыlыr. Bu mцddяt baшa чatdыqda, яgяr Tяrяflяrdяn bиrи baшqa
qяrar qяbul etmяzsя, Sazиш avtomatиk olaraq nюvbяtи цч иl mцddяtиnя uzadыlыr.
Hяr bиr Tяrяf dиgяr Tяrяfя yazыlы bиldиrиш gюndяrmяk yolu иlя Sazиши denonsasиya edя bиlяr.
Sazиш belя bиldиrишиn alыndыьы gцndяn цч ay keчdиkdяn sonra юz qцvvяsиnи иtиrиr.
Bu Sazиш onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn Tяrяflяrlя yerиnя
yetиrиlmяsи barяdя sonuncu yazыlы bиldиrишиn alыndыьы tarиxdяn qцvvяyя mиnиr.
Moskva шяhяrиndя, 2001-cи иlиn 3 oktyabr tarиxиndя иkи nцsxяdя, hяr bиrи azяrbaycan vя rus
dиllяrиndя иmzalanmышdыr, hяr иkи mяtn eynи qцvvяyя malиkdиr.
Bu Sazишиn mцddяalarыnыn tяfsиrиndя fиkиr ayrыlыьы yarandыьы halda rus mяtnи цstцnlцk tяшkиl
edяcяk.
Azяrbaycan Respublиkasыnın
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Rusiya Federasiyasının
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя
Нидерланд Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя Niderland
Яdliyyя Nazirliyi, Azяrbaycan Respublikasы vя Niderland arasыnda hцquqi яmяkdaшlыьыn
bяrqяrar olunmasыna vя inkiшafыna mцhцm яhяmiyyяt verяrяk, hцquq vя яdliyyя sahяsindя
яlaqяlяrin inkiшafы vя mюhkяmlяndirilmяsindя hяr iki dюvlяtin maraьыnы qeyd edяrяk,
aшaьыdakыlar barяdя anlaшma яldя etdilяr:
1
Tяrяflяr яmяkdaшlыьы hяyata keчirяrkяn aшaьыdakы istiqamяtlяrя цstцnlцk verяcяklяr:
1. hяr iki dюvlяtin яdliyyя idarя vя mцяssisяlяrinin tяшkili vя fяaliyyяti ilя tanышlыq vя bu
mяqsяdlя Tяrяflяrin nцmayяndя heyяtlяrinin mцbadilяsi;
2. hцquq яdяbiyyatыnыn vя hцquq mяsяlяlяrinя dair nяшrlяrin, hяmчinin hцquq sahяsinя aid
olan mяlumatlarыn qarшыlыqlы mцbadilяsi;
3. qцvvяdя olan qanunvericilik haqqыnda mяlumat mцbadilяsi;
4. hakimlяrin, penitensiar sistemin яmяkdaшlarыnыn vя digяr яdliyyя iшчilяrinin peшяkarlыq
sяviyyяsinin vя hazыrlыьыnыn daha da yaxшыlaшdыrыlmasы цчцn qarшыlыqlы surяtdя seminar,
mцhazirя, tяcrцbi mяшьяlя vя digяr bu kimi tяdbirlяrin tяшkili vя keчirilmяsi;
5. Tяrяflяrin tяhsil vя ekspertiza mцяssisяlяri arasыnda яmяkdaшlыьыnыn tяшviq edilmяsi;
6. sяlahiyyяtlяri чяrчivяsindя hяr iki Дюvlяtin яrazisindя olan юz vяtяndaшlarы ilя baьlы
mяsяlяlяrя baxыlmasы.
2
Tяrяflяr hяmчinin яdliyyя sahяsindя яmяkdaшlыьыn inkiшafыna kюmяkлик edяn digяr saziшlяr dя
baьlaya bilяrlяr.
Tяrяflяr яvvяlki maddяdя gюstяrilmяyяn яmяkdaшlыq haqqыnda hяr hansы digяr tяklifя
baxmaq vя mцmkцn olduqda, icra etmяk niyyяtini bяyan edirlяr.
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3
Tяrяflяr bцtцn mяsяlяlяri, o cцmlяdяn яmяkdaшlыьыn hяcmini, hяmчinin hяyata keчirilяn hяr
bir tяdbirin maliyyя vя tяшkilati mяsяlяlяrini mцяyyяnlяшdirяcяklяr.
4
Bu Memorandum qeyri-mцяyyяn mцddяtя baьlanыr vя bir Tяrяfin digяr Tяrяfя yazыlы
bildiriшindяn цч ay sonra lяьv edilir.
Haaqa шяhяrindя, 4 fevral 2002-ci il тарихdя iki nцsxяdя imzalanmышdыr.
F.F. MЯMMЯDOV
Azяrbaycan Respublikasыnыn ədliyyя naziri

A.H. KORTALS
Niderlandыn ədliyyя naziri

32

Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Украйна Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
САЗИШ
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя Ukrayna Яdlиyyя Nazиrlиyи, bundan sonraTяrяflяr, Azяrbaycan Respublиkasы vя Ukrayna arasыnda hцquqи яmяkdaшlыьыn
dяrиnlяшdиrиlmяsиnя vя genишlяndиrиlmяsиnя sяy gюstяrяrяk, щяr иkи Tяrяfиn яdlиyyя sahяsиndя
яlaqяlяrиn иnkишafы vя mюhkяmlяndиrиlmяsиndя maraьыnы nяzяrя alaraq, иkи Tяrяf arasыndakы
tяrяfdaшlыq яlaqяlяrиnи gцclяndиrmяyя vя dяrиnlяшdиrmяyя sяy gюstяrяrяk, иkи dюvlяt
arasыnda elmи, texnиkи vя mяdяnи яmяkdaшlыьыn mцsbяt tяcrцbяsиnи, hяmчиnиn onlar arasыnda
baш verяn иnteqrasиya proseslяrиnи nяzяrя alaraq, Azяrbaycan vя Ukrayna hцquqшцnaslarы
arasыnda qarшыlыqlы anlaшma vя dostluq яlaqяlяrиnиn gяlяcяkdя mюhkяmlяndиrиlmяsи mяqsяdи
иlя, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяlmишlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr юzlяrиnиn konkret иmkanlarыnы nяzяrя alaraq яdlиyyя vя hцquq sahяsиndя
яmяkdaшlыьы aшaьыdakы шяkиldя genишlяndиrяcяklяr:
1) hяr иkи dюvlяtиn яdlиyyя иdarяlяrи arasыnda tяrяfdaшlыq яlaqяlяrиnиn yaradыlmasы;
2) qanun layиhяlяrиnиn ишlяnиlиb hazыrlanmasыnda vя onlarыn qиymяtlяndиrиlmяsиndя qarшыlыqlы
yardыm;
3) иkи dюvlяtиn яdlиyyя иdarяlяrиnиn tяшkиlи vя fяalиyyяtи иlя tanышlыq цчцn Tяrяflяrиn nцmayяndя
heyяtляриnиn mцbadиlяsи;
4) яdlиyyя ишчиlяrи vя mцtяxяssиslяrиn peшяkarlыq sяvиyyяsиnиn vя hazыrlыьыnыn gяlяcяkdя daha
da yцksяldиlmяsи цzrя qarшыlыqlы яsasda semиnar, mцhazиrя, tяcrцbи mяшьяlя vя dиgяr bu kиmи
tяdbиrlяrиn tяшkиlи vя hяyata keчиrиlmяsи;
5) яdlиyyя иdarяlяrиnиn vя onlarla baьlы sahяlяrиn иnformatиzasиyalaшdыrыlmasы цzrя tяcrцbя
mцbadиlяsи;
6) mцtяmadи olaraq carи qanunverиcиlиk, hцquq яdяbиyyatы vя hцquq mяsяlяlяrиnя daиr
nяшrlяrиn, hяmчиnиn hцquq sahяsиnя aиd mяlumatlarыn mцbadиlяsи.
Maddя 2
Tяrяflяr hяmчиnиn, яdlиyyя sahяsиndя яmяkdaшlыьыn иnkишafыna kюmяklиk edяn dиgяr sazишlяr
dя baьlaya bиlяrlяr.
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Maddя 3
Tяrяflяr яmяkdaшlыьыn hяcmиnи, tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsиnиn malиyyя vя tяшkиlatи
mяsяlяlяrиnи hяr иl mцяyyяnlяшdиrяcяklяr.
Maddя 4
Яmяkdaшlыq hяyata keчиrиlяrkяn rus vя иngиlиs dиllяrиndяn иstиfadя edиlяcяk
Maddя 5
Tяrяflяr, bu Sazиш чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsиndя, onlarыn
tяшkиlи vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn dюvlяt яrazиsиndя qalma xяrclяrиnи qяbul edяn Tяrяfиn, hяr
иkи baшa nяqlиyyat xяrclяrиnи иsя gюndяrяn Tяrяfиn юdяmяsи prиnsиpиnя яsaslanacaqlar.
Maddя 6
Bu Sazиш, onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan dюvlяtdaxиlи prosedurlarы Tяrяflяrиn yerиnя
yetиrmяsи barяdя sonuncu yazыlы bиldиrишиn alыndыьы tarиxdяn qцvvяyя mиnиr.
Bu Sazиш цч иl mцddяtиnя baьlanыlыr vя яgяr Tяrяflяrdяn bиrи baшqa qяrar qяbul etmяzsя,
onun qцvvяsи avtomatиk olaraq nюvbяtи цч иllиk dюvrlяrя uzadыlыr.
Hяr bиr Tяrяf dиgяr Tяrяfя dиplomatиk kanallarla yazыlы bиldиrиш gюndяrmяk yolu иlя Sazиши
denonsasиya edя bиlяr. Sazиш sonuncu Tяrяf belя bиldиrиши aldыьы gцndяn цч ay keчdиkdяn
sonra юz qцvvяsиnи иtиrиr.
Bakы шяhяrиndя, 15 иyul 2002-cи иl tarиxdя иkи nцsxяdя, hяr bиrи azяrbaycan, ukrayna vя rus
dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr.
Bu Sazишиn mцddяalarыnыn tяfsиrиndя fиkиr ayrыlыьы yarandыьы halda Tяrяflяr rus dиlиndя olan
mяtnя mцracияt edяcяklяr.

Украйна
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Австрийа Республикасынын Федерал Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя nazиrи cяnab Fиkrяt Mяmmяdovun dяvяtиlя Avstrиya
Respublиkasыnыn Federal Яdlиyyя nazиrи cяnab Dr. Dиter Bohmdorfer 2003-cц иlиn sentyabr
ayыnda yцksяk sяvиyyяlи nцmayяndя heyяtиnиn basчыsы kиmи Azяrbaycan Respublиkasыna
sяfяr etmишdиr.
Bu sяfяrиn nяtиcяsиndя Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя Avstrиya
Respublиkasыnыn Federal Яdlиyyя Nazиrlиyи - bundan sonra "Tяrяflяr"
Azяrbaycan vя Avstrиya яdlиyyя иdarяlяrи arasыnda яmяkdaшlыgыn иnkишaf etdиrиlmяsи vя
dяrиnlяшdиrиlmяsиnя yюnяlяn иkиtяrяflи sяylяrdяn чыxыs edяrяk,
иctиmaи hяyatda яdlиyyя orqanlarыnыn яhяmиyyяtиnи dяrk edяrяk,
tяcrubя vя xцsusilя tяdris sahяsindя peшя biliklяrinin mubadilяsinin Tяrяflяrin
maraqlarыna uyьun olduьunu tяsdiq edяrяk,
Tяrяflяrin sяlahiyyяtlяrini vя milli qanunvericiliklяri nяzяrя alaraq, aшagыdakыlar barяdя
razыlыьa gяldilяr:
Maddя 1
Tяrяflяr юz sяlahиyyяtlяrи чяrчиvяsиndя xцsusиlя qanunverиcиlиk, kadrlarыn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя
яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnиn tяшkиlи sahяlяrиndя яmяkdaшlыьыn иnkишaf etdиrиlmяsиnя sяy
gюstяrяcяklяr. Яsas dиqqяt tяdrиs sahяsиndя яmяkdaшlыьa yetиrиlяcяkdиr.
Maddя 2
Яmяkdaшlыgыn иnkишaf etdиrиlmяsи mяqsяdиlя Tяrяflяr, onlarыn sяlahиyyяt sahяlяrиndяkи
tapшыrыqlara, fяalиyyяtlяrя vя nиyyяtlяrя яsaslanan sяnяdlяrиn, xцsusиlя ayrы-ayrы hallarda
sorьular яsasыnda qanunverиcиlиk vя mяhkяmя qяrarlarыnыn mяtnlяrиnиn mцbadиlяsиnи
dяstяklяyиrlяr.
Яdalяt mцhakиmяsи sahяsиndя tяdrиs цzrя яmяkdaшlыьыn tяшvиqи mяqsяdиlя Avstrиya
Respublиkasыnыn Federal Яdlиyyя Nazиrlиyи Azяrbaycan яdlиyyя orqanlarыnыn яmяkdaшыnы
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Avstrиyaya чoxhяftяlиk sяfяrя dяvяt edяcяkdиr. Bu sяfяrиn mяqsяdи hakиmlяrиn tяdrиsиnиn
яsaslarыnыn юyrяdиlmяsиdиr. Bu nиyyяtиn hяyata keчиrиlmяsи mяqsяdиlя alman dиlиndя lazыmи
mяlumatlarыn чatdыrыlmasыnы tяmиn edя bиlmяk цчцn bu dиlи yaxшы bиlяn Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя mяmuru seчиlяcяkdиr.
Azяrbaycanыn Яdlиyyя Nazиrlиyи qarшыlыqlы razыlыьa яsasяn юlkяnиn hцquq sиstemи иlя tanышlыq vя
tяcrцbя mцbadиlяsиnиn tяшvиги mяqsяdиlя Avstrиya Federal Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
nцmayяndяsиnи qяbul edяcяkdиr.
Maddя 3
Maddя 1 vя Maddя 2-dя gюstяrиlяn nиyyяtlяrиn gercяklяшdиrиlmяsи kadr, tяшkиlatи vя bцdcя
иmkanlarы чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяcяkdиr.
Maddя 4
Bu Memorandum heч bиr яlavя hцquqи юhdяlиklяr yaratmыr vя hяr иkи dovlяtиn mиllи
qanunverиcиlиyиnя uyьun qaydada quvvяyя mиnиr.
Memorandum иkи nusxяdя, Azяrbaycan vя alman dиllяrиndя иmzalanыr. Hяr иkи mяtn eynи
quvvяyя malиkdиr.
Bakы шяhяrиndя 19 sentyabr 2003-cц иl tarиxdя иmzalanmышdыr.
Фикрят Мяммядов
Азярбайъан Respublиkasынын
яdlиyyя нazиrи

Др. Дитер Бюмдорфер
Австрийа Республикасынын
федерал яdlиyyя нazиrи
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Франса Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

САЗИШ
Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя Fransa Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi,
bundan sonra - Тяrяflяr, Azяrbaycan Respublikasы vя Fransa Respublikasы arasыnda
dostluq, qarшыlыqlы anlaшma vя яmяkdaшlыq haqqыnda 20 dekabr 1993-cц il tarixli Mцqavilяni
rяhbяr tutaraq, iki юlkя arasыnda tяшяkkцl tapmыш iqtisadi, mяdяni vя hцquqi яmяkdaшlыьыn
dяrinlяшdirilmяsinя vя geniшlяndirilmяsinя sяy gюstяrяrяk, hяr iki dюvlяtin яdliyyя
sahяsindя яlaqяlяrin inkiшafы vя mюhkяmlяndirilmяsindя maraьыnы nяzяrя alaraq,
Tяrяflяrиn яmяkdaшlыьыnыn vacиblиyиnи dяrk edяrяk Azяrbaycan vя Fransa hцquqшцnaslarы
arasыnda qarшыlыqlы anlaшma vя dostluq яlaqяlяrиnиn mюhkяmlяndиrиlmяsи mяqsяdиlя,
ашaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr юzlяrinin konkret imkanlarыnы nяzяrя alaraq яdliyyя vя hцquq sяhяsindя яmяkdaшlыьы
aшaьыdakы шяkildя geniшlяndirяcяklяr:
1. Hяr iki dюvlяtin яdliyyя idarяlяri arasыnda яlaqяlяrin mюhkяmlяndirilmяsi;
2. Qanun layihяlяrinin iшlяnilib hazыrlanmasыnda vя onlarыn qiymяtlяndirilmяsindя qarшыlыqlы
yardыm;
3. Mяhkяmяlяrin vя яdliyyя idarяlяrinin tяшkili vя fяaliyyяti ilя tanышlыq цчцn Tяrяflяrin
nцmayяndя heyяtlяrinin mцbadilяsi;
4. Hakim, яdliyyя iшчilяri vя digяr hцquqшцnaslarыn ixtisasыnыn artыrыlыmasы iшindя kюmяklik
gюstяrilmяsi;
5. Яdliyyя fяaliyyяtinin mцxtяlif istiqamяtlяri цzrя mцtяxяssislяrin qarшыlыqlы mцbadilяsi;
6. Hцquq elminin vя tяcrцbяsinin mцxtяlif mяsяlяlяri цzrя seminarlarыn, tяcrцbi mяшьяlяlяrin
vя digяr bu kimi tяdbirlяrin tяшkili vя hяyata keчirilmяsi;
7. Tяrяflяrin tяhsil vя ekspertiza mцяssisяlяri arasыnda яmяkdaшlыьы;
8. Qanunvericilik aktlarыnыn, hцquq яdяbiyyatы vя hцquq mяsяlяlяrinя dair nяшrlяrin, hяmчinin
hцquq sahяsinя aid mяlumatlarыn mцbadilяsi.
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Maddя 2
Tяrяflяr hяmчinin, яdliyyя sahяsindя яmяkdaшlыьыn inkiшafыna kюmяklik edяn digяr Saziшlяr
dя baьlaya bilяrlяr.
Tяrяflяr яmяkdaшlыqla baьlы hяr hansы digяr mяsяlяlяrя baxmaьa vя mцmkцn olduqda, hяll
etmяyя sяy gюstяrяcяklяr.
Maddя 3
Tяrяflяr maliyyя imkanlarыndan чыxыш edяrяk bu Saziш цzrя konkret яmяkdaшlыq tяdbirlяrini
iшчi qaydada razыlaшdыracaqlar.
Maddя 4
Tяrяflяr, bu Sazиш чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsи zamanы,
onlarыn tяшkиlи vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn dюvlяt яrazиsиndя qalma xяrclяrиnиn qяbul edяn
Tяrяfиn, gedиш-gяlиш nяqlиyyat xяrclяrиnиn иsя gюndяrяn Tяrяfиn юdяmяsи prиnsиpиnя
яsaslanacaqlar.
Maddя 5
Яmяkdaшlыq hяyata keчirilяrkяn Azяrbaycan vя fransыz dillяrindяn istifadя edilяcяkdir.
Maddя 6
Tяrяflяrin qarшыlыqlы razыlыьы ilя bu Saziшя onun 7-ci maddяsindя nяzяrdя tutulmuш qaydada
qцvvяyя minяn яlavя vя dяyiшikliklяr edilя bilяr.
Hazыrki Saziшin fяaliyyяt dairяsinя aid olan mяsяlяlяr цzrя Tяrяflяr arasыndakы mцbahisяlяr
vя fikir ayrыlыqlarы danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu ilя hяll edilяcяkdir.
Maddя 7
Hazыrkы Sazиш onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn Tяrяflяrиn
yerиnя yetиr mяsи barяdя sonuncu yazыlы bиldиrишиn alыndыьы tarиxdяn qцvvяyя mиnиr.
Bu Sazиш цч иl mцddяtиnя baьlanыlыr vя яgяr tяrяflяrdяn bиrи onun qцvvяsиnиn baшa чatmasыna
цч ay qalmыш Sazишиn lяьv edиlmяsи barяdя yazыlы bиldиrиш gюndяrmяzsя onun qцvvяsи nюvbяtи
цч иllиk dюvrlяrя uzadыlыr.
Parиs шяhяrиndя, 22 yanvar 2004-cц иldя иkи nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan vя fransыz
dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr.
Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Франса Республикасынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Иран Ислам Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
МЕМОРАНДУМ
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя Иran Иslam Respublиkasыnыn Яdlиyyя
Nazиrlиyи, bundan sonra - Tяrяflяr, Azяrbaycan Respublиkasы vя Иran Иslam Respublиkasы
arasыnda dostluq vя tяrяfdaшlыq яlaqяlяrиnиn, o cцmlяdяn hцquqи яmяkdaшlыьыn
dяrиnlяшdиrиlmяsиnя vя genишlяndиrиlmяsиnя sяy gюstяrяrяk, hяr иkи dюvlяtиn яdlиyyя sahяsиndя
яlaqяlяrиn иnkишafы vя mюhkяmlяndиrиlmяsиndя maraьыnы nяzяrя alaraq, юlkяlяrиmиz arasыnda
tяшяkkцl tapmыш иqtиsadи, hцquqи vя mяdяnи яmяkdaшlыьыn mцsbяt tяcrцbяsиnи nяzяrя alaraq,
Azяrbaycan vя Иran hцquqшцnaslarы arasыnda qarшыlыqlы anlaшma vя dostluq яlaqяlяrиnиn
gяlяcяkdя daha da mюhkяmlяndиrиlmяsи mяqsяdиlя, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяlmишlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr юzlяrinin konkret imkanlarыnы nяzяrя alaraq яdliyyя vя hцquq sahяsindя яmяkdaшlыьы
aшaьыdakы шяkildя geniшlяndirяcяklяr:
1)
hяr iki dюvlяtin яdliyyя idarяlяri arasыnda яlaqяlяrinин gцclяndirilmяsi;
2)
qanun layihяlяrinin iшlяnib hazыrlanmasыnda vя onlarыn qiymяtlяndirilmяsindя qarшыlыqlы
яmяkdaшlыq;
3)
iki dюvlяtin яdliyyя idarяlяrinin tяшkili vя fяaliyyяti ilя tanышlыq цчцn Tяrяflяrin
nцmayяndя heyяtlяrinin mцbadilяsi;
4)
hцquq elminin vя tяcrцbяnin mцxtяlif mяsяlяlяri, яdliyyя iшчilяri vя mцtяxяssislяrin
peшяkarlыq sяviyyяsinin vя hazыrlыьыnыn gяlяcяkdя daha da yцksяldilmяsi цzrя ikitяrяfli
konfranslarыn vя seminarlarыn, tяcrцbi mяшьяlяlяrin vя digяr bu kimi tяdbirlяrin tяшkili vя
hяyata keчirilmяsi;
5)
яdliyyя idarяlяrinin vя onlarla baьlы sahяlяrin informatizasiyalaшdыrыlmasы цzrя tяcrцbя
mцbadilяsi;
6)
mцtяmadi olaraq cari qanunvericilik, hцquq яdяbiyyatы vя hцquq mяsяlяlяrinя dair
nяшrlяrin, hяmчinin hцquq sahяsinя aid mяlumatlarыn mцbadilяsi.
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Maddя 2
Tяrяflяr hяmчinin, mяhkяmя vя hцquq sahяsindя яmяkdaшlыьыn inkiшaf etdirilmяsinя
razыlыqlarыnы bildirdilяr.
Maddя 3
Tяrяflяr яmяkdaшlыьыn hяcmini, tяdbirlяrin hяyata keчirilmяsinin maliyyя vя tяшkilati
mяsяlяlяrini iшчi qaydasыnda mцяyyяnlяшdirяcяklяr.
Maddя 4
Tяrяflяrin qarшыlыqlы yazыlы razыlыьы ilя bu Memoranduma яlavя vя dяyiшikliklяr edilя bilяr. Bu
Memorandumun
fяaliyyяt
dairяsinя
aid
olan mяsяlяlяr цzrя Tяrяflяr arasыnda
mцbahisяlяr vя fikir ayrыlыqlarы ikitяrяfli danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu ilя hяll
edilяcяkdir.
Maddя 5
Яmяkdaшlыq hяyata keчirilяrkяn Azяrbaycan, fars vя ingilis dillяrindяn istifadя edilяcяkdir.
Maddя 6
Tяrяflяr bu Memorandumda qeyd olunan mяsяlяlяrin icrasы vя araшdыrыlmasы цчцn mюvcud
imkanlar daxilindя ekspertlяrin mцbadilяsini hяyata keчirяcяklяr.
Maddя 7
Bu Memorandum, onun qanuni qцvvяyя minmяsi цчцn zяruri olan dюvlяtdaxili prosedurlarы
Tяrяflяrin yerinя yetirilmяsi barяdя diplomatik kanallar vasitяsilя yazыlы bildiriшin alыndыьы
tarixdяn qцvvяyя minir.
Bu Memorandum цч il mцddяtinя baьlanыlыr vя яgяr Tяrяflяrdяn biri onun qцvvяsinin baшa
чatmasыna яn azы цч ay qalmыш Memorandumun lяьv edilmяsi barяdя yazыlы bildiriш
gюndяrmяzsя, onun qцvvяsi nюvbяti цч illik dюvrlяrя uzadыlыr.
Bakы шяhяrindя, 16 iyun 2004-cц il tarixdя (27/03/1383-cц il) iki nцsxяdя, hяr biri
Azяrbaycan, fars vя ingilis dillяrindя imzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eyni qцvvяyя malikdir.
Bu Memorandumun mцddяalarыnыn tяfsirindя fikir ayrыlыьы yarandыьы halda Tяrяflяr ingilis
dilindя olan mяtnя mцraciяt edяcяklяr.
Фикрят Мяммядов
Азярбайъан Respublиkasынын
яdlиyyя нazиrи

Мящяммяд Исмайыл Шцштяри
Иран Ислам Республикасынын
ядлиййя назири
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Румынийанын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

САЗИШ
Bundan sonra "Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя
Nazиrlиyи vя Rumыnиyanыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, Иkи dюvlяt arasыnda mцnasиbяtlяrиn
mюhkяmlяndиrиlmяsиnи arzu edяrяk, Яdlиyyяnиn cяmиyyяtdя яhяmиyyяtlи rolunu dяrk edяrяk,
Hцquq sahясинdя tяcrцbя vя bиlиk mцbadиlяsиnиn hяr иkи dюvlяtиn maraqlarыna xиdmяt etdиyиnи
nяzяrя alaraq, Beynяlxalq юhdяlиklяrи, mиllи qanunverиcиlиklяrя vя hяr иkи Razыlыьa Gяlяn
Tяrяfиn вя sяlahиyyяtlяrиnя hюrmяt edяrяk,aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяr aшaьыdakы sahяlяrdя qarшыlыqlы fяaliyyяti hяyata keчirяcяklяr:
а) hцquqi sahяdя mяlumat mцbadilяsi;
б) Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяrin fяaliyyяti vя tяшkili barяdя tяcrцbя mцbadilяsi;
ъ) Щakimlяrin, prokurorlarыn vя mяhkяmя orqanlarыnыn yardыmчы heyяtinin tяdrisinя qarшыlыqlы
dяstяk;
д) qanunvericiliyin, habelя onlarыn sяlahiyyяtlяri цzrя fяaliyyяtinя vя strukturuna dair digяr
sяnяdlяrin mцbadilяsi;
е) qanun layihяlяrinin beynяlxalq standartlara uyьun iшlяnib hazыrlanmasы цzrя tяcrцbя
mцbadilяsi;
ф) Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяrin mяqsяd vя mцstяsna sяlahiyyяtlяrinя aid olan digяr sahяlяr
цzrя tяcrцbя mцbadilяsi.
Maddя 2
Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяr bu Sazишdя nяzяrdя tutulan nиyyяtlяrя naиl olunmasы mяqsяdиlя иllиk
xцsusи proqramlarы mцzakиrя edяcяklяr.
Maddя 3
Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяr яmяkdaшlыqla baьlы mяsяlяlяrиn hяllи, яmяkdaшlыq proqramlarыnыn
ишlяnиb hazыrlanmasы vя hяyata keчиrиlmиш proqramlara yekun vurulmasы mяqsяdиlя ekspert
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qruplarы yaradacaqlar.
Maddя 4
Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяr цmumи maraq kяsb edяn mяsяlяlяr цzrя mяslяhяtlяшmяlяr,
semиnarlar vя elmи konfranslarыn tяшkиlиnя qarшыlыqlы yardыm gюstяrяcяklяr.
Maddя 5
Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяr цmumи maraq kяsb edяn mяsяlяlяrиn tяdqиqи mяqsяdиlя ekspertlяr
vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn mцbadиlяsиnя qarшыlыqlы yardыm gюstяrяcяklяr.
Maddя 6
Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяr яmяkdaшlыq hяyata keчиrяrkяn nяzяrdя tutduqlarы dиldяn иstиfadя
edяcяklяr.
Maddя 7
Razыlыьa Gяlяn Tяrяflяr Sazишdяn иrяlи gяlяn xяrclяrиn юdяnиlmяsи цzrя razыlыq яldя edяcяklяr.
Nцmayяndя heyяtlяrиnиn sяfяrlяrи olduьu halda xяrclяr aшaьыdakы qaydada юdяnиlяcяkdиr:
Qяbul Edяn Razыlыьa Gяlяn Tяrяf onun юlkяsиnиn яrazиsиndя qalma vя nяqlиyyat xяrclяrиnи
юdяyяcяkdиr. Gюndяrяn Razыlыьa Gяlяn Tяrяf yol xяrclяrиnи юdяyяcяkdиr.
Maddя 8
Bu Sazиш qeyrи-mцяyyяn mцddяtdя qцvvяdя qalыr. Hяr bиr Tяrяf dиgяr Tяrяfя yazыlы bиldиrиш
gюndяrmяklя bu Sazиши lяьv edя bиlяr. Sazиш dиgяr Tяrяfиn belя bиldиrиши aldыьы tarиxdяn цч ay
sonra юz qцvvяsиnи иtиrиr.
Bu Sazиш, onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn yerиnя
yetиrиlmяsи barяdя Tяrяflяrиn bиr-bиrиnи mяlumatlandыran sonuncu yazыlы bиldиrишиnиn alыndыьы
tarиxdяn 30 gцn sonra qцvvяyя mиnиr.
Buxarest шяhяrиndя, 11 oktyabr 2004-cц иl tarиxdя иkи яsl nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan,
Rumыn vя Иngиlиs dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr.

Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Румынийа
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Молдова Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

САЗИШ

Bundan sonra "Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя
Nazиrlиyи vя Moldova Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, dюvlяtlяr arasыnda tяrяfdaшlыq
mцnasиbяtlяrиnи dяrиnlяшdиrmяyи vя иnkишaf etdиrmяyи arzu edяrяk, cяmиyyяtиn hяyatыnda
яdlиyyя orqanlarыnыn rolunun vacиblиyиnи dяrk edяrяk, hцquqи sahяdя, яdlиyyя, яdalяt
mцhakиmяsиnиn hяyata keчиrиlmяsи, cиnayяt яmяllяrиnиn vя dиgяr hцquq pozuntularыnыn
qarшыsыnыn alыnmasы vя onlarla mцbarиzяdя fяalиyyяt sahяsиndя bиlиk vя tяcrцbя mцbadиlяsиnиn
Razыlыьa gяlяn hяr иkи Tяrяfиn maraqlarыna cavab verdиyиnи qeyd edяrяk, Razыlыьa gяlяn
Tяrяflяrиn dюvlяtlяrиnиn beynяlxalq юhdяlиklяrиnи, mиllи qanunverиcиlиyиnи nяzяrя alaraq,
aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr aшaьыdakы иstиqamяtlяr цzrя яmяkdaшlыьы hяyata keчиrяcяk vя tяcrцbя
mцbadиlяsиnя kюmяklиk edяcяklяr:
- hцquqи иnformasиya;
- яdlиyyя nazиrlиklяrиnиn vя яdlиyyя orqanlarыnыn ишиnиn tяшkиlи;
- яdlиyyя ишчиlяrиnиn иxtиsasыnыn artыrыlmasы;
- qanun layиhяlяrиnиn ишlяnиb hazыrlanmasыnda vя onlara rяy verиlmяsиndя qarшыlыqlы yardыm;
- hцquqи aktlarыn konsepsиyalarыnыn hazыrlanmasы vя onlarыn hяyata keчиrиlmяsиnиn tяmиn
olunmasы;
- яdlиyyя иdarяlяrиnиn vя onlarla baьlы sahяlяrиn иnformasиyalaшdыrыlmasы;
-Razыlыьa gяlяn Tяrяflяrиn mяqsяd vя mяramlarыna cavab verяn dиgяr иstиqamяtlяr.
Maddя 2
Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr bu Sazишdя tяsbиt olunmuш яmяkdaшlыq nиyyяtlяrиnиn hяyata
keчиrиlmяsи mяqsяdиlя яdlиyyя sahяsиndя elmи vя иdarячиlиk dиaloqunun mцxtяlиf formalarыnыn
tяmиn olunmasыna yюnяldиlmиш яmяkdaшlыq proqramlarы hazыrlayacaqlar.
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Maddя 3
Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr zяrurяt olduqda яmяkdaшlыq mяsяlяlяrиnиn hяllи, яmяkdaшlыq
proqramlarыnыn hazыrlanmasы vя onlarыn hяyata keчиrиlmяsиnя yekun vurulmasы mяqsяdиlя
ekspert vя ишчи qruplarы yaradacaqlar.
Maddя 4
Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr hяr иkи юlkяnиn яdlиyyя orqanlarы arasыnda bиrbaшa яlaqяlяr vя tяcrцbя
mцbadиlяsи цчцn шяraиt yaradacaqlar.
Maddя 5
Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr hяr иkи юlkя цчцn maraq kяsb edяn mяsяlяlяr цzrя mяslяhяtlяшmя,
semиnar vя elmи konfranslarыn tяшkиlиnя kюmяklиk gюstяrяcяklяr.
Maddя 6
Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr hяr иkи Tяrяf цчцn maraq kяsb edяn mяsяlяlяrиn юyrяnиlmяsи иlя baьlы
mцtяxяssиs vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn mцbadиlяsиnя kюmяklиk gюstяrяcяklяr.
Maddя 7
Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr яmяkdaшlыьы hяyata keчиrяrkяn hяr иkи юlkя цчцn mяqbul olan dиldяn
иstиfadя edяcяklяr.
Маддя 8
Bu Sazиш чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsиndя Razыlыьa gяlяn
Tяrяflяr onlarыn tяшkиlи vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn qяbul edяn юlkяnиn яrazиsиndя qalma
xяrclяrиnи qяbul edяn Tяrяfиn, hяr иkи baшa nяqlиyyat xяrclяrиnи иsя gюndяrяn Tяrяfиn юdяmяsи
prиnsиpиnя яsaslanacaqlar.
Maddя 9
Razыlыьa gяlяn Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя bu Sazишя onun ayrыlmaz hиssяsи olan ayrыca
protokollarla rяsmиlяшdиrиlяn dяyишиklиklяr vя яlavяlяr edиlя bиlяr.
Qeyd olunan protokollar Sazишиn 10-cu maddяsиnиn mцddяalarыna uyьun olaraq qцvvяyя
mиnиr.
Maddя 10
Bu Sazиш qeyrи-mцяyyяn mцddяtя baьlanыr vя onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan
dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn yerиnя yetиrиlmяsи barяdя sonuncu yazыlы bиldиrишиn alыndыьы tarиxdяn
qцvvяyя mиnиr.
Hяr bиr Razыlыьa gяlяn Tяrяf dиgяr Razыlыьa gяlяn Tяrяfя yazыlы bиldиrиш gюndяrmяk yolu иlя
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Sazиши lяьv edя bиlяr. Sazиш belя bиldиrишиn alыndыьы gцndяn altы ay sonra qцvvяsиnи иtиrиr.
Bakы шяhяrиndя " 26 " oktyabr 2004-cц иl tarиxdя иkи яsl nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan, moldаv
vя rus dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr autentиkdиr.
Bu Sazишиn mцddяalarыnыn tяфsиrиndя fиkиr ayrыlыьы yarandыьы halda Razыlыьa gяlяn Tяrяflяr rus
dиlиndя olan mяtndяn иstиfadя edяcяklяr.

Азярбайъан Respublиkasынын

Молдова Республикасынын

Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Италийа Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя Иtaliya
Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi, иki Nazirlik arasыnda daha da sыx яmяkdaшlыq qurulmasыnыn
sяmяrяliyini dяrk edяrяk, иkitяrяfli яmяkdaшdыьыn geniшlяndirilmяsi vя gцclяndirilmяsini arzu
edяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldilяr:
1.
Иki Nazirlik aшaьыdakы sahяlяrdя яmяkdaшlыьы hяyata keчirяcяklяr:

qanunvericilik,

яdяlяt mцhakimяsinin hяyata keчirilmяsi;

mяhkяmя orqanlarыnыn vя hяbsxana administrasiyasыnыn fяaliyyяti;

Яdliyyя sistemi цzvlяrinin vя яdliyyя orqanlarыnda чalышan digяr iшчilяrin peшя tяlimi;

mяhkяmя fяaliyyяti, hяmчinin onlarыn sяlahiyyяtlяrinя aid olan digяr sahяlяr цzrя
informasiya vя mяlumat mцbadilяsi;
Bu mяqsяdlя onlar aшaьыdakыlarы tяшviq edirlяr:
a.
qanunvericilik aktlarыnыn, hцquqi vя sяlahiyyяt dairяsindя olan fяaliyyяt vя ya
strukturlarla baьlы olan digяr sяnяdlяrin mцbadilяsi;
b.
hяm mцlki, hяm cinayяt iшlяrindя Tяrяflяrin mцnasibяtlяrini tяnzimlяyяn hцquqi
яmяkdaшlыq цzrя sяnяdlяrin vя tяcrubяnin tяkmillяшdirilmяsi vя inkiшafы.
Tяrяflяrin prioritetlяri aшaьыdakыlarы яhatя edir:

azadlыqdan mяhrum edиlmиш mяhkumlarыn, hяtta onlarыn razыlыьы olmadыqda, cяza
чяkmяk цчцn vяtяndaш olduqlarы юlkяyя verиlmяsи sahяsиndя яmяkdaшlыьыn hяyata
keчиrиlmяsи;

ашaьыdakы sahяlяrdя qanunverиcиlиk vя hцquqи yardыm цzrя яmяkdaшlыq nюvlяrиnиn
hяyata keчиrиlmяsи: terrorчuluq, mцtяшяkkиl cиnayяtkarlыq, иnsan prekursorlarыnыn qeyrи-qanunи
dюvrиyyяsи, korrupsиya vя kиbercиnayяtlяr, иnsan hцqularыnыn mцdafияsи, yetkиnlиk yaшыna
чatmamышlar arasыnda cиnayяtkarlыьыn qarшыsыnыn alыnmasы vя яtraf mцhиtиn qorunmasы,
transmиllи mцtяшяkkиl cиnayяtkarlыq, pullarыn yuyulmasы vя иnsanlarыn qaчaqmalчыlыьы;

гanunsuz yolla яldя edиlmиш gяlиrlяrиn иzlяnmяsи, gюtцrцlmяsи vя mцsadиrяsиnя daиr
hцquqи yardыm цzrя xцsusи sяnяdlяrиn mцяyyяn edиlmяsи;

мцlkц ишlяr vя xцsusяn mцbahиsяlяrиn arbиtrac qяrarlarы vasиtяsи иlя hяll edиlmяsи цzrя
hцquqи yardыmыn tяшvиqиnя yюnяlmиш sяnяdlяrиnиn mцяyyяn edиlmяsи;
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2. Hяr iki Nazirlik 1-ci bяnddя gюstяrilяn яmяkdaшlыьы tяшkil vя tяшviq etmяk sяlahiyyяtinя
malik olan tяшkilatlarla яlaqя yaradыr vя fяaliyyяt gюstяrdiklяri mцvafiq sahяlяrdя qanunun
hazыrlanmasыna vя tяdbiqinя sяy gюstяrirlяr.
3. Mяhkяmя sahяsinя gяldikdя, Tяrяflяr яmяkdaшlыьыn яn sяmяrяli formalarыnы, o cцmlяdяn
hцquqi sяnяdlяrin, statistik mяlumatlarыn vя Иnformasiya Texnoloqiyalarы sahяsindя
tяcrцbя mцbadilяsini, hяtta tяcrцbяdя hakimlяrin, prokurorlarыn vя digяr яdliyyя iшчilяrinin
tяdrisi, hяmчinin tяdrisя mяsul olan milli qurumlara yardыm tяшkil edirlяr.
4. Tяrяflяr yuxarыda qeyd olunan sahяlяr vя maraq kяsb edяn mяsяlяlяr цzrя normativ
aktlarыn hazыrlanmasыnda mяslяhяtlяшmяlяr aparыr vя qarшыlыqlы yardыm gюstяrirlяr. Bu
mяqsяdlя onlar muvafiq sяnяdlяrin hazыrlanmasыna mяsul olan ekspertlяrin qarшыlыqlы
sяfяrlяrini tяшkil edirlяr.
5. Tяrяflяr цmumi mюvqeyя nail olmaq цчцn, qarшыlыqlы maraq kяsb edяn digяr mяsяlяlяr
цzrя bцtцn beynяlxalq forumlarda mяslяhяtlяшmяlяr aparыrlar. Sяsvermя olduqda, onlar
qarшыlыqlы dяstяk vermяyi цzяrlяrinя gюtцrцrlяr.
6. Bu Memorandum Tяrяflяr arasыnda яmяkdaшlыьы mяhdudlaшdыrmыr.
Bu Memorandum яmяkdaшlыьыn qarшыlыqlы qяbul edilmiш digяr istiqamяtlяrinin vя formalarыnыn
inkiшafыna maneя tюrяtmir. Bu Memorandum imzalandыьы tarixdяn qцvvяyя minir vя hяr iki
Tяrяf onu lяьv edя bilяr.
Roma шяhяrindя, " 25 " fevral 2005-ci il tarixdя, iki nцsxяdя, hяr biri Azяrbaycan, italyan vя
ingilis dillяrindя imzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eyni qцvvяyя malikdir.
İtaliya Respublikasыnыn
яdliyyя нaziri
Roberto Кастелли

Azяrbaycan Respublikasыnыn
яdliyyя нaziri
Fikrяt Мяммядов
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Чин Халг Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
САЗИШ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq, Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя Чиn
Xalq Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, Azяrbaycan Respublиkasы vя Чиn Xalq Respublиkasы
arasыnda hцquqи яmяkdaшlыьыn qurulmasыna vя иnkишafыna mцhцm яhяmиyyяt verяrяk, hцquq
vя яdlиyyя sahяsиndя яlaqяlяrиn иnkишafы vя mюhkяmlяndиrиlmяsиndя hяr иkи dюvlяtиn maraьыnы
qeyd edяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr яmяkdaшlыьы hяyata keчиrяrkяn aшaьыdakы иstиqamяtlяrя цstцnlцk verиrlяr:
1. hяr иkи dюvlяtиn яdlиyyя иdarя vя mцяssиsяlяrиnиn tяшkиlи vя faяlиyyяtи иlя tanышlыq vя bu
mяqsяdlя Tяrяflяrиn nцmayяndя heyяtlяrиnиn mцbadиlяsи;
2. hцquq яdяbиyyatыnыn vя hцquq mяsяlяlяrиnя daиr nяшrlяrиn vя mяlumatlarыn qarшыlыqlы
mцbadиlяsи;
3. qцvvяdя olan qanunverиcиlиk haqqыnda mяlumat mцbadиlяsи;
4. hakиmlяrиn, penиtensиar sиstem яmяkdaшlarыnыn vя dиgяr яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшяkarlыq
sяvиyyяsиnиn vя hazыrlыьыnыn daha da yaxшыlaшdыrыlmasы цчцn semиnar, mцhazиrя, tяcrцbи
mяшьяlя vя dиgяr bu kиmи tяdbиrlяrиn tяшkиl edиlmяsи;
5. Tяrяflяrиn tяhsиl vя ekspertиza mцяssиsяlяrи arasыnda яmяkdaшlыьыnыn tяшvиq edиlmяsи.
Maddя 2
Tяrяflяr hяmчиnиn яdlиyyя sahяsиndя яmяkdaшlыьыn иnkишafыna kюmяklиk edяn dиgяr
razыlaшmalar baьlaya bиlяrlяr.
Maddя 3
Tяrяflяr яmяkdaшlыьыn hяcmиnи, tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsиnиn malиyyя vя tяшkиlatы
mяsяlяlяrиnи mцяyyяnlяшdиrиrlяr. Яmяkdaшlыq hяyata keчиrиlяrkяn иngиlиs dиlиndяn иstиfadя edиlиr.
Maddя 4
Bu Sazиш цч иl mцddяtиnя baьlanыlыr vя onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan dюvlяtdaxиlи
prosedurlarыn yerиnя yetиrиlmяsи barяdя Tяrяflяrиn bиr-bиrиnя dиplomatиk kanallar vasиtяsиlя
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gюndяrdиklяrи sonuncu yazыlы bиldиrишиn alыndыьы tarиxdяn qцvvяyя mиnиr. Tяrяflяr Sazишиn lяьv
edиlmяsи цчцn yazыlы bиldиrиш tяqdиm etmяdиkdя, Sazиш qцvvяsи avtomatиk olaraq nюvbяtи цч иllиk
mцddяtlяrя uzadыlыr.
Hяr иkи Tяrяf dиgяr Tяrяfя dиplomatиk kanallarla yazыlы bиldиrиш gюndяrmяklя Sazиши lяьv edя
bиlяr. Sazиш belя bиldиrишиn alыndыьы gцndяn цч ay sonra юz qцvvяsиnи иtиrиr.
Bakы шяhяrиndя, 26 aprel 2013-cц иldя иkи nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan, чиn vя иngиlиs
dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr bяrabяr autentиkdиr. Sazишиn tяfsиrиndя fиkиr ayrыlыьы
olacaьы tяqdиrdя иngиlиs dиlиndя olan mяtndяn иstиfadя olunur.

Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Чин Халг Республикасынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ

Бундан сонра "Тяряфляр" адландырылан Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи вя
Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин Ядлиййя Назирлийи, hцгуг вя мящкямя сащяляриндя
ямякдашлыьын бяргярар олунмасына, инкишафына вя мющкямлянмясиня мцщцм ящямиййят
веряряк, ашаьыдакылар барядя разылыьа эялдиляр:
Маддя 1
Ямякдашлыьа наил олмаг цчцн Тяряфляр ашаьыдакы истигамятляря цстцнлцк веряъякляр:
1) Тятбиг едилян ганунларын, няшрлярин, ядябиййатын, ядлиййя вя щцгуг сащяляриндя елми
тядгигатларын, щцгуги журналларын, о ъцмлядян щяр ики Тяряфин ядлиййя системи щаггында
мялуматларын мцбадиляси.
2) Щяр ики Тяряфдя тяшкил олунан щцгуг вя ядлиййя сащяляриня аид олан конфранс, симпозиум вя
семинарларда иштирак.
3) Qanunvericilik və ədliyyə sahələrində yeniliklərin öyrənilməsi məqsədi ilə ədliyyə
nümayəndə heyətlərinin səfərlərinin təşviqi.
4) Щяр ики Тяряфдя тяшкил олунан тяърцби мяшьялялярдя иштирак.
Маддя 2
Бу Анлашма Меморандуму Тяряфляр арасында ямякдашлыьы тяшвиг етмяк цчцн ядлиййя
сащясиндя ямякдашлыг щаггында диэяр Сазишлярин баьланмасына мане олмур.
Маддя 3
Йазышма вя ялагяляр сорьу едян Тяряфин дилиндя щяйата кечирилир вя инэилис дилиндя олан тяръцмя
иля мцшайият олунур.
Маддя 4
Щяр бир Тяряф диэяр Тяряфя эюндяриля билян юз нцмайяндя щейятинин мещманхана вя йол
хярълярини юдяйир.
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Маддя 5
Бу Анлашма Меморандуму имзаландыьы тарихдян гцввяйя минир вя цч ил мцддятиня
гцввядя галыр вя щяр бир Тяряф истянилян вахт йазылы шякилдя дипломатик каналлар васитясиля цч ай
яввəlъядян билдириш эюндярмякля ону ляьв етмязся, автоматик олараг щямин мцддятя вя ye
мцддятляря узадылыр. Лакин бу Анлашма Меморандумунун ляьви онун гцввядян
дцшмясиндян яввял башланылмыш ишляря тясир эюстярмир.
Бунун тясдиги олараг ашаьыда имза едянляр, онларын щюкумятляри тяряфиндян лазыми
гайдада сялащиййятляндириляряк бу Меморандуму имзаладылар.
Яbu Dabи шящяриндя "20" noyabr 2006-ъы илдя Азярбайъан, яряб вя инэилис дилляриндя олан
нцсхялярдя имзаланмышдыр, бцтцн мятнляр ейни гцввяйя маликдир. Бу Меморандумун тяфсири
иля баьлы фикир айрылыьы йарандыгда инэилис дилиндя олан мятня цстцнлцк вериляъякдир.
Azяrbaycan Respublikasыnыn
Яdliyyя Nazirliyi adыndan
Назир Fikrяt Mяmmяdov

Birlяшmiш Яrяb Яmirliklяrinin
Яdliyyя Nazirliyi adыndan
Назир Мощаммед Бин
Накщира Ал Дщащери
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Мисир Яряб Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
САЗИШ
Бундан сонра "Тяряфляр" адландырылан Азярбайcан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи вя Мисир
Яряб Республикасынын Ядлиййя Назирлийи Азярбайcан Республикасы вя Мисир Яряб Республикасы
арасында щцгуги ямякдашлыьын бяргярар олунмасына вя инкишафына мцщцм ящямиййят веряряк,
щцгуг вя ядлиййя сащясиндя ялагялярин инкишафы вя мющкямляндирилмясиндя щяр ики дювлятин
мараьыны гейд едяряк, ашаьыдакылар барядя разылыьа эялдиляр:
Маддя 1
Тяряфляр ямякдашлыьы щяйата кечиряркян ашаьыдакы истигамятляря цстцнлцк веряcякляр:
1) щяр ики дювлятин ядлиййя идаря вя мцяссисяляринин тяшкили вя фяалиййяти иля танышлыг вя бу
мягсядля Тяряфлярин нцмайяндя щейятляринин мцбадиляси;
2) щцгуг ядябиййатынын вя щцгуг мясяляляриня даир няшрлярин, щямчинин щцгуг сащясиня
аид олан мялуматларын гаршылыглы мцбадиляси;
3) гцввядя олан ганунвериcилик щаггында мялумат мцбадиляси;
4) щакимлярин вя диэяр ядлиййя ишчиляринин пешякарлыг сявиййясинин вя щазырлыьынын даща да
йахшылашдырылмасы цчцн гаршылыглы сурятдя семинар, мцщазиря, тяcрцби мяшьяля вя диэяр
бу кими тядбирлярин тяшкили вя кечирилмяси;
5) Тяряфлярин тящсил вя експертиза мяркязляри арасында ямякдашлыьын тяшвиг едилмяси.
Маддя 2
Тяряфляр щямчинин ядлиййя сащясиндя ямякдашлыьын инкишафына кюмяклик едян диэяр Сазишляр
баьлайа билярляр.
Маддя 3
Тяряфляр ямякдашлыьын щяcмини, тядбирлярин щяйата кечирилмясинин малиййя вя тяшкилати
мясялялярини мцяййянляшдиряcякляр.
Маддя 4
Бу Сазишин иcрaсы заманы инэилис дили рясми дил кими истифадя олунаcаг.
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Маддя 5
Бу Сазиш гейри-мцяййян мцддятя баьланыр вя иmzalandыьы тарихдян гцввяйя минир.
Щяр бир Тяряф диэяр Тяряфя дипломатик каналларла йазылы билдириш эюндярмяк йолу иля Сазиши ляьв
едя биляр. Сазиш беля билдиришин алындыьы эцндян цч ай кечдикдян сонра юз гцввясини итирир.
Гащиря шящяриндя, 2007-cи илин "7" май тарихиндя ики яsl нцсхядя, щяр бири Азярбайcан, яряб вя
инэилис дилляриндя имзаланмышдыр, бцтцн мятнляр бярабяр qцввяйя malиkdиr. Sazишиn tяfsиrиndя
фикир айрылыьы йарандыгда, инэилис dиlиndяки мятн цстцнлцк тяшкил едяъякдир.
Azяrbaycan Respublikasыnыn
Яdliyyя Nazirliyi adыndan
Fikrяt Mяmmяdov
яdliyyя нaziri

Misir Яrяb Respublikasыnыn
Яdliyyя Nazirliyi adыndan
Fayza Abul Naqa
бeynяlxalq яmяkdaшlыq нaziri
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Болгарыстан Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
САЗИШ

Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Bolqarыstan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, Иkи dюvlяt arasыnda dost vя mehrиban
mцnasиbяtlяrи nяzяrя alaraq, Hяr иkи dюvlяt arasыnda яdlиyyя sahяsиndя яmяkdaшlыьы
genишlяndиrmяk arzusunu иfadя edяrяk, hцquq sahяsиndя tяcrцbя vя bиlиk mцbadиlяsиnиn hяr
иkи dюvlяtиn maraqlarыna xиdmяt etdиyиndяn яmиn olaraq, Beynяlxalq юhdяlиklяrи, hяr иkи
dюvlяtиn mиllи qanunverиcиlиyиnи vя hяr иkи Tяrяfиn sяlahиyyяtlяrиnи nяzяrя alaraq, aшaьыdakыlar
barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr aшaьыdakы sahяlяrdя яmяkdaшlыq hяyata keчиrяcяklяr:
a) hцquq sahяsиndя mяlumat mцbadиlяsи;
b) яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarыnыn tяшkиlи vя fяalиyyяtи barяdя tяcrцbяnиn юyrяnиlmяsи;
c) hakиmlяrиn, prokurorlarыn vя яdlиyyя ишчиlяrиnиn tяdrиsи цzrя qarшыlыqlы dяstяk;
ч) qanunverиcиlиyиn vя sяlahиyyяtlяrи чяrчиvяsиndя fяalиyyяtи vя strukturuna aиd olan dиgяr
sяnяdlяrиn mцbadиlяsи;
d) beynяlxalq standartlara uyьun qanun layиhяlяrиnиn ишlяnиb hazыrlanmasы цzrя tяcrцbяnиn
юyrяnиlmяsи;
e) Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы яsasыnda, daxиlи qanunverиcиlиklяrиnя uyьun olaraq vя
sяlahиyyяtlяrиnя aиd olan dиgяr sahяlяr цzrя.
Maddя 2
Tяrяflяrиn яmяkdaшlыьы цzrя konkret tяdbиrlяrиn sиyahыsы, hяmчиnиn bu tяdbиrlяrиn hяyata
keчиrиlmяsиnиn шяrtlяrи яvvяlcяdяn Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlaшmasы яsasыnda, o cцmlяdяn
яmяkdaшlыq proqramlarыnыn qяbul olunmasы yolu иlя mцяyyяn edиlяcяkdиr.
Maddя 3
Tяrяflяr qarшыlыqlы maraq kяsb edяn mяsяlяlяr цzrя mяslяhяtlяшmяlяr, semиnarlar vя elmи
konfranslar tяшkиl edяcяk, hяmчиnиn ekspertlяr vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn mцbadиlяsиnи
hяyata keчиrяcяklяr.
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Maddя 4
Bu Sazиш чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяcяk tяdbиrlяrlя baьlы qяbul edяn Tяrяf tяdbиrиn tяшkиlи vя
юlkя daxиlиndя qalma xяrclяrиnи, gюndяrяn Tяrяf иsя beynяlxalq nяqlиyyat xяrclяrиnиn
юdяnиlmяsиnи tяmиn edяcяkdиr.
Maddя 5
Bu Sazиш яmяkdaшlыьыn dиgяr mяqbul иstиqamяt vя formalarыnыn mцяyyяn edиlmяsиndя vя
иnkишafыnda Tяrяflяrя maneяlяr tюrяtmиr.
Maddя 6
Bu Sazишиn fяalиyyяt daиrяsиnя aиd olan mяsяlяlяr цzrя Tяrяflяr arasыnda yarana bиlяcяk
mцbahиsяlяr danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu иlя hяll edиlяcяkdиr.
Maddя 7
Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя bu Sazишя onun ayrыlmaz hиssяsи olan Protokollarla
rяsmиlяшdиrиlяn vя 8-cи maddяsиnя uyьun olaraq qцvvяyя mиnяn mцvafиq яlavя vя
dяyишиklиklяr edиlя bиlяr.
Maddя 8
Bu Sazиш qeyrи-mцяyyяn mцddяtя baьlanыlыr vя hяr bиr dюvlяtиn mцvafиq dюvlяtdaxиlи
prosedurlarыnыn yerиnя yetиrиlmяsи barяdя sonuncu yazыlы bиldиrишиnиn alыndыьы tarиxdяn qцvvяyя
mиnиr.
Hяr bиr Tяrяf dиgяr Tяrяfя yazыlы bиldиrиш gюndяrmяk yolu иlя Sazиши lяьv edя bиlяr. Belя
bиldиrишиn alыndыьы tarиxdяn altы ay keчdиkdяn sonra Sazиш юz qцvvяsиnи иtиrиr.
Bakы шяhяrиndя, 15 may 2007-cи иl tarиxdя, иkи nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan, Бolqar vя Иngиlиs
dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr. Bu Sazишиn mцddяalarыnыn
tяfsиrиndя fиkиr ayrыlыьы yarandыьы tяqdиrdя, иngиlиs dиlиndя olan mяtn яsas gюtцrцlяcяkdиr.
Azяrbaycan Respublikasыnыn
яdliyyя нaziri
Fikrяt Mяmmяdov

Bolqarыstan Respublikasыnыn
яdliyyя нaziri
prof. Georgi Petkanov
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi vя
Иорданийа Щашимиляр Краллыьынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя
Иordaniya Haшimilяr Krallыьыnыn Яdliyyя Nazirliyi hцquq vя mяhkяmя sahяlяrindя
яmяkdaшlыьыn bяrqяrar olunmasыna, inkiшafыna vя mюhkяmlяnmяsinя bюyцk maraq
gюstяrяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldilяr:
Maddя 1
Яmяkdaшlыьa nail olmaq цчцn Tяrяflяr aшaьыdakы istiqamяtlяrя цstцnlцk verяcяklяr:
а) Tяtbiq edilяn qanunlarыn, nяшrlяrin, яdliyyя vя hцquq sahяlяrindя яdяbiyyatыn vя elmi
tяdqiqatlarыn, hцquqi jurnallarыn, o cцmlяdяn hяr iki Tяrяfin яdliyyя sistemi haqqыnda
mяlumatlarыn mцbadilяsi.
б) Hяr iki Tяrяfdя tяшkil olunan hцquq vя яdliyyя sahяlяrinя aid olan konfrans, habelя
simpozium vя seminarlarda iшtirak.
ъ) Qanunvericilik vя яdliyyя sahяlяrindя yeniliklяrin юyrяnilmяsi mяqsяdi ilя яdliyyя
nцmayяndя heyяtlяrinin sяfяrlяrinin tяшviqi.
Маддя 2
Bu Anlaшma Memorandumu Tяrяflяr arasыnda яmяkdaшlыьы tяшviq etmяk цчцn яdliyyя
sahяsindя яmяkdaшlыq haqqыnda digяr Saziшlяrin baьlanmasыna mane olmur.
Maddя 3
Yazышma vя яlaqяlяr sorьu edяn Tяrяfin dilindя hяyata keчirilir vя ingilis dilindя olan tяrcцmя
ilя mцшayiяt olunur.
Maddя 4
Hяr bir Tяrяf digяr Tяrяfя gюndяrilя bilяn юz nцmayяndя heyяtinin mehmanxana vя yol
xяrclяrini юdяyir.
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Maddя 5
Bu Anlaшma Memorandumu hяr иkи Tяrяfиn mиllи qanunverиcиlиyиnя uyьun qaydada qцvvяyя
mиnиr vя цч иl mцddяtиnя qцvvяdя qalыr vя hяr bиr Tяrяf иstяnиlяn vaxt yazыlы шяkиldя dиplomatиk
kanallar vasиtяsиlя цч ay яvvяlcяdяn bиldиrиш gюndяrmяklя onu lяьv etmяzsя, avtomatиk
olaraq hяmиn mцddяtя vя ya mцddяtlяrя uzadыlыr. Lakиn bu Anlaшma Memorandumunun lяьvи
onun qцvvяdяn dцшmяsиndяn яvvяl baшlanыlmыш ишlяrя tяsиr gюstяrmиr.
Bunun tяsdиqи olaraq aшaьыda иmza edяnlяr, onlarыn hюkumяtlяrи tяrяfиndяn lazыmи qaydada
sяlahиyyяtlяndиrиlяrяk, bu Memorandumu иmzaladыlar.
Bu Anlaшma Memorandumu Яmman шяhяrиndя 30 иyul 2007-cи иl tarиxиndя Azяrbaycan, яrяb
vя иngиlиs dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr. Bu Memorandumun
tяfsиrи иlя baьlы fиkиr ayrыlыьы yarandыqda, иngиlиs dиlиndя olan mяtn яsas gюtцrцlяcяkdиr.

Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

İорданийа Щашимиляр Краллыьынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя
Таъикистан Республикасы Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
САЗИШ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan, Azяrbaycan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Tacиkиstan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyи, hяr иkи Tяrяfиn яdlиyyя sahяsиndя яlaqяlяrиn иnkишafы
vя mюhkяmlяndиrиlmяsиndя maraьыnы nяzяrя alaraq, qarшыlыqlы anlaшma vя dostluq
яlaqяlяrиnиn gяlяcяkdя mюhkяmlяndиrиlmяsи mяqsяdи иlя, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa
gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr sяlahиyyяtlяrи чяrчиvяsиndя bu Sazишя uyьun olaraq
qanunverиcиlиyиnя яmяl edяrяk qarшыlыqlы яmяkdaшlыьы hяyata keчиrиrlяr.

vя

юz dюvlяtlяrиnиn

Maddя 2
Tяrяflяr aшaьыdakы иstиqamяtlяrdя яmяkdaшlыq edиrlяr:
1) hяr иkи dюvlяtиn яdlиyyя иdarяlяrи arasыnda tяrяfdaшlыq яlaqяlяrиnиn yaradыlmasы;
2) mцtяmadи olaraq qanunverиcиlиk vя dиgяr normatиv-hцquqи aktlarыn, hяmчиnиn иdarя
nяшrlяrиnиn vя metodиkи materиallarыn mцbadиlяsи;
3) яdlиyyя иdarяlяrиndя reyestrиn aparыlmasыnыn tяшkиlи vя normatиv-hцquqи aktlarыn
qeydиyyatы;
4) hцquqи иnformasиya sиstemlяrиnиn иnkишafы;
5) Tяrяflяrиn fяalиyyяtи barяdя иnformasиya mцbadиlяsи;
6) яdlиyyя иdarяlяrи цчцn kadrlarыn peшяkarlыq sяvиyyяsиnиn artыrыlmasы;
7) qarшыlыqlы maraq doьuran mяsяlяlяr цzrя elmи-tяdqиqat fяalиyyяtи;
8) hяr иkи tяrяfиn яdlиyyя иdarяlяrиnиn tяшkиlи vя fяalиyyяtи иlя tanыш olmaq mяqsяdи иlя
Tяrяflяrиn nцmayяndя heyяtlяrиnиn mцbadиlяsи;
9) яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшяkarlыq sяvиyyяsиnиn vя hazыrlыьыnыn yцksяldиlmяsи цчцn qarшыlыqlы
яsasda semиnar, mцhazиrя, tяcrцbи mяшьяlя vя dиgяr bu kиmи tяdbиrlяrиn tяшkиlи vя
hяyata keчиrиlmяsи;
10) qanunlarыn vя dиgяr normatиv hцquqи aktlarыn layиhяlяrиnиn ишlяnиlmяsиndя иnformasиya
tяmиnatыna kюmяklиk edиlmяsи.
Maddя 3
Bu Sazиш Tяrяflяrя qarшыlыqlы surяtdя яmяkdaшlыьыn dиgяr иstиqamяt vя formalarыnыn
mцяyyяnlяшdиrиlmяsиnя vя иnkишafыna maneяlяr tюrяtmиr.
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Maddя 4
Tяrяflяr hяmчиnиn, onlarыn arasыnda яdlиyyя sahяsиndя яmяkdaшlыьыn иnkишafыna kюmяklиk edяn
dиgяr Sazишlяr baьlaya bиlяrlяr.
Maddя 5
Sorьular yazыlы formada gюndяrиlиr. Tяxиrяsalыnmaz hallarda onlar sonradan mцtlяq цч gцn
яrzиndя yazыlы шяkиldя tяsdиq olunaraq gюndяrиlmяsи шяrtи иlя, o cцmlяdяn mяtnиn texnиkи
vasиtяlяrlя юtцrцlmяsиndяn иstиfadя olunmaqla шиfahи surяtdя dя verиlя bиlяr.
Sorьu edиlяn Tяrяf sorьunun tez vя daha dolьun иcrasыnы tяmиn etmяk mяqsяdи иlя zяrurи
tяdbиrlяrи gюrцr.
Maddя 6
Bu Sazиш чяrчиvяsиndя Tяrяflяrиn яmяkdaшlыьыnыn яlaqяlяndиrиlmяsи onlarыn aшaьыdakы struktur
bюlmяlяrиnя hяvalя olunur (bundan sonra nцmayяndяlяr):
Azяrbaycan tяrяfиndяn-Azяrbaycan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Beynяlxalq яmяkdaшlыq
иdarяsиnя;
Tacиkиstan tяrяfиndяn-Tacиkиstan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Beynяlxalq hцquqи
яlaqяlяr vя Tacиkиstan Respublиkasыnыn иqtиsadи maraqlarыnыn qorunmasы иdarяsиnя.
Bu maddя иlя nяzяrdя tutulan Tяrяflяrиn nцmayяndяlяrи bиrbaшa olaraq bиr-bиrи иlя яlaqя
yaradыrlar.
Maddя 7
Tяrяflяrиn nцmayяndяlяrи zяrurяt yarandыьы halda bu Sazиш цzrя яmяkdaшlыьыn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы vя mюhkяmlяndиrиlmяsи mяsяlяlяrиnя baxыlmasы mяqsяdиlя ишчи gюrцшlяrи vя
mяslяhяtlяшmяlяrи keчиrяcяklяr.
Maddя 8
Tяrяflяr, bu Sazиш чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsиndя, onlarыn
tяшkиlи vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn dюvlяt яrazиsиndя qalma xяrclяrиnи qяbul edяn Tяrяfиn, hяr
иkи baшa nяqlиyyat xяrclяrиnи иsя gюndяrяn Tяrяfиn юdяmяsи prиnsиpиnя яsaslanacaqlar.
Maddя 9
Яmяkdaшlыq hяyata keчиrиlяrkяn rus dиlиndяn иstиfadя edиlяcяk.
Maddя 10
Tяrяflяrиn hяr bиrиnиn tяшяbbцsц иlя bu Sazишиn 11-cи maddяsиnя mцvafиq olaraq qцvvяyя
mиnяn, onun ayrыlmaz hиssяsи olan vя ayrыca protokol шяklиndя tяrtиb olunan яlavяlяr vя
dяyишиklиklяr bu Sazишя daxиl edиlя bиlяr.
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Maddя11
Bu Sazиш цч иl mцddяtиnя baьlanыlыr vя onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan dюvlяtdaxиlи
prosedurlarыn yerиnя yetиrиlmяsи barяdя Tяrяflяrиn sonuncu yazыlы bиldиrишиnиn alыndыьы tarиxdяn
qцvvяyя mиnиr.
Tяrяflяrdяn heч bиrи Sazишиn qцvvяsиnиn baшa чatmasыna яn azы altы ay qalmыш onun lяьv
edиlmяsи barяdя yazыlы bиldиrиш gюndяrmяzsя, Sazишиn qцvvяsи avtomatиk olaraq nюvbяtи цч иllиk
mцddяtlяrя uzadыlыr.
Bakы шяhяrиndя, 13 avqust 2007-cи иl tarиxиndя иkи nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan, tacиk vя rus
dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr. Bu Sazишиn mцddяalarыnыn
tяfsиrиndя fиkиr ayrыlыьы yarandыьы halda Tяrяflяr rus dиlиndя olan mяtnя mцracияt edяcяklяr.

Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Tacikistan Республикасынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi vя
Словакийа Республикасы Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
МЕМОРАНДУМ

Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Slovakиya Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи hяr иkи dюvlяt arasыnda яdlиyyя sahяsиndя
яlaqяlяrи daha da genишlяndиrmяk vя gцclяndиrmяk arzusunu иfadя edяrяk, cяmиyyяtlяrиndя
яdlиyyяnиn rolu vя яhяmиyyяtиnи nяzяrя alaraq, Tяrяflяr arasыnda яdlиyyя sahяsиndя bиlиk vя
tяcrцbя mцbadиlяsиnиn zяrurиlиyиnи qeyd edяrяk, Tяrяflяrиn beynяlxalq юhdяlиklяrиnи vя mиllи
qanunverиcиlиyиnи nяzяrя alaraq, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr aшaьыdakы sahяlяr цzrя яmяkdaшlыьы, mяlumat
dяstяklяyяcяklяr:
a) daxиlи qanunverиcиlиk vя hцquqи xarakterlи mяlumatlar;
b) mяhkяmя sиstemиnиn иdarяetmяsи;
c) elektron яdlиyyя;
d) яdlиyyяnиn tяшkиlи;
e) bиrgя razыlыьa яsasяn dиgяr mяsяlяlяr.

vя

tяcrцbя

mцbadиlяsиnи

Maddя 2
Bu Memorandumun 1-cи maddяsиndя gюstяrиlяn sahяlяr цzrя яmяkdaшlыьыn hяyata
keчиrиlmяsи mяqsяdиlя Tяrяflяr normatиv aktlar, hцquqи sяnяd vя rяylяrlя baьlы mцbadиlя
aparacaq, bиrgя semиnar vя mяslяhяtlяшmяlяr tяшkиl edяcяklяr.
Maddя 3
Tяrяflяr qarшыlыqlы maraq kяsb edяn mяsяlяlяr цzrя mцzakиrяlяrиn aparыlmasы mяqsяdиlя
ekspert nцmayяndя heyяtlяrиnиn mцbadиlяsиnи vя qarшыlыqlы tяdrиs sяfяrlяrиnиn tяшkиlиnи
dяstяklяyяcяklяr.
Maddя 4
Tяrяflяr Memorandumun 2-cи vя 3-cц maddяlяrиndя gюstяrиlяn tяdbиrlяrdяn иrяlи gяlяn
sяfяrlяrlя baьlы xяrclяrи qarшыlыqlыlыq prиnsиpи vя mиllи qanunverиcиlиyя яsasяn aшaьыdakы qaydada
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юdяyиrlяr;
a) qяbul edяn Tяrяf tяdbиrиn tяшkиlи vя юlkя daxиlиndя qalma vя nяqlиyyat xяrclяrиnи юdяyиr;
b) gюndяrяn Tяrяf sяfяrиn baш tutacaьы юlkяyя gedиш vя gяlиш xяrclяrиnи юdяyиr.

Maddя 5
Yazышma vя яlaqяlяr Azяrbaycan, slovak vя / vя ya иngиlиs dиllяrиndя hяyata keчиrиlиr.
Maddя 6
Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя Memoranduma onun ayrыlmaz hиssяsи olan Protokollarla
rяsmиlяшdиrиlяn vя 7-cи maddяsиnя uyьun olaraq qцvvяyя mиnяn mцvafиq яlavя vя
dяyишиklиklяr edиlя bиlяr.
Maddя 7
Memorandum hяr bиr Tяrяfиn daxиlи qanunverиcиlиyиnя яsasяn qцvvяyя mиnиr vя Tяrяflяrdяn
bиrиnиn onun lяьv edиlmяsи иlя baьlы yazыlы bиldиrишиn gюndяrdиyи tarиxdяn altы ay keчdиkdяn sonra
юz qцvvяsиnи иtиrиr.
Bakы шяhяrиndя, "12" may 2009-cu иl tarиxиndя, иkи яsl nцsxяdя, hяr bиrи Azяrbaycan, slovak vя
иngиlиs dиllяrиndя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя malиkdиr. Memorandumun
mцddяalarыnыn tяfsиrиndя fиkиr ayrыlыьы yarandыьы tяqdиrdя, иngиlиs dиlиndя olan mяtn яsas
gюtцrцlяcяkdиr.

Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Словакийа Республикасынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasынын Яdliyyя Nazirliyi иля
Алманийа Федератив Республикасынын Федерал Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
БИРЭЯ БЯЙАНАТ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlan Azяrbaycan Respublиkasыныn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Aлmanиya Federatиv Respublиkasыныn Federal Яdlиyyя Nazиrlиyи иkи юlkя arasынdakы mюvcud
hцquqи яmяkdaшлыьын яhяmиyyяtиnи dяrk edяrяk, hцquq sahяsиndя яlaqяlяrиn иnkишaf
etdиrиlmяsи vя mюhkяmlяndиrиlmяsиndя hяr иkи юlkяnиn maraqlaрыны nяzяrя alaraq, aшaьыdakыlarы
bяyan edиrlяr:
1. Яmяkdaшlыьm formalarы
Tяrяflяr qarшыsыna mяqsяd qoyur kи, юz sяlahиyyяtlяrи чяrчиvяsиndя hцquq, xцsusиlя
qanunverиcиlиk, яdlиyyя sahaсиndя иdarяetmя, elяcя dя яdlиyyя ишчиlяrиnиn hazыrlanmasы
sahяsиndяkи яmяkdaшлыьa dяstяk verяcяklяr.
Bu mяqsяdlя Tяrяflяr onlarыn sяlahиyyяt daиrяsиnя aиd olan qanunverиcиlиk aktlaрыныn vя baшqa
sяnяdlяrиn mцbadиlяsиnи dяstяklяyяcяklяr. Onlar иkиtяrяflи tяcrцbя mцbadиlяsиnя vя tяdrиsиn
sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsиnя yюnяlmиш tяdbиrlяr dя daxиl olmaqla ekspertlяr sяvиyyяsиndя
mцzakиrяlяrиn keчиrиlmяsиnя yardыm edяcяklяr.
Tяrяflяr ekspertlяrиn mцbadиlяsиnи hяyata keчиrяcяk, elяcя dя semиnarlar, tяlиmlяr tяшkиl
edяcяklяr.
2. Яmяkdaшlыьын яsas иstиqamяtlяrи
Tяrяflяr bu fиkиrdяdиr kи, яmяkdaшlыq bundan sonra aшaьыdakы sahяlяr цzrя aparыlmalыdыr:
(1) Sяlahиyyяtlяrи чяrчиvяsиndя Иnsan hцquqlarы цzrя Avropa Konvensиyasыnыn dюvlяt daxиlиndя
hяyata keчиrиlmяsиnя daиr tяcrцbя mцbadиlяsи;
(2) Avropa Bиrlиyи hцququnun иnkишafынa daиr mяlumat mцbadиlяsи vя dюvlяtdaxиlи hцququn
Avropa hцququnun tяlяblяrиnя uyьunlaшdыrыlmasынda mяslяhяtlяrиn verиlmяsи;
(3) Notarиuslarыn vя mяhkяmя иcraчыlarыныn hцquqи statusu vя vяzиfяlяrи barяdя иnformasиya
mцbadиlяsи;
(4) Hяr иkи юlkяnиn яdlиyyя sahяsиnя aиd tяhsиl vя иxtиsasartыrma mцяssиsяlяrи arasынda
яmяkdaшlыьын иnkишaf etdиrиlmяsи;
(5) Cяzanыn иcrasыnын tяшkиlи dя daxиl olmaqla mяhkяmя qяrarlarыnын иcrasы barяdя tяcrцbя
mцbadиlяsиnиn dяstяklяnmяsи.
Tяrяflяr gяlяcяkdя zяrurяt yarandыьы hallarda яmяkdaшlыьын яlavя иstиqamяtlяrи barяdя
razыlыьa gяlя bиlяrlяr.

63

3. Hцquqи yardыm
Tяrяflяr ehtиyac yarandыьы haldа qarшыlыqlы hцquqи yardыm barяdя mцzakиrяlяr aparacaqlar.
4. Яmяkdaшлыьын hяyata keчиrиlmяsи
Tяrяflяr bu nиyyяtdяdиr kи, bu Bиrgя Bяyanat чяrчиvяsиndя яmяkdaшlыьыn hяyata keчиrиlmяsи
цчцn bиr-bиrи иlя чoxиllиk proqramlar razыlaшdыrsын, elяcя dя bunun цчцn mяsul шяxslяr
mцяyyяn etsиn. Bu шяxslяr xцsusи olaraq proqramlarы hazыrlayacaq, qarшылыqлы olaraq
nazиrlиkляrlя, sяfиrlиklяrlя vя tяdrиs иnstиtutlarы иlя яlaqяlяr yaradacaqlar.
Almanиya Federatиv Respublиkasынын Federaл Яdlиyyя Nazиrlиyи razыlaшdыrыlmыш tяdbиrlяrиn
hяyata keчиrиlmяsиndя Beynяlxalq Hцquq Яmяkdaшlыьы цzrя Alman Fondunun vя dиgяr uyьun
tяшkилatlarыn kюmяyиndяn dя иstиfadя edя bиlяr.
Azяrbaycan Respublиkasыныn Яdlиyyя Nazиrlиyи юz иmkanlarы daxиlиndя bu tяsиsatlarыn
fяalиyyяtиnи dяstяklяyяcяkdиr.
Tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsи kadr, tяшkиlatи vя malиyyя иmkanlaры чяrчиvяsиndя olmalыdыr.
Beynяlxalq яnяnяlяrя uyьun olaraq bиr qayda olaraq qarшыlыqlы sяfяrlяr zamanы beynяlxalq
nяqlиyyat xяrclяrи sяfяr edяn tяrяfиn, юlkяdя qalmaq vя dиgяr xиdmяt xяrclяrи иsя qonaq qяbul
edяn tяrяfиn цzяrиnя dцшцr.
Bu Bиrgя Bяyanat Berlиn шяhяrиndя 11 иyun 2009-cu иl tarиxиndя иkи яsl nцsxяdя, alman vя
Azяrbaycan dиllяrиndя иmzalanmышdыr. Mяtnlяr autentиkdиr.
Азярбайъан Respublиkasынын
яdlиyyя нazиrи
Фикрят Мяммядов

Алманийа Федератив Республикасынын
федерал яdlиyyя нazиrи
Бриэитте Тсцприс
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Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи вя
Мяракеш Краллыьынын Ядлиййя Назирлийи
арасында ямякдашлыг щаггында
САЗИШ

Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи вя Мяракеш Краллыьынын Ядлиййя Назирлийи,
бундан сонра Тяряфляр, ики дювлят арасында щцгуги ямякдашлыьын гурулмасына вя инкишафына
мцщцм ящямиййят веряряк, щцгуг вя ядлиййя сащясиндя ялагялярин инкишафы вя
мющкямляндирилмясиндя щяр ики дювлятин мараьыны гейд едяряк, Тяряфлярин ямякдашлыьынын
ваъиблийини дярк едяряк Азярбайъан вя Мяракеш щцгугшцнаслары арасында гаршылыглы анлашма
вя достлуг ялагяляринин эяляъякдя мющкямляндирилмяси мягсядиля, ашаьыдакылар барядя
разылыьа эялдиляр:
Маддя 1
Тяряфляр юзляринин конкрет имканларыны нязяря алараг, ядлиййя вя щцгуг сащясиндя
ямякдашлыьы ашаьыдакы шякилдя эенишляндиряъякляр:
1. Щяр ики дювлятин ядлиййя идаряляри арасында ялагялярин мющкямляндирилмяси;
2. Ганун лайищяляринин ишлянилиб щазырланмасында гаршылыглы йардым;
3. Мящкямялярин вя ядлиййя идаряляринин тяшкили вя фяалиййяти иля танышлыг цчцн Тяряфлярин
нцмайяндя щейятляринин мцбадиляси;
4. Щаким вя ядлиййя ишчиляринин ихтисасынын артырылмасы ишиндя кюмяклик эюстярилмяси;
5. Ядлиййя фяалиййятинин мцхтялиф истигамятляри цзря мцтяхяссислярин гаршылыглы мцбадиляси;
6. Щцгуг елминин вя тяърцбясинин мцхтялиф мясяляляри цзря семинарларын, тяърцби
мяшьялялярин вя диэяр бу кими тядбирлярин тяшкили вя щяйата кечирилмяси;
7. Ганунвериъилик актларынын, щцгуг ядябиййаты вя щцгуг мясяляляриня даир няшрлярин,
щямчинин щцгуг сащясиня аид мялуматларын мцбадиляси.
Маддя 2
Тяряфляр щямчинин, ядлиййя сащясиндя ямякдашлыьын инкишафына кюмяклик едян диэяр
Сазишляр дя баьлайа билярляр.
Тяряфляр ямякдашлыгла баьлы щяр щансы диэяр мясяляляря бахаcaqlar вя мцмкцн
олдугда, щялл edяъякляр.
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Маддя 3
Тяряфляр малиййя имканларындан чыхыш едяряк бу Сазиш цзря конкрет ямякдашлыг
тядбирлярини ишчи гайдада разылашдыраъаглар.
Маддя 4
Тяряфляр, бу Сазиш чярчивясиндя щяйата кечирилян тядбирлярин малиййяляшдирилмяси заманы
ашаьыдакы принсипя ясасланаъаглар:
тядбирин тяшкили вя нцмайяндя щейятляринин дювлят яразисиндя галмасы иля баьлы бцтцн
хяръляри гябул едян Тяряф, эедиш-эялиш няглиййат хярълярини ися эюндярян Тяряф юдяйир.
Маддя 5
Ямякдашлыг щяйата кечириляркян франсыз вя йа инэилис дилиндян истифадя едиляъякдир.
Маддя 6
Тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля бу Сазишя онун 8-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш
гайдада гцввяйя минян ялавя вя дяйишикликляр едиля биляр.
Маддя 7
Щазыркы Сазишин фяалиййят даирясиня аид олан мясяляляр цзря Тяряфляр арасындакы
мцбащисяляр вя фикир айрылыглары данышыглар вя мяслящятляшмяляр йолу иля щялл едиляъякдир.
Маддя 8
Щазыркы Сазиш онун гцввяйя минмяси цчцн зярури олан дювлятдахили проседурларын
Тяряфлярин йериня йетирилмяси барядя сонунъу йазылы билдиришин дипломатик каналларла алындыьы
тарихдян гцввяйя минир.
Бу Сазиш цч ил мцддятиня баьланылыр вя яэяр Тяряфлярдян бири онун гцввясинин баша
чатмасына ян азы цч ай галмыш Сазишин ляьв едилмяси барядя дипломатик каналларла йазылы
билдириш эюндярмязся онун гцввяси нювбяти цч иллик дюврляря узадылыр.
Бакы шящяриндя 14 март 2011-ъи илдя ики ясл нцсхядя, щяр бири Азярбайъан, яряб вя
инэилис дилляриндя имзаланмышдыр, бцтцн мятнляр ейни гцввяйя маликдир. Сазишин тяфсири иля баьлы
фикир айрылыьы йарандыгда инэилис дилиндя олан мятня цстцнлцк вериляъякдир.

Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Мяракеш Краллыьынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи вя
Маъарыстан Республикасынын Дювлят Идарячилийи вя Ядлиййя Назирлийи
арасында ямякдашлыг щаггында
АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи вя Маъарыстан Республикасынын Дювлят
Идарячилийи вя Ядлиййя Назирлийи (бундан сонра Тяряфляр адландырылаъаг), ики юлкя арасында
достлуг ялагяляринин эцъляндирилмясини арзу едяряк, ъяmиyyяtdя яdlиyyя vя mяhkяmя
orqanlarыnыn яhяmиyyяtlи rolunu dяrk edяrяk, иkи юlkя arasыnda hцquqи sahяdя mцnasиbяtlяrи
tяшvиq etmяk vя nazиrlиklяrarasы яmяkdaшlыьa dяstяk vermяk nиyyяtиndя olaraq, aшaьыdakыlar
barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddя 1
Tяrяflяr aшaьыdakы sahяlяr цzrя яmяkdaшlыьы tяшvиq etmяyи цzяrlяrиnя gюtцrцrlяr:
(a) hцquq sahяsиndя mяlumat mцbadиlяsи;
(b) nazиrlиklяrиn fяalиyyяtи цzrя tяcrцbя mцbadиlяsи;
(c) яdlиyyя mцtяxяssиslяrиnиn tяdrиsи vя akademиk tяhsиlи;
(d) kodиfиkasиya цzrя иdeyalar vя onlarыn hяyata keчиrиlmяsиnя daиr mяslяhяtlяшmяlяr;
(e) nazиrlиklяrиn mяqsяd vя vяzиfяlяrиnя uyьun olan dиgяr xarakterlи fяalиyyяt цzrя яmяkdaшlыq.
Maddя 2
Tяrяflяr, sorьu яsasыnda, yenи dяrc edиlmиш mцvafиq qanunlarыn surяtlяrи, mцmkцn
olduqda, hяmчиnиn onlarыn layиhяlяrи vя qanunlarыn hazыrlanmasыnda яldя olunmuш tяcrцbя иlя
baьlы mяlumat mцbadиlяsиnи hяyata keчиrиrlяr.
Maddя 3
Tяrяflяr dиgяr юlkяdя tяtbиq edиlяn tяcrцbя barяdя mяlumatlы olmaq mяqsяdи иlя
mцtяxяssиs vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn mцbadиlяsиnи dяstяklяyиrляр.
Maddя 4
(1) Tяrяflяr Anlaшma Memorandumunun hяyata keчиrиlmяsиndяn иrяlи gяlяn xяrclяrиn
юdяnиlmяsи barяdя razыlыьa gяlиrlяr.
(2) Xцsusи razыlыq olmadыqda, sяfяrlяrlя baьlы xяrclяr aшaьыdakы шяkиldя юdяnиlиr:
(a) dяvяt edяn Tяrяf qяbul edяn юlkяdя qalma, qиdalanma vя nяqlиyyat xяrclяrиnи
юdяyиr;
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(b) dяvяt edиlяn Tяrяf qяbul edяn юlkяyя gяlmя vя getmя иlя baьlы nяqlиyyat vя dиgяr
xяrclяrи (vиza vя s.) юdяyиr.
Maddя 5
Tяrяflяr яmяkdaшlыьыn hяyata keчиrиlmяsи zamanы yazыlы vя шиfahи яlaqяlяr цчцn ишчи dиl
kиmи иngиlиs dиlиndяn иstиfadя edяcяklяr.
Maddя 6
(1) Bu Memorandum onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn
yerиnя yetиrиlmяsи barяdя Tяrяflяrиn bиr-bиrиnи mяlumatlandыran sonuncu yazыlы bиldиrишиnин
alыndыьы tarиxdяn qцvvяyя mиnиr.
(2) Tяrяflяrdяn bиrи Memorandumun lяьv edиlmяsи иlя baьlы nиyyяtи barяdя цч ay яvvяl yazыlы
bиldиrиш gюndяrmяzsя, Memorandum qцvvяdя qalыr.
(3) Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы яsasыnda dиplomatиk kanallar vasиtяsиlя notalarыn mцbadиlяsи
yolu иlя hazыrkы Memoranduma dяyишиklиklяr edиlя bиlяr.
(4) Memorandum lяьv olunarsa, nazиrlиklяr arasыnda olan razыlaшmalarda nяzяrdя tutulan vя
hяyata keчиrиlmяkdя olan proqram, layиhя vя tядqиqatlar baшa чatana qяdяr davam etdиrиlиr.
Maddя 7
Hazыrkы Memorandum yenи beynяlxalq юhdяlиklяr yaratmыr vя dиgяr юlkяlяrя vя ya
daxиlи qanunverиcиlиyя mцnasиbяtdя artыq mюvcud olan юhdяlиklяrя xяlяl gяtиrmиr.
Bunun tяsdиqи olaraq, aшaьыda иmza edяnlяr hazыrkы Memorandumu иkи яsl nцsxяdя,
hяr bиrи Azяrbaycan, macar vя иngиlиs dиllяrиndя иmzaladыlar vя bцtцn mяtnlяr eynи qцvvяyя
malиkdиr. Mяtnlяrdя fиkиr ayrыlыьы yarandыqda, иngиlиs dиlиndя olan mяtnя цstцnlцk verиlиr.
Бу Меморандум Бакы шяhяrиndя, 2011-cи иl 11 нойабр тарихиндя иmzalanmышdыr.
Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Маъарыстан Республикасынын
Дювлят Идарячилийи вя
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи ilə
Xorvatiya Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
МЕМОРАНДУМ
Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя Xorvatiya Respublikasыnыn Яdliyyя
Nazirliyi (bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq); hцquq sahяsinin яhatяliyini vя dinamik
inkiшafыnы, elяcя dя bununla baьlы mяlumat vя tяcrцbя mцbadilяsindя qarшыlыqlы maraqlarы
nяzяrя alaraq, beynяlxalq яmяkdaшlыьыn vacibliyini dяrk edяrяk; hцquq vя mяhkяmя
sahяlяrindя яlaqяlяrin bяrqяrar olunmasыna, inkiшafыna vя mюhkяmlяndirilmяsinя mцhцm
яhяmiyyяt verяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldilяr:
Maddə 1
Tяrяflяr qarшыlыqlы tanышlыq vя tяcrцbя sяfяrlяri, mяlumat mцbadilяsi vя konfranslarыn
tяшkili vasitяsilя mцvafiq sяlahiyyяtlяrinin dairяsinя daxil olan aшaьыdakы sahяlяr цzrя
яmяkdaшlыьы hяyata keчirяcяklяr:
 mяhkяmя sisteminin mцasirlяшdirilmяsi;
 milli qanunvericiliyin beynяlxalq standartlara uyьunlaшdыrыlmasы;
 mяhkяmя qяrarlarыnыn icrasы;
 probasiya xidmяtinin tяшkili;
 kadrlarыn tяdrisi vя hazыrlanmasы;
 e-яdliyyяnin tяшviqi;
 hцquqi yardыmыn gюstяrilmяsi;
 penitensiar idarяetmя sahяsindя fяaliyyяtin tяkmillяшdirilmяsi;
 mяhkяmя ekspertizasы.
Яmяkdaшlыьыn konkret sahяlяri цzrя fяaliyyяti asanlaшdыrmaq цчцn tяdbirlяr planы
hazыrlana bilяr.
Bu Memorandum tяrяflяr arasыnda digяr mцmkцn sahяlяrdя яmяkdaшlыьы
mяhdudlaшdыrmыr.
Maddə 2
Tяrяflяr maliyyя imkanlarыndan чыxыш edяrяk bu Memorandum цzrя konkret
яmяkdaшlыq tяdbirlяrini iшчi qaydada razыlaшdыracaqlar.
Qarшыlыqlыq prinsipi яsasыnda vя milli qanunvericiliklяrinя uyьun olaraq, Tяrяflяr юz
Dюvlяtlяrinin яrazisindя keчirilяn tяdbirlяr цчцn bu Saziшin tяtbiqindяn irяli gяlяn
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bцtцn xяrclяri aшaьыdakы kimi юdяyir:
 Qяbul edяn Tяrяf юz яrazisindя qalma vя nяqliyyat xяrclяrini юdяyir;
 Gюndяrяn Tяrяf beynяlxalq nяqliyyat xяrclяri юdяyir.
Maddə 3
Tяrяflяr яmяkdaшlыьыn hяyata keчirilmяsi zamanы iшчi dil kimi ingilis dilindяn istifadя
edirlяr.
Maddə 4
Bu Memorandumun tяtbiqi vя tяfsiri ilя baьlы meydana чыxan fikir ayrыlыqlarы Tяrяflяr
arasыnda mяslяhяtlяшmяlяr yolu ilя hяll edilir.
Maddə 5
Tяrяflяrin qarшыlыqlы razыlыьы ilя bu Memoranduma яlavя vя dяyiшikliklяr edilя bilяr. Belя
яlavя vя dяyiшikliklяr hazыrkы Memorandumun ayrыlmaz tяrkib hissяsi olan ayrы-ayrы protokollar
formasыnda rяsmilяшdirilir vя bu Memorandumun 6-ci maddяsindя nяzяrdя tutulan qaydada
qцvvяyя minir.
Maddə 6
Hazыrkы Memorandum onun qцvvяyя minmяsi цчцn tяlяb edilяn dюvlяtdaxili
prosedurlarыn tamamlanmasы haqqыnda Tяrяflяrin diplomatik kanallar vasitяsilя sonuncu
yazыlы bildiriшinin alыndыьы tarixdяn qцvvяyя minяcяkdir.
Bu Memorandum qeyri-mцяyyяn mцddяtя baьlanыlыr. Tяrяflяrdяn hяr hansы biri bu
Memorandumu lяьv etmяk niyyяti barяdя digяr Tяrяfя diplomatik kanallar vasitяsilя yazыlы
bildiriш gюndяrmяklя onu lяьv edя bilяr. Bu Memorandum belя yazыlы bildiriшin alыnmasы
tarixindяn etibarяn 3 (цч) ay sonra qцvvяsini itirir.
Bu Memorandum Bakы шяhяrindя 19 may 2014-cц il tarixindя Azяrbaycan, xorvat vя
ingilis dillяrindя olmaqla iki яsl nцsxяdя imzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr eyni qцvvяyя malikdir.
Memorandumun tяfsiri vя ya tяtbiqi ilя baьlы fikir ayrыlыьы yaranarsa, ingilis dilindяki mяtn яsas
gюtцrцlяcяkdir.
Хорватийа Республикасынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи вя
Vyetnam Sosиalиst Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

САЗИШ

Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq, Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи
vя Vyetnam Sosиalиst Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, Azяrbaycan Respublиkasы vя
Vyetnam Sosиalиst Respublиkasы arasыnda mюvcud olan яmяkdaшlыьa vя dиplomatиk яlaqяlяrя
яsaslanaraq, hцquqи sahяdя яmяkdaшlыьыn hяr иkи dюvlяtиn maraqlarыnы qeyd etmяklя bяrqяrar
vя иnkишaf etdиrmяk nиyyяtи иlя, Azяrbaycanыn vя Vyetnamыn beynяlxalq юhdяlиklяrиnя, mиllи
qanunverиcиlиklяrиnя vя hяr иkи Tяrяfиn sяlahиyyяtlяrиnя яsaslanaraq, aшaьыdakыlar barяdя
razыlыьa gяldиlяr:
Maddə 1
Яmяkdaшlыq sahяlяrи

1.
2.
3.
4.
5.

Tяrяflяr яmяkdaшlыьы hяyata keчиrяrkяn aшaьыdakы иstиqamяtlяrя цstцnlцk verиrlяr:
яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarыnыn tяшkиlи vя fяalиyyяtи;
яdlиyyя sиstemиnиn иnkишafыna dяstяk verяn peшяlяrиn fяalиyyяtиnиn tяшkиlи;
яdlиyyя qulluqчularыnыn tяlиmи, peшяkar bиlиk vя tяcrцbяsиnиn dяrиnlяшdиrиlmяsи;
hцquqи tяdqиqat vя tяdrиs;
qarшыlыqlы maraq kяsb edяn dиgяr sahяlяr.
Maddə 2
Яmяkdaшlыq formalarы

Hяr иkи Tяrяf aшaьыdakы formalar цzrя яmяkdaшlыq edиr:
1. bu Sazишиn 1-cи maddяsиndя qeyd olunan sahяlяrdя яmяkdaшlыq цzrя mяlumat vя
tяcrцbя mцbadиlяsи;
2. hяr иkи Tяrяfиn sorьusu яsasыnda, mюvcud vяzиyyяtdяn asыlы olaraq, qarшыlыqlы maraq
kяsb edяn mяsяlяlяrя daиr tяcrцbя mцbadиlяsи aparmaq mяqsяdиlя ekspertlяrиn ишчи
gюrцшlяrиnиn vя nцmayяndя heyяtlяrиnиn sяfяrlяrиnиn tяшkиlи;
3. qarшыlыqlы maraq kяsb edяn hцquq mяsяlяlяrи цzrя konfrans, sиmpozиum, semиnar vя
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dиgяr tяdbиrlяrиn tяшkиlи vя orada ишtиrak edиlmяsи;
4. hяr иkи Tяrяfиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя dиgяr яmяkdaшlыq formalarы.

Maddə 3 Dil
Hяr иkи Tяrяf bu Sazиши hяyata keчиrяrkяn ишчи dиl kиmи иngиlиs dиlиndяn иstиfadя edиr.
Maddə 4 Xərclər
1. Tяrяflяr baшqa cцr razыlaшdыrыlmadыьы tяqdиrdя qarшыlыqlыq яsasыnda vя onlarыn mиllи
qanunverиcиlиyиnя uyьun olaraq, bu Sazиш чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrlя baьlы
yaranan xяrclяrи aшaьыdakы шяkиldя юdяyиrlяr:
- qяbul edяn Tяrяf юz dюvlяtиnиn яrazиsиndя yerlяшdиrmя vя nяqlиyyat xяrclяrиnи юdяyиr;
- gюndяrяn Tяrяf beynяlxalq nяqlиyyat xяrclяrиnи юdяyиr.
Maddə 5
Яlaqя qurumlarы
Tяrяflяr Sazиши hяyata keчиrяrkяn, bиrbaшa яlaqя цчцn aшaьыdakы tabe qurumlarы tяyиn
edиr:
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи: Beynяlxalq яmяkdaшlыq иdarяsи вя
Vyetnam Sosиalиst Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи: Beynяlxalq яmяkdaшlыq иdarяsи.
Maddə 6 Sazişin əhatə dairəsi
Bu Sazишиn mцddяalarы Tяrяflяrиn ишtиrakчы olduqlarы dиgяr beynяlxalq mцqavиlяlяrdяn иrяlи
gяlяn hцquq vя юhdяlиklяrиnя tяsиr etmиr.
Maddə 7 Fikir ayrılığı
Bu Sazишиn tяfsиrи vя tяtbиqи иlя baьlы fиkиr ayrыlыqlarы olduьu tяqdиrdя, hяr иkи Tяrяf hяmиn fиkиr
ayrыlыqlarыnы mяslяhяtlяшmяlяr vя ya иkиtяrяflи danышыqlar yolu иlя hяll edиr.
Maddə 8 Dəyişikliklər və əlavələr
Hяr иkи Tяrяfиn qarшыlыqlы yazыlы razыlыьы иlя bu Sazишя onun ayrыlmaz tяrkиb hиssяsи olan
dяyишиklиklяr vя яlavяlяr edиlя bиlяr.
Maddə 9 Qüvvəyəminmə, müddət və ləğv
Bu Sazиш Tяrяflяrиn onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan mцvafиq dюvlяtdaxиlи
prosedurlarыnыn yerиnя yetиrиlmяsиnи tяsdиqlяyяn sonuncu yazыlы bиldиrишиn dиplomatиk kanallar
vasиtяsиlя alыndыьы tarиxdяn qцvvяyя mиnиr.
Bu Sazиш цч иl mцddяtиnя qцvvяdя qalыr vя Tяrяflяrdяn bиrи яn az altы ay яvvяlcяdяn bu
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Sazиши lяьv etmяk nиyyяtи barяdя dиplomatиk kanallar vasиtяsиlя yazыlы шяkиldя dиgяr Tяrяfя
bиldиrmяzsя, avtomatиk olaraq nюvbяtи цч иllиk mцddяtlяrя uzadыlыr.
Hanoy шяhяrиndя, 2016-cы иl 8 март tarиxиndя иkи nцsxяdя, bцtцn mяtnlяr bяrabяr autentиk
olmaqla, hяr bиrи Azяrbaycan, Vyetnam vя иngиlиs dиllяrиndя иmzalanmышdыr. Tяfsиr zamanы fиkиr
ayrыlыьы yarandыьы tяqdиrdя, иngиlиs dиlиndя olan mяtndяn иstиfadя edиlяcяkdиr.
Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Vyetnam Sosиalиst Respublиkasыnыn
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя
Qяtяr Dюvlяtinin Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda hцquq sahяsindя яmяkdaшlыq haqqыnda
САЗИШ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq, Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi
vя Qяtяr Dюvlяtinin Яdliyyя Nazirliyi, mцxtяlif sahяlяrdя iki юlkя arasыnda qarшыlыqlы
яmяkdaшlыьыn gцclяndirilmяsi zяrurяtinя inanaraq, hцquqi sahя яhatя olunmaqla
яmяkdaшlыq mяsяlяlяrinin geniшlяndirilmяsinin яhяmiyyяtini dяrk edяrяk, iki юlkяnin
hцquqшцnaslarы arasыnda яlaqяlяrin vя qarшыlыqlы anlaшmanыn gцclяndirilmяsini arzu edяrяk,
hцquqi iшlяr цzrя tяcrцbя, mяlumat vя bilgilяrin mцbadilяsinin, elmi vя tяlim gюrцшlяrinin
tяшkili mяqsяdi ilя, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldilяr:
MADDƏ 1
Tяrяflяr fяaliyyяt sяviyyяlяrinin inkiшaf etdirilmяsi mяqsяdi ilя юz iшlяrindя tяcrцbя vя
bilgilяrin mцbadilяsini hяyata keчirir. Tяrяflяr, hяmчinin iki юlkяnin qanunvericiliklяrini
mцbadilя edirlяr.
MADDƏ 2
Tяrяflяr hцquq vя onun tяtbiqi ilя baьlы mцxtяlif mяsяlя vя mюvzular цzrя simpozium,
konfrans vя birgя kurslarыn tяшkilini tяшviq edir vя hяr bir Tяrяf tяшkil edяcяklяri simpozium vя
elmi konfranslara dяvяtlяrin mцbadilяsini aparыrlar. Hяmчinin, hяr bir Tяrяf belя konfrans vя
simpoziumlarda яldя edilmiш яn mцhцm nяticяlяr vя tюvsiyяlяrlя digяr Tяrяfi tяmin edir.
MADDƏ 3
Tяrяflяr mцntяzяm olaraq iki юlkяnin qanunvericiliklяri ilя яlaqяdar olan, xцsusilя iki
юlkяnin Яdliyyя nazirliklяrinin idarяlяrinin inkiшaf etdirilmяsi ilя baьlы bцlleten, hцquqi
jurnal, nяшr vя tяdqiqatlarыn mцbadilяsini aparыrlar.
MADDƏ 4
Tяrяflяr iki юlkяnin Яdliyyя nazirliklяri idarяlяrinin яsasnamяlяri vя fяaliyyяti ilя yaxыndan
tanыш olmaq mяqsяdi ilя qarшыlыqlы sяfяrlяr vя nцmayяndя heyяtlяrinin mцbadilяsini hяyata
keчirirlяr.
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MADDƏ 5
Tяrяflяr ekspertlяrin qarшыlыqlы mцbadilяsi, habelя bir Tяrяfin tяшkil etdiyi seminar vя
kurslarda digяr Tяrяfin tяlim keчяnlяrinin iшtirakы vasitяsi ilя hцquqшцnaslarыnыn tяlimi
цчцn шяrait vя imkanlarыn yaradыlmasы цzrя яmяkdaшlыq edirlяr.
MADDƏ 6
Tяrяflяr milli informasiya sistemlяri sahяsindя biliklяrin vя ekspertlяrin mцbadilяsini
aparыrlar.
MADDƏ 7
Zяrurяt olduqda, hazыrkы Saziшin mцddяalarыnыn hяyata keчirilmяsi vя tяtbiq edilmяsi
mяqsяdi ilя mюvcud maliyyя imkanlarыnы nяzяrя alaraq, Tяrяflяrdяn biri iki юlkяnin hяr
hansы birindя gюrцш keчirmяk barяdя sorьu edя bilяr.
MADDƏ 8
Tяrяflяr arasыnda qarшыlыqlы яmяkdaшlыьыn mяrhяlяlяrinin maliyyяlяшdirilmяsini tяшkil
etmяk mяqsяdilя gюndяrяn Tяrяf qяbul edяn юlkяyя юz nцmayяndяlяrinin gediш-gяliш цzrя
nяqliyyat xяrclяrini, qяbul edяn Tяrяf isя yerlяшdirilmя, yerli nяqliyyat vя tяcili hallarda hяr
iki Tяrяfin яmяl etdiyi standartlara uyьun olaraq digяr Tяrяfin nцmayяndя heyяtlяrinin
mцalicя xяrclяrini юz цzяrinя gюtцrцr.
MADDƏ 9
Bu Saziшin mцddяalarы Tяrяflяrdяn birinin tяrяfdar olduьu beynяlxalq mцqavilяlяrdяn irяli
gяlяn юhdяliklяrin hяyata keчirilmяsinя maneя tюrяtmir.
MADDƏ 10
Bu Saziшin tяtbiqi vя ya tяfsiri цzrя Tяrяflяr arasыnda yarana bilяcяk hяr hansы
mцbahisяlяr ikitяrяfli danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu ilя dostcasыna hяll edilir.
MADDƏ 11
Bu Saziшя vя ya onun hяr hansы mцddяasыna Tяrяflяrin yazыlы razыlыьы ilя dяyiшikliklяr edilя
bilяr. Belя dяyiшiklik hazыrkы Saziшin 12-ci maddяsindя gюstяrilяn prosedura uyьun olaraq
qцvvяyя minir.
MADDƏ 12
Bu Saziш onun qцvvяyя minmяsi цчцn zяruri olan hцquqi prosedurlarыn
tamamlanmasы barяdя son bildiriшin alыndыьы tarixdяn qцvvяyя minir, 3 (цч) il mцddяtinя
qцvvяdя qalыr vя Tяrяflяrdяn birinin onun qцvvяsinin baшa чatmasыna яn azы 6 (altы) ay
qalmыш digяr Tяrяfя onu lяьv etmяk niyyяti barяdя diplomatik kanallar vasitяsilя yazыlы
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bildiriш tяqdim etmяdiyi halda avtomatik olaraq eyni mцddяtlяrя uzadыlыr.
Bunun tяsdiqi olaraq, mцvafiq hюkumяtlяr tяrяfindяn salahiyyяtlяndirilmiш aшaьыda imza
atan шяxslяr hazыrkы Saziшi imzaladыlar.
Бакы шяhяrindя 08 март 2016-ъы ил tarixindя iki яsl nцsxяdя, hяr biri Azяrbaycan, яrяb vя
ingilis dillяrindя imzalanmышdыr. Bцtцn mяtnlяr bяrabяr autentikdir. Tяfsirdя hяr hansы fikir
ayrыlыьы yarandыьы tяqdirdя ingilis dilindя olan mяtndяn istifadя edilяcяkdir.
Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Гятяр Дювлятинин
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi иля
Ялъязаир Халг Демократик Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda
АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Яlcяzaиr Xalq Demokratиk Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, hцquqи sahяdя bиlиk vя tяcrцbя
mцbadиlяsиndя maraqlы olduqlarыnы nяzяrя alaraq, beynяlxalq яmяkdaшlыьыn vacиblиyиnи dяrk
edяrяk, hцquq vя mяhkяmя sahяlяrиndя яmяkdaшlыьыn qurulmasыna, иnkишafыna vя
mюhkяmlяndиrиlmяsиnя mцhцm яhяmиyyяt verяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddə 1
Tяrяflяr hяr bиrиnиn sяlahиyyяtи чяrчиvяsиndя bu Anlaшma Memorandumuna uyьun olaraq
яdlиyyя vя mяhkяmя sahяlяrиndя яmяkdaшlыьы tяшvиq etmяyя sяy gюstяrиr.
Maddə 2
Bu Anlaшma Memorandumu цzrя яmяkdaшlыq sahяlяrиnя aшaьыdakыlar daxиldиr:
mиllи qanunverиcиlиyиn
mцbadиlяsи;
- e-яdlиyyяnиn tяшvиqи;
-

beynяlxalq

standartlara

uyьunlaшdыrыlmasыna daиr tяcrцbя

-

яdlиyyя ишчиlяrиnиn vя hakиmlяrиn tяdrиsи vя tяlиmи;

-

mяhkяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи;

-

semиnar, konfrans, sиmpozиum vя elmи gюrцшlяrиn tяшkиlи vя ya orada ишtиrak edиlmяsи;

-

nцmayяndя heyяtlяrиnиn mцbadиlяsи;

-

mяhkumlarыn sosиal adaptasиyasы mяsяlяlяrи цzrя tяcrцbя mцbadиlяsи;

-

zяrurяt olduqda, mцtяxяssиslяrиn qarшыlыqlы qяbul olunmasы;

-

Tяrяflяr arasыnda razыlaшdыrыlan dиgяr яmяkdaшlыq sahяlяrи.
Maddə 3

Bu Anlaшma Memorandumunun hяyata keчиrиlmяsи цчцn Tяrяflяr bu Anlaшma
Memorandumunda gюstяrиlяn mцxtяlиf sahяlяrи яhatя edяn яmяkdaшlыq proqramlarы
hazыrlayыr.
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Maddə 4
Tяrяflяr яmяkdaшlыq haqqыnda bu Anlaшma Memorandumunun hяyata keчиrиlmяsи
zamanы ишчи dиl kиmи иngиlиs dиlиndяn иstиfadя edиrlяr.
Maddə 5
Tяrяflяr bu Anlaшma Memorandumu цzrя planlaшdыrыlan fяalиyyяtlяrиn vя tяdbиrlяrиn
malиyyяlяшdиrиlmяsиnи mиllи qanunverиcиlиyя яsasяn mюvcud malиyyя vяsaиtlяrиnиn hцdudlarы
чяrчиvяsиndя tяmиn edиr.
Maddə 6
Bu Anlaшma Memorandumunun hяyata keчиrиlmяsи цчцn hяr bиr Tяrяf "mяrkяzи qurum"
tяyиn edиr.
Azərbaycan Tərəfi adından mərkəzi qurum – Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq idarəsi.
Яlcяzaиr Tяrяfи adыndan mяrkяzи qurum - Яlcяzaиr Xalq Demokratиk Respublиkasы Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Hцquqи vя mяhkяmя яmяkdaшlыьы цzrя dиrektorluьudur.
Maddə 7
Bu Anlaшma Memorandumunun tяfsиrи vя ya tяtbиqи иlя baьlы hяr bиr mяsяlя Tяrяflяr
arasыnda mяslяhяtlяшmя yolu иlя hяll edиlиr.
Maddə 8
Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя bu Anlaшma Memorandumuna яlavя vя dяyишиklиklяr
edиlя bиlяr. Belя яlavя vя dяyишиklиklяr hazыrkы Anlaшma Memorandumunun ayrыlmaz
tяrkиb hиssяsи olan ayrыca protokollar formasыnda rяsmиlяшdиrиlиr vя bu Anlaшma
Memorandumunun 9-cu maddяsиndя nяzяrdя tutulan qaydada qцvvяyя mиnиr.
Maddə 9
Bu Anlaшma Memorandumu onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan mцvafиq
dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn yerиnя yetиrиlmяsиnи tяsdиqlяyяn Tяrяflяrиn sonuncu yazыlы
bиldиrишиnиn dиplomatиk kanallar vasиtяsиlя alыndыьы tarиxdя qцvvяyя mиnиr.
Bu Anlaшma Memorandumu цч иl mцddяtиnя qцvvяdя qalыr vя Tяrяflяrdяn bиrи яn az altы
ay яvvяlcяdяn bu Anlaшma Memorandumunu lяьv etmяk nиyyяtиnи dиplomatиk kanallar
vasиtяsиlя yazыlы шяkиldя dиgяr Tяrяfя bиldиrmяdиyи tяqdиrdя avtomatиk olaraq analojи
mцddяtlяrя uzadыlacaqdыr.
Яlcяzaиr шяhяrиndя, 2017-cи иl "16" aprel tarиxиndя hяr bиrи Azяrbaycan, яrяb vя иngиlиs
dиllяrиndя olmaqla иkи nцsxяdя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr bяrabяr autentиkdиr. Tяfsиr
zamanы fиkиr ayrыlыьы yarandыьы tяqdиrdя иngиlиs dиlиndя olan mяtnя цstцnlцk verиlиr.
Азярбайъан Respublиkasынын
ядлиййя назири Фикрят Мяммядов

Ялъязаир Халг Демократик Республикасынын
ядлиййя назири Ял-Таййиб Лоущ
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Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi иля
Латвийа Республикасынын Яdliyyя Nazirliyi arasыnda
яmяkdaшlыq haqqыnda
АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи
vя Latvиya Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, hцquqи sahяdя bиlиk vя tяcrцbя mцbadиlяsиndя
maraqlы olduqlarыnы nяzяrя alaraq, beynяlxalq яmяkdaшlыьыn яhяmиyyяtиnи dяrk edяrяk,
иqtиsadиyyatыn иnkишafыnda vя иnvestиsиyalarыn cяlb edиlmяsиndя яdlиyyяnиn artan rolu da
nяzяrя alыnmaqla hцquq vя mяhkяmя sahяlяrиndя яmяkdaшlыьыn иnkишafыna vя
mюhkяmlяndиrиlmяsиnя bюyцk яhяmиyyяt verяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldиlяr:
Maddə 1
Яmяkdaшlыq sahяlяrи
Tяrяflяr яmяkdaшlыьы hяyata keчиrяrkяn aшaьыdakы иstиqamяtlяrя цstцnlцk verиrlяr:
- mиllи qanunverиcиlиyиn beynяlxalq vя Avropa standartlarыna uyьunlaшdыrыlmasы;
- e-яdlиyyяnиn tяшvиqи vя яdlиyyя xиdmяtlяrиnя daha genиш чыxышыn tяmиn edиlmяsи;
- mяhkяmя sиstemиnиn vя mяhkяmя иdarяetmяsиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи;
- mяhkяmя иcraatыnыn effektиvlиyи vя keyfиyyяtи, o cцmlяdяn Mцbahиsяlяrиn Alternatиv Hяllи
Цsullarыnыn daha genиш tяtbиqи;
- mяhkяmя ekspertиzasы sahяsиndя tяcrцbя mцbadиlяsи;
- яdlиyyя ишчиlяrиnиn vя hakиmlяrиn tяdrиsи vя tяlиmи;
- penиtensиar иdarяetmя sahяsиndя fяalиyyяtlяrиn tяkmиllяшdиrиlmяsи;
- probasиya sиstemиnиn effektиv иdarя olunmasы, o cцmlяdяn azadlыqdan mяhrum etmяyя
sяmяrяlи alternatиvlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsи.
Qarшыlыqlы maraq kяsb edяn dиgяr sahяlяr.
Maddə 2
Яmяkdaшlыq formalarы
Tяrяflяr aшaьыdakы formalar цzrя яmяkdaшlыq edиr:
- bu Anlaшma Memorandumunun 1-cи maddяsиndя qeyd olunan sahяlяrdя яmяkdaшlыqla
baьlы mяlumat vя tяcrцbя mцbadиlяsи;
- Tяrяflяrиn sorьusu яsasыnda mюvcud шяraиtdяn asыlы olaraq qarшыlыqlы maraq kяsb edяn
mяsяlяlяrя daиr tяcrцbя mцbadиlяsи aparmaq mяqsяdиlя ekspertlяrиn ишчи gюrцшlяrиnиn vя
nцmayяndя heyяtlяrиnиn sяfяrlяrиnиn tяшkиlи;
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- qarшыlыqlы maraq kяsb edяn hцquq mяsяlяlяrи цzrя konfrans, sиmpozиum, semиnar vя dиgяr

tяdbиrlяrиn tяшkиlи vя orada ишtиrak edиlmяsи.
- Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя dиgяr яmяkdaшlыq formalarы.
Maddə 3
Dil
Tяrяflяr bu Anlaшma Memorandumunun tяtbиqи zamanы ишчи dиl kиmи иngиlиs dиlиndяn иstиfadя
edиrlяr.
Maddə 4
Xərclər
Bu Anlaшma
malиyyя иmkanlarы
Bu Anlaшma
sяfяrlяrи иlя baьlы

Memorandumu чяrчиvяsиndя fяalиyyяtlяrиn malиyyяlяшmяsи Tяrяflяrиn
nяzяrя alыnmaqla ишчи qaydada razыlaшdыrыlыr.
Memorandumu чяrчиvяsиndя nцmayяndя heyяtи vя mцtяxяssиslяrиn
xяrclяr gюndяrяn Tяrяfиn hesabыna юdяnиlиr.
Maddə 5
Яlaqя qurumlarы

Tяrяflяr bu Anlaшma Memorandumunu hяyata keчиrяrkяn bиrbaшa яlaqя
aшaьыdakы tabe qurumlarы tяyиn edиr:
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи: Beynяlxalq яmяkdaшlыq иdarяsи;
Latvиya Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи: Avropa Ишlяrи цzrя иdarя.

цчцn

Maddə 6
Fиkиr ayrыlыqlarыnыn hяllи
Bu Anlaшma Memorandumunun tяfsиrи vя tяtbиqи иlя baьlы yarana bиlяcяk hяr hansы fиkиr
ayrыlыьы Tяrяflяr arasыnda danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu иlя hяll edиlиr.
Maddя 7
Dəyişikliklər və əlavələr
Tяrяflяrиn qarшыlыqlы razыlыьы иlя bu Anlaшma Memorandumuna яlavя vя dяyишиklиklяr
edиlя bиlяr. Belя яlavя vя dяyишиklиklяr bu Anlaшma Memorandumunun ayrыlmaz tяrkиb
hиssяsи olan ayrыca protokollar formasыnda rяsmиlяшdиrиlиr vя bu Anlaшma Memorandumunun
8-cи maddяsиndя nяzяrdя tutulan prosedura uyьun olaraq qцvvяyя mиnиr.

Maddə 8 Qüvvəyəminmə, müddət və
ləğvetmə
Bu Anlaшma Memorandumu onun qцvvяyя mиnmяsи цчцn zяrurи olan mцvafиq
dюvlяtdaxиlи prosedurlarыn tamamlanmasыnы tяsdиqlяyяn Tяrяflяrиn sonuncu yazыlы
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bиldиrишиnиn dиplomatиk kanallar vasиtяsиlя alыndыьы tarиxdя qцvvяyя mиnиr.
Bu Anlaшma Memorandumu цч иl mцddяtиnя qцvvяdя qalыr vя Tяrяflяrdяn bиrи яn az altы
ay яvvяlcяdяn bu Anlaшma Memorandumunu lяьv etmяk nиyyяtиnи dиplomatиk kanallar
vasиtяsиlя yazыlы шяkиldя dиgяr Tяrяfя bиldиrmяdиyи tяqdиrdя avtomatиk olaraq nюvbяtи цчиllиk
mцddяtlяrя uzadыlыr.
Rиqa шяhяrиndя, 2017-cи иl "13" sentyabr tarиxиndя hяr bиrи Azяrbaycan, latыш vя иngиlиs
dиllяrиndя olmaqla иkи яsl nцsxяdя иmzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr bяrabяr autentиkdиr. Tяfsиr
zamanы hяr hansы fиkиr ayrыlыьы yarandыьы tяqdиrdя иngиlиs dиlиndя olan mяtnя цstцnlцk verиlиr.
Азярбайъан Respublиkasынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Латвийа Республикасы
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi ilя
Serbiya Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

МЕМОРАНДУМ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi ilя
Serbiya Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi, beynяlxalq яmяkdaшlыьыn яhяmiyyяtini vя milli
qanunvericiliyin beynяlxalq standartlara uyьunlaшdыrыlmasыna aшkar zяrurяti dяrk edяrяk, hцquqi
sahяdя bilik vя tяcrцbя mцbadilяsindя onlarыn maraqlarыnы nяzяrя alaraq, iqtisadiyyatыn
inkiшafыnda яdliyyяnin artan rolu шяraitindя hцquq vя mяhkяmя sahяlяrindя яmяkdaшlыьыn
inkiшafыna vя mюhkяmlяndirilmяsinя bюyцk яhяmiyyяt verяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa
gяldilяr:
Maddə 1
Яmяkdaшlыq sahяlяri
Tяrяflяr aшaьыdakы mяqsяdlяrя nail olmaq цчцn юz sяlahiyyяtlяri чяrчivяsindяki mяsяlяlяr цzrя
яmяkdaшlыq edirlяr:
1)
milli qanunvericiliyin beynяlxalq standartlara uyьunlaшdыrыlmasы;
2)
mцlki vя cinayяt iшlяri цzrя beynяlxalq hцquqi yardыma dair tяcrцbя mцbadilяsi;
3)
e-яdliyyяnin tяшviqi;
4)
mяhkяmя sisteminin mцasirlяшdirilmяsi;
5)
mяhkяmя sisteminin idarяetmя heyяtinin tяdrisi vя tяlimi;
6)
notariuslar, icra mяmurlarы vя mediatorlar arasыnda яmяkdaшlыьыn gцclяndirilmяsi;
7)
beynяlxalq standartlara uyьun olaraq, cяzalarыn icrasы sisteminin mцasirlяшdirilmяsi;
8)
qarшыlыqlы maraq kяsb edяn digяr sahяlяr цzrя яmяkdaшlыq.
Maddə 2
Яmяkdaшlыq formalarы
Яmяkdaшlыq aшaьыdakыlarы nяzяrdя tutur:
- hяr iki Tяrяf цчцn maraq kяsb edяn mяlumat vя tяcrцbя mцbadilяsi;
- ekspertlяrin iшчi gюrцшlяrinin vя nцmayяndя heyяtlяrinin sяfяrlяrinin tяшkili;
- digяr formalar.
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Maddə 3
Dil
Tяrяflяr bu Memorandumun tяtbiqi zamanы iшчi dil kimi ingilis dilindяn istifadя edirlяr.
Maddə 4 Xərclər
Bu Memorandum чяrчivяsindя nцmayяndя heyяti vя mцtяxяssislяrin sяfяrlяri ilя baьlы
xяrclяr gюndяrяn Tяrяfin hesabыna юdяnilir.
Maddə 5
Яlaqя qurumlarы
Tяrяflяr bu Memorandumu hяyata keчirяrkяn aшaьыdakы tabeli qurumlarы birbaшa яlaqя
vasitяlяri kimi tяyin edir:
Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi: Beynяlxalq яmяkdaшlыq idarяsi;
Serbiya Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi: Beynяlxalq hцquqi yardыm цzrя sektor.
Maddə 6
Fikir ayrыlыqlarыnыn hяlli
Bu Memorandumun tяfsiri vя tяtbiqi ilя baьlы yarana bilяcяk hяr hansы fikir ayrыlыьы Tяrяflяr
arasыnda danышыqlar vя mяslяhяtlяшmяlяr yolu ilя hяll edilir.
Maddə 7
Яlavяlяr vя dяyiшikliklяr
Bu Memoranduma яlavяlяr vя dяyiшikliklяr yazыlы шяkildя Tяrяflяrin razыlыьы ilя edilir.
Xцsusi qoшmalar formasыnda яlavяlяr vя dяyiшiksliklяr Memorandumun ayrыlmaz tяrkib
hissяsini tяшkil edir vя bu Memorandumun 8-ci maddяsinin mцddяasыna uyьun olaraq qцvvяyя
minir.
Maddə 8
Qüvvəyəminmə, müddət və
ləğvetmə
Bu Memorandum onun qцvvяyя minmяsi цчцn zяruri olan dюvlяtdaxili prosedurlarыn
tamamlanmasы barяdя Azяrbaycan tяrяfinin yazыlы bildiriшinin diplomatik kanallar vasitяsilя
Serbiya tяrяfindяn alыndыьы tarixdяn qцvvяyя minir.
Bu Memorandum qeyrimцяyyяn mцddяtя baьlanыlыr. Tяrяflяrdяn hяr hansы biri istяnilяn
vaxt diplomatik kanallar vasitяsilя lяьvetmя haqqыnda yazыlы bildiriш vermяklя, bu
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Memorandumu lяьv edя bilяr. Belя halda, bu Memorandum bu cцr bildiriшin alыndыьы tarixdяn 3
(цч) ay mцddяt keчdikdяn sonra lяьv olunur.
Bakы шяhяrindя, 2018-ci il "21" may tarixindя hяr biri Azяrbaycan, serb vя ingilis dillяrindя
olmaqla, iki яsl nцsxяdя imzalanmышdыr, bцtцn mяtnlяr bяrabяr autentikdir. Tяfsir zamanы hяr
hansы fikir ayrыlыьы yarandыьы tяqdirdя, ingilis dilindя olan mяtnя цstцnlцk verilir.
Азярбайъан Respublиkasынын

Сербийа Республикасынын
Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan

Яdlиyyя Nazиrlиyи adыndan
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Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi ilя
Sяudiyyя Яrяbistanы Krallыьыnыn Яdliyyя Nazirliyi
arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda

АНЛАШМА МЕМОРАНДУМУ
Bundan sonra "Tяrяflяr" adlandыrыlacaq Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя
Sяudiyyя Яrяbistanы Krallыьыnыn Яdliyyя Nazirliyi, hяr iki юlkяnin qanunvericiliklяrinя uyьun
olaraq яdliyyя vя mяhkяmя sahяlяrindя qarшыlыqlы яmяkdaшlыьы hяvяslяndirmяyi vя
geniшlяndirmяyi arzu edяrяk, aшaьыdakыlar barяdя razыlыьa gяldilяr:
Maddə 1
Tяrяflяr arasыnda яmяkdaшlыq sahяlяrinя aшaьыdakыlar daxildir:
1. ədliyyə orqanlarının fəaliyyətləri barədə məlumat mübadiləsi və bu
nümayəndələrin mübadiləsi;
2. e-яdliyyяnin vя e-mяhkяmяnin tяшviqi;
3. яdliyyя vя mяhkяmя sahяlяrindя fikir, nяшr vя hцquqi mяlumatlar mцbadilяsi;
4. mюvcud qanunvericiliklяr barяdя mяlumat mцbadilяsi;

sahədə

5. яdliyyя rяsmilяrinin, hakimlяrin vя mяhkяmя iшчilяrinin peшяkar bacarыqlarыnыn daha da
inkiшaf etdirilmяsi цчцn gюrцш, mцhazirя, praktiki tяlim kurslarы vя digяr mцvafiq tяdbirlяrin
tяшkili;
6. mяhkяmя strukturlarы vя mяhkяmя peшяlяrinin hяyata keчirilmяsi metodlarы barяdя
mяlumat mцbadilяsi.
Maddə 2
Bu Anlaшma Memorandumunda gюstяrilяn яmяkdaшlыьыn яhatя dairяsi hяr iki Tяrяfdя sяlahiyyяtli
rяsmilяr arasыnda яlaqяlяndirmя vasitяsilя vя hяr bir Tяrяfin bцdcяsinin imkan verdiyi чяrчivяdя hяyata
keчirilir.
Maddə 3
Bu Anlaшma Memorandumunun tяfsiri vя ya tяtbiqi ilя baьlы yaranan hяr hansы fikir ayrыlыьы
Tяrяflяr arasыnda danышыqlar yolu ilя dostcasыna hяll edilir.
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Maddə 4
Bu Anlaшma Memorandumunun hяyata keчirilmяsi zamanы rяsmi yazышma ingilis dilinя
tяrcцmяsi ilя birlikdя Tяrяflяrin rяsmi dillяrindя aparыlыr.
Maddə 5
Tяrяflяrin qarшыlыqlы razыlыьы ilя bu Anlaшma Memorandumuna яlavя vя dяyiшikliklяr edilя
bilяr. Belя яlavя vя dяyiшikliklяr bu Anlaшma Memorandumunun ayrыlmaz tяrkib hissяsi olan
ayrыca protokollar formasыnda rяsmilяшdirilir vя bu Anlaшma Memorandumunun 6-cы
maddяsindя nяzяrdя tutulan qaydada qцvvяyя minir.
Maddə 6
Bu Anlaшma Memorandumu onun qцvvяyя minmяsi цчцn zяruri olan dюvlяtdaxili
prosedurlarыnыn yerinя yetirilmяsi barяdя Tяrяflяrin sonuncu yazыlы bildiriшinin diplomatik
kanallar vasitяsilя alыndыьы tarixdяn otuz gцn sonra qцvvяyя minir.
2. Bu Anlaшma Memorandumu onun qцvvяyя minmяsindяn etibarяn beш il mцddяtinя
baьlanыlыr vя Tяrяflяrdяn biri яn az altы ay яvvяlcяdяn bu Anlaшma Memorandumunu lяьv etmяk
niyyяti barяdя digяr Tяrяfя diplomatik kanallar vasitяsilя yazыlы bildiriш gюndяrmяdiyi tяqdirdя
avtomatik olaraq nюvbяti beш
- illik mцddяtlяr цчцn qцvvяdя qalыr.
3. Tяrяflяr baшqa cцr razыlыьa gяlmяdiyi tяqdirdя, bu Anlaшma Memorandumunun lяьvi bu
Memoranduma яsasяn razыlaшdыrыlmыш tяdbir vя (vя ya) proqramlarыn davam etmяsinя onlarыn
tamamlanmasыna qяdяr tяsir etmir.
Яr-Riyad шяhяrindя 2019-cu il 28 yanvar tarixindя, hicri tяqviminя uyьun olaraq 22 cumadi
яl- яvvяl 1440-cы il tarixindя, bцtцn mяtnlяr bяrabяr autentik olmaqla Azяrbaycan, яrяb vя ingilis
dillяrindя iki яsl nцsxяdя imzalanmышdыr. Bu Anlaшma Memorandumunun tяfsiri vя ya tяtbiqi
zaman fikir ayrыlыьы yarandыьы tяqdirdя ingilis dilindя olan mяtnя цstцnlцk verilir.
1.

Sяudiyyя Яrяbistanы Krallыьыnыn

Azяrbaycan Respublikasыnыn
Яdliyyя Nazirliyi adыndan

Яdliyyя Nazirliyi adыndan
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BOLQARISTAN RESPUBLİKASI
ARASINDA MÜLKİ İŞLƏR ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra "Razılığa Gələn Tərəflər" adlandırılan Azərbaycan Respublikası
və Bolqarıstan Respublikası hüquqi münasibətlər sahəsində əməkdaşlığın həyata
keçirilməsi üçün müstəqilliyə hörmət əsasında bir-birinə mülki işlər üzrə hüquqi
yardım göstərilməsini qərara almış və bu məqsədlə aşağıdakılar barəsində razılığa
gəldilər:
IFƏSİL
Ümumi müddəalar
Maddə 1
Hüquqi müdafiə
1. Razılığa Gələn bir Tərəfin vətəndaşları Razılığa gələn digər Tərəfin
ərazisində şəxsi qeyri əmlak və əmlak hüquqların müdafiəsi baxımından onun
vətəndaşları ilə eyni hüquqlara malikdir. Onlar məhkəmə, ədliyyə orqanları,
prokurorluq və mülki işlərlə məşğul olmaq səlahiyyətinə malik digər idarələrə
müraciət etmək, vəsatətlər qaldırmaq və həmin Tərəfin vətəndaşları kimi eyni şərtlər
əsasında digər prosessual əməliyyatlar aparmaq hüququna malikdir.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşlarından digər Tərəfin ərazisində,
onların həmin ölkənin vətəndaşı olmaması, eyni zamanda həmin ölkədə yaşayış,
yaxud olma yerinə malik olmaması səbəbindən dövlət rüsumu tələb edilə bilməz.
3. 1-ci bəndin müddəaları Razılığa Gələn hər bir Tərəfin ərazisində, onların
milli qanunvericiliyinə müvafiq surətdə təsis olunan hüquqi şəxslərə də şamil edilir.
4. Bu Müqavilədə istifadə olunan "mülki işlər" termini aşağıdakıları bildirir:
Azərbaycan Respublikası üçün-mülki, ailə-nikah, təsərrüfat və ticarət işləri;
Bolqarıstan Respublikası üçün-mülki, ailə və ticarət işləri.
Maddə 2
Hüquqi yardım
Razılığa Gələn Tərəflərin bu Müqavilənin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndində adları
çəkilən orqan və idarələri öz ölkəsinin qanunvericiliyi ilə müəyyən olunan və onların
səlahiyyətinə uyğun olaraq bir-birinə mülki işlər üzrə qarşılıqlı surətdə hüquqi yardım
göstərirlər.
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Maddə 3
Pulsuz hüquqi yardım
Razılığa Gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları digər Tərəfin ərazisində onun
vətəndaşları ilə eyni şərtlər əsasında, onun qanunvericiliyinə uyğun pulsuz hüquqi
yardımdan istifadə edirlər.
Maddə 4
Hüquqi yardımın növləri
Razılığa Gələn Tərəflər xahiş əsasında qarşılıqlı surətdə məhkəmə və qeyriməhkəmə sənədlərini bir-birinə təqdim edəcək, iddianın təmin edilməsi üçün tədbir
görəcək, proses iştirakçılarını, şahid və ekspertləri dindirəcək, ekspertiza aparacaq,
yerində müayinə aparacaq, məhkəmə qərarlarını tanıyacaq və onları icra edəcək,
eləcə də borclunun axtarışı üçün tədbir görəcək, habelə digər prosessual hərəkətlər
yerinə yetirəcəklər.
Maddə 5
Hüquqi yardım zamanı əlaqə qaydaları
1. Hüquqi yardım göstərilərkən Razılığa Gələn Tərəflərin səlahiyyətli orqanları
bir-biri ilə bu Müqavilədə nəzərdə tutulan mərkəzi idarələr vasitəsilə əlaqə saxlayırlar.
2. Bu maddənin birinci bəndində adları çəkilən mərkəzi idarələrə aşağıdakılar
aiddir;
Azərbaycan Respublikası tərəfindən-Ədliyyə Nazirliyi;
Bolqarıstan Respublikası tərəfindən-Ədalət Mühakiməsi Nazirliyi;
Maddə 6
Sənədlərin tərtib olunması
Razılığa Gələn Tərəflərin səlahiyyətli orqanları tərəfindən göndərilən hüquqi
yardım məqsədi daşıyan və dövlət dilində yazılmış sənədlər rus dilinə tərcümə
olunmalı, səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiqlənməlidir.
Maddə 7
Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar xərclər
Əgər bu Müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, Razılığa Gələn
Tərəflər bir-birinə pulsuz hüquqi yardım göstərirlər.
Maddə 8
Hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina
Əgər sorğu verilən Razılığa Gələn Tərəf hesab edir ki, hüquqi yardımın
göstərilməsi onun suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai qaydalarına ziyan vurur,
yaxud onun milli qanunvericiliyinə ziddir, o, sorğu verən Tərəfə yardım
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göstərməməsinin səbəblərini bildirməklə hüquqi yardımdan imtina edə bilər.
II F Ə S İ L
Bildiriş və sənədlərin təqdim olunması
Maddə 9
Məhkəmə, yaxud qeyri-məhkəmə sənədləri Razılığa Gələn digər Tərəfin
ərazisində yaşayış və ya olma yeri olan şəxsə aid olduqda, sorğu verən Tərəfin
səlahiyyətli orqanı digər Tərəfin mərkəzi orqanına bildiriş və ya sənədlərin təqdim
olunmasına dair vəsatət və digər müvafiq sənədlər göndərir.
Maddə 10
1. Sənədlər sorğu verilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq
surətdə təqdim olunur.
2. Sənədlərin təqdim edilməsi, yaxud təqdim edilməsi cəhdinin təsdiqlənməsi
sorğu verilən Tərəfin ərazisində qüvvədə olan sənədlərin təqdimi qaydalarına
müvafiq surətdə tərtib edilir. Təsdiqlənmədə sənədlərin təqdim edildiyi, yaxud buna
cəhd göstərildiyi vaxt və yer, habelə sənədin təqdim edildiyi şəxsin adı göstərilməlidir.
Sənədlər sorğu, verən Razılığa Gələn Tərəfin mərkəzi idarəsinə qaytarılır.
Maddə 11
Sənədlərin diplomatik nümayandəliklər, yaxud
Konsulluq idarələri vasitəsilə təqdim edilməsi
Səlahiyyətli orqanların tapşırığı ilə Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin Razılığa
Gələn digər Tərəfdə akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəlikləri və ya konsulluq
idarələri öz vətəndaşlarına məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədləri təqdim edə
bilərlər. Lakin bu fəaliyyət növü məcburi xarakter daşıya və ərazisində olan ölkənin
milli qanunvericiliyinə zidd ola bilməz.
Maddə 12
Hüquqi yardım göstərilməsi zamanı tətbiq
edilən qanunvericilik
1. Sorğu verilən Razılığa Gələn Tərəf hüquqi yardım göstərən zaman öz
dövlətinin milli qanunvericiliyini tətbiq edir.
2. Sorğu verilən idarə hüquqi yardım göstərən zaman sorğu verən Tərəfin
xahişi ilə onun prosessual normalarından istifadə edə bilər. Bu halda həmin normalar
sorğu verilən Tərəfin milli qanunvericiliyinə zidd olmamalıdır.
Maddə 13
Əvvəlki maddələr aşağıdakılara mane olmur:
- sənədlərin poçt vasitəsilə birbaşa lazımi ünvana göndərilməsi imkanına;
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- bu işdə marağı olan hər bir şəxsə müəyyən sənədlərin, yaxud onlara dair
bildirişin Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində istifadə edilən üsullara müvafiq surətdə öz
vəsaiti hesabına lazımi ünvana çatdırmasına;
III F Ə S İ L
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırıq
Maddə 14
Hüquqi yardım göstərilməsi barədə tapşırığın forması
Hüquqi yardım göstərilməsi ilə əlaqədar tapşırıq yazılı formada tərtib olunmalı
və orada aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:
a) sorğu verən idarənin adı;
b) imkan daxilində sorğu verilən idarənin adı;
v) hüquqi yardım tələb edən işin adı və mahiyyəti, tapşırığın məzmunu;
q) işə aidiyyəti olan şəxslərin ad və familiyaları, onların vətəndaşlığı, cinsi,
məşğuliyyəti, yaşayış, yaxud olma yeri, anadan olduğu il və yer, hüquqi şəxsin adı və
yeri;
d) bu maddənin "q" bəndində qeyd olunan şəxslərin nümayəndələrinin ad,
familiya və ünvanları;
j)
sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyindən işə aidiyyəti olan şəxslərin
prosessual hüquq və vəzifələrinə dair çıxarışların surəti;
e) təqdim olunan sənədin adı.
Maddə 15
Tapşırığın yerinə yetirilməsi
1. Sənədlərin təqdim oluması tapşırığının yerinə yetirilməsini təsdiqləyən
sənəddə onların alınması tarixi, qəbul edən, habelə tapşırığı yerinə yetirən şəxsin
imzaları göstərilməlidir. Əgər sənədləri qəbul edən şəxs bundan imtina edərsə, həmin
imtinanın səbəbləri göstərilməlidir.
2. Əgər sorğu verilən Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarələri milli
qanunvericiliyə əsasən tapşırığı yerinə yetirmək hüququna malik deyillərsə, həmin
tapşırıq imtinanın səbəbləri göstərilməklə geri qaytarılır.
3. Əgər Razılığa Gələn Tərəfin sorğu verilən idarəsi tapşırığı yerinə yetirmək
hüququna malik deyilsə, o, həmin tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün onu öz tərəfinin
səlahiyyətli idarəsinə göndərməli, habelə digər Tərəfin müvafiq idarəsini bu barədə
xəbərdar etməlidir.
4. Sorğu verən ədliyyə orqanı işdə marağı olan tərəflərin və əgər mümkün
olarsa, onların nümayəndələrini tələb olunan tapşırığın yerinə yetirilməsi tarixi və yeri
haqqında bilavasitə xəbərdar edilməsini, onların iştirak edə bilmələri üçün tələb edə
bilər.
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Maddə 16
Tapşırığın yerinə yetilməsinin xüsusi üsulu
1. Razılığa Gələn Tərəflərin məhkəmə tapşırıqlarını yerinə yetirən səlahiyyətli
idarələri öz ölkələrinin qanunvericiliyinə uyğun forma tətbiq edirlər.
2. Sorğu verən idarənin vəsatətində xüsusi formanın tətbiqi tələb edilərsə, Razılığa
Gələn sorğu verilən Tərəfin qanunlarına və məhkəmə təcrübəsinə uyğun gəlmədiyi,
yaxud praktiki çətinliklər törətdiyi hallar istisna olmaqla bu vəsatət həmin üsulla təmin
oluna bilər.
3. Sorğu verilən Razılığa Gələn Tərəf sorğu verən Razılığa Gələn Tərəfdən
ekspertlərə verilən haqqın və xüsusi formanın tətbiqi ilə olan xərclərin ödənilməsini
tələb etmək hüququna malikdir.
4. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər biri öz diplomatik, yaxud konsulluq
nümayəndəlikləri vasitəsilə öz vətəndaşlarına aid olan məhkəmə tapşırıqlarını
məcburiyyət tətbiq etmədən yerinə yetirə bilər.
IV F Ə S İ L
Məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası
Maddə 17
Tanınan və icra olunan qərarlar
1. Razılığa Gələn Tərəflər bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq surətdə digər
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində çıxarılan və qanuni qüvvəyə minən məhkəmə
qərarlarını öz ərazisində tanımalı və icra etməlidir.
2. Bu Müqavilədə işlədilən "məhkəmə qərarı" termini məhkəmənin qətnaməsi,
qərarı, qərardadı və məhkəmə hökmünün cinayət işi üzrə vurulan zərərin
ödənilməsinə dair hissəsini bildirir.
Maddə 18
Məhkəmə qərarının tanınması və icrası haqqında vəsatət
1. Məhkəmə qərarının tanınması və icrası haqqında vəsatət ərizəçi tərəfindən
həmin qərarı çıxaran məhkəməyə təqdim olunur və məhkəmə onu bu Müqavilənin 5-ci
maddəsində nəzərdə tutulan qaydada digər Razılığa Gələn Tərəfə göndərir. Ərizəçi
vəsatəti birbaşa digər Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsinə də göndərə bilər.
2. Məhkəmə qərarının tanınması və icrası haqqında vəsatət aşağıdakı
sənədlərlə müşayiət olunur:
a) məhkəmə tərəfində təsdiq olunmuş qərarın surəti ilə; əgər surətdə qərarın
qanuni qüvvəyə minməsi və icra oluna bilməsinə dair dəqiq göstəriş yoxsa, bunu əks
etdirən sənədin də bir nüsxəsi əlavə olunmalıdır;
b) Razılığa Gələn sorğu verən Tərəfin ərazisində qərarın icra olumuş
hissəsinə dair sənəd;
v) prosesdə iştirak etməyən Tərəfə, onun fəaliyyət qabiliyyətinə malik olmadığı
halda isə onun müvafiq nümayəndəsinə qanunla müəyyən edilmiş qaydada
məhkəməyə çağırış haqqında bildirişi təsdiq edən sənəd.
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3.

Bu sənədlər təsdiq olunmuş rus dilində tərcüməsilə müşayiət olunmalıdır:
Maddə 19
Məhkəmə qərarının tanınması və icrası qaydası

1. Məhkəmə qərarının tanınması və icrasını Razılığa Gələn Tərəfin vəsatətlə
müraciət olunan məhkəməsi həmin Tərəfin milli qanunvericiliyində göstərilən
qaydalara riayət olunmaqla həyata keçirir.
2. Vəsatətlə müraciət olunan məhkəmə, qərarı mahiyyəti üzrə müzakirə etmir,
yalnız onun bu Müqavilənin tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirir.
3. Qərarın tanınması və icrası ilə əlaqədar vəsatət daxil olmuş məhkəmə zəruri
hallarda qərar çıxarmış məhkəmədən əlavə materialların təqdim olunmasını tələb edə
bilər.
Maddə 20
Qərarın tanınmasından və icrasından imtina
1. Məhkəmə qərarı aşağıdakı halların birində tanınma və icra olunmaqdan
imtina edilə bilər:
a) qərarın çıxarıldığı Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində, onun milli
qanunvericiliyinə əsasən qanuni qüvvəyə minmədikdə və icra edilə bilməzsə;
b) qərarın tanınması və icrası ilə əlaqədar vəsatətlə sorğu verilən Razılığa
Gələn Tərəfin milli qanunvericiliyinə əsasən bu iş yalnız həmin Tərəfin məhkəməsinin
səlahiyyətinə aiddirsə;
v) Razılığa Gələn Tərəfin milli qanunvericiliyinə müvafiq surətdə qərarı qəbul
edən idarə tərəfindən məhkəməyə gəlmək haqqında bildiriş prosesdə iştirak etməyən
tərəfə təqdim olunmadıqda, yaxud həmin tərəfin tam və ya qismən fəaliyyət
qabiliyyəti olmadığı halda müvafiq nümayəndənin məhkəmədə iştirak etmədikdə;
q) Sorğu verilən Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi eyni tərəflər arasında həmin
hüquqi mübahisə üzrə qərar çıxarmışsa və o, hüquqi qüvvəyə minmişsə, yaxud o,
həmin məhkəmədə baxılırsa və ya üçüncü dövlətin bu məsələ ilə əlaqədar qanunu
qüvvəyə minmiş qərarı tanınmışsa;
VFƏSİL
Leqallaşdırmadan azad edilmə, vətəndaşlıq
vəziyyəti və informasiya mübadiləsi
Maddə 21
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində tərtib olunan rəsmi sənədləri
digər Tərəfin ərazisində təqdim etmək lazım gəldikdə, onlar leqallaşdırmadan və
digər analoji rəsmiyyətçilikdən azad edilir.
2. Bu Müqavilənin mahiyyəti ilə bağlı olan, Razılığa Gələn Tərəflərin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən verilmiş sənədlər rəsmi sənəd hesab olunur.
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Maddə 22
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər biri ondan tələb edildikdə və buna qanuni
əsas olduqda, digər Tərəfə onun vətəndaşlarına, vətəndaşlıq vəziyyətinə dair aktları
və məhkəmə qərarlarının surətini pulsuz olaraq verir.
2. Ərizələr və vətəndaşlıq vəziyyəti aktları diplomatik yolla, yaxud konsulluqlar
vasitəsilə verilir; ərizələr və məhkəmə qərarlarının surətləri mərkəzi orqanlar vasitəsilə
çatdırılır.
Maddə 23
Mərkəzi orqanlar tələb edildikdə milli qanunvericilik və məhkəmə təcrübəsinə
aid məlumatı, həbelə məhkəmə qərarlarının surətni göndərirlər.
VI F Ə S İ L
Yekun müddəalar
Maddə 24
Mübahisələrin həll olunması
Razılığa Gələn Tərəflər bu Müqavilənin təfsiri və ya icrası ilə əlaqədar meydana
çıxan mübahisələri Müqavilənin 5-ci maddəsində adları çəkilən müvafiq mərkəzi
orqanlar arasında məsləhətləşmələr, yaxud diplomatik kanallar vasitəsilə həll edirlər.
Maddə 25
Müqavilənin qüvvəyə minməsi
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilməlidir və ratifikasiya fərmanlarının
mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. Tərəflərin hər biri istənilən
vaxt onu ləğv edə bilər. Denonsasiya digər Tərəfdən məlumat alındığı andan altı ay
sonra qüvvəyə minir.
29 iyun 1995-ci ildə Sofiya şəhərində Azərbaycan, bolqar və rus dillərində eyni
qüvvəyə malik olan iki əsil nüsxədə imzalanmışdır. Təfsiri ilə əlaqədar fikir ayrılığı
meydana çıxdığı hallarda rus dilində olan mətnə üstünlük verilir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN

BOLQARISTAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BOLQARISTAN RESPUBLİKASI ARASINDA
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra «Razılığa Gələn Tərəflər» adlandırılan Azərbaycan Respublikası
və Bolqarıstan Respublikası, cinayət hüququ sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək
arzularını rəhbər tutaraq, aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər:
IBÖLMƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Hüquqi yardım göstərmək vəzifəsi
1. Razılığa Gələn Tərəflərin hər biri bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq,
cinayət işləri üzrə digər Tərəfə hüquqi yardım göstərməyi öhdəsinə alır. Bu yardıma
şəxslərin axtarışı və tanınması, məhkəmə bildirişlərinin və başqa məhkəmə
sənədlərinin təqdimi, şübhə edilən şəxslərin, müttəhimlərin və məhkumların
dindirilməsi, sübutların götürülməsi, şahid və ekspertlərin dindirilməsi, müayinə,
axtarış və götürmə, əşya və sənədlərin göndərilməsi, tutulmuş şəxslərin sübutetmə
məqsədiylə verilməsi, hökmlərin, yaxud məhkumluq haqqında sənədlərin
göndərilməsi, hökmlər haqqında məlumat və normativ sənədlərin mübadiləsi daxildir.
2. Sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun gələrsə, hüquqi yardımın başqa
formaları da tətbiq ediləcəkdir.
3. Bu Müqavilə aşağıdakı sahələrdə əməkdaşlığı əhatə etmir;
a) şəxsin təslimi və təslimi məqsədi ilə həbsi;
b) sorğu verən Tərəfin məhkəmələrinin çıxardığı hökmlərin soğru verilən Tərəfin
ərazisində icrası;
v) məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi və cəzanın çəkilməsi;
q) cinayət işlərinin icraatının verilməsi.
Maddə 2
Hüquqi yardım göstərmək üçün ilkin şərtlər
Hüquqi yardım o halda göstərilir ki, hüquqi yardım tələb olunan əməl həm sorğu
verən, həm də sorğu verilən Tərəflərin qanunvericiliyinə görə cinayət hesab olunmalıdır.
Maddə 3
Hüquqi yardımdan imtina
1. Aşağıdakı hallarda hüquqi yardımdan imtina edilə bilər:
a) bu yardımın göstərilməsi sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinin əsas
prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edirsə:
b) irqin, dinin, cinsin, milliyyətin, dilin, siyasi əqidənin, şəxsi və ictimai vəziyyətin
cinayət işinin icraatının nəticələrinə mənfi təsir göstərəcəyini güman etmək haqqında
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sorğu verilən Tərəfin əsası olarsa:
v) sorğu verən Tərəfdə haqqında cinayət işinin icraatı həyata keçirilən şəxs,
sorğu verilən Tərəfdə törədilmiş eyni cinayətə görə qanuni qüvvəyə minmiş hökmlə
məhkum edilmişsə və cəzanı çəkmədən boyun qaçırmasa:
q) sorğu verilən Tərəf hüquqi yardım göstərilməsinin onun suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə və milli mənafelərinə zərər verəcəyi nəticəsinə gələrsə:
2. 1-ci abzasın «b» və «v» bəndlərindəki hüquqi yardım o halda göstərilə bilər
ki, haqqında cinayət işinin icraatı aparılan şəxs könüllü buna öz razılığını bildirsin.
3. Hüquqi yardım sorğu verilən Tərəfdə başlanmış başqa bir cinayət işinin
icraatına mane ola bilərsə, belə hüquqi yardımdan imtina edilə bilər. Sorğu verilən
Tərəf tələbin yerinə yetirilməsini təxirə salmağı, yaxud müəyyən şərtlərlə yerinə
yetirməyi təklif edə bilər.
4. Hüquqi yardımdan imtina edildiyi, yaxud xahiş edilən tələbin müəyyən
şərtlərlə təxirə salındığı hallarda sorğu verilən Tərəf sorğu verən Tərəfi əvvəlcədən
xəbərdar edir və öz imtinasını əsaslandırır.
Maddə 4
Hüquqi yardım barədə xahişin yerinə yetirilməsi
1. Hüquqi yardım haqqında xahişi yerinə yetirərkən sorğu verilən Tərəf öz
qanunvericilik normalarını tətbiq edir. Əgər sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinin
əsas prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil etməzsə, sorğu verən Tərəfin xahişi ilə sorğu
verilən Tərəf xüsusi qayda tətbiq edir.
2. Sorğu verən Tərəfin xahişi ilə sorğu verilən Tərəf hüquqi yardımın icra vaxtı və
yeri haqqında məlumat verir. Bu halda sorğu verən Tərəfin və iş üzrə tərəfin
nümayəndələri sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq iştirak edə,
məhkəmə tapşırığının yerinə yetirilməsinə kömək göstərə bilərlər.
II B Ö L M Ə
HÜQUQİ YARDIMIN NÖVLƏRİ
Maddə 5
Təqdim
1. Təqdim sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müddətlərdə
həyata keçirilir.
2. Sorğu verilən Tərəf təqdimi tarix və alanın imzası olan bildirişlə, yaxud
sənədləri alan şəxs, onların təqdim qaydası və vaxtı haqqında məlumatları əhatə
edən protokolla sübut edir.
Maddə 6
Sənədlərin və şeylərin verilməsi
1. Sənədlərin verilməsi haqqında tələbnamə təqdim olunduqda, sorğu verilən
Tərəf təqdim edilməli sənədlərin təsdiq olunmuş surətlərini, yaxud sorğu verən
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Tərəfin tələbi ilə imkan daxilində sənədlərin əslini göndərə bilər.
2. Sorğu verilən Tərəfin xahişi ilə sorğu verən Tərəf sənədlərin əslini və aldığı
şeyləri geri qaytarır.
3. Bu müqaviləyə əsasən verilən şeylərə rüsum və vergi qoyulmur.
Maddə 7
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların və maddi dəyərlərin verilməsi
1. Razılığa Gələn Tərəf, digər Tərəfin tələbi əsasında sorğu verən Tərəfin
ərazisində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul və başqa maddi dəyərləri verməlidir. Lakin
bu razılığa gələn Tərəflərin, yaxud üçüncü şəxslərin bu dəyərlərə olan hüquqlarını
məhdudlaşdırmamalıdır.
2. Yuxarıda göstərilən pul və başqa maddi dəyərlərin sorğu verilən Tərəfin
ərazisində həll olunmamış başqa cinayət işləri üzrə məhkəmə araşdırması üçün
zəruri olduğu halda həmin Tərəf onların verilməsini müvəqqəti dayandıra bilər.
Maddə 8
Sorğu verən Tərəfin ərazisinə şəxslərin gəlməsi
1. Əgər Razılığa Gələn bir Tərəfin ərazisində olan şəxslərin digər Tərəfin
ərazisinə şəxsən gəlmələri zərurəti meydana çıxarsa, həmin Tərəfə bildiriş
vərəqəsinin çatdırılması tapşırığı ilə müraciət olunmalıdır. Gəlmədiyi halda şəxs
haqqında cəza tədbirləri və sanksiyalar tətbiq edilə bilməz.
2. Sorğu verən Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq, onun tələbi ilə gəlmiş
şahid və ekspertlərin xərcini və müvafiq mükafatlandırılmasını ödəyir. Sorğu verən
Tərəf digər Tərəfin tələbi ilə avans təqdim edə bilər.
3. Hüquqi yardım xahişi əsasında şahid sifəti ilə sorğu verən Tərəfin müəssisəsinə
çağırılmış şəxs, sorğu verilən və sorğu verən Tərəflərin qanunvericiliyində imtina
hüququ nəzərdə tutulmuşsa, ifadə verməkdən imtina edə bilər. Zəruri hallarda sorğu
verən Tərəfin müəssisələri yuxarıda göstərilən hüquqlara aid qanunvericilik haqqında
arayışı da öz xahişlərinə əlavə etməlidirlər.
Maddə 9
Sorğu verən Tərəfə tutulmuş şəxslərin verilməsi
1. Sorğu verən Tərəfin səlahiyyətli müəssisəsi tərəfindən şahid sifəti ilə
üzləşdirmə, yaxud tanınma üçn çağırılmış, sorğu verilən Tərəfin ərazisində tutulmuş
şəxslər aşağıdakı hallarda Tərəflər arasındakı şərtlərlə müvəqqəti olaraq sorğu verən
Tərəfə verilə bilər.
a) şəxs verilməyə razılıq verdikdə;
b) bu verilmə nəticəsində onun tutulma müddətinin uzadılmayacağı təqdirdə;
v) sorğu verən Tərəf verilmə səbəbləri bitən kimi, sorğu verilən Tərəfin müəyyən
etdiyi vaxtda şəxsi geri qaytarmaq öhdəliyi götürdükdə. Əsaslı səbəblər olduqda, sorğu
verilən Tərəf bu vaxtı uzada bilər.
2. Verilmiş şəxs sorğu verən Tərəfin ərazisində Tərəflər arasında razılaşdırılmış
şəraitdə saxlanılır.
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Maddə 10
İmmunitet
1. Şəxsin sorğu verən Tərəfin orqanlarına gəlməsi tələb olunduğu hallarda,
məhkəmə bildiriş vərəqəsinin təqdiminə qədər törətdiyi əməllərə görə gəlmiş şəxs
haqqında məcburiyyət, yaxud onun azadlığını məhdudlaşdıran tədbirlər tətbiq edilə
bilməz.
2. Şəxsin iştirakının zəruri olmadığı haqqında ona verilən məlumatdan 15 gün
sonra o sorğu verən Tərəfin ərazisini tərk etməzsə, yaxud ərazini tərk etdikdən sonra
geri qayıdarsa, immunitet dayandırılır. Şəxsin özündən asılı olmayan səbəblərə görə
ərazini tərk edə bilmədiyi müddət buna daxil deyildir.
Maddə 11
Hökmlər haqqında məlumat
Tərəflər hər il digər Tərəfin vətəndaşları haqqında məhkəmə orqanlarının
çıxardığı hökmlərin, habelə cinayət işlərinin icraatına xitam verilməsi haqqında
qərarların mübadiləsini edirlər.
Maddə 12
Hökmlərin surətinin və məhkumluq haqqında sənədlərdən çıxarışların
göndərilməsi
Tələb olunduqda, hər iki Tərəf hökmlərin surətini və məhkumluq haqqında
sənədlərdən çıxarışları bir-birin göndərir. Sorğu verən Tərəf tələb etdikdə, sorğu
verilən Tərəf hökmləri göndərərkən işə aid lazimi məlumat da təqdim edir.
Maddə 13
Hüquqi - informasiya mübadiləsi
Bir Tərəfin xahişi əsasında digər Tərəf öz qanunvericiliyi və məhkəmə təcrübəsi
haqqında məlumat təqdim edir.

III B Ö L M Ə
PROSEDURALAR VƏ XƏRCLƏR
Maddə 14
Mərkəzi orqanlar
1. Razılığa Gələn Tərəflər hər iki Tərəfin mərkəzi orqanları vasitəsilə bilavasitə
əlaqə saxlayırlar. Mərkəzi orqanlar Azərbaycan Respublikası üçün - Ədliyyə Nazirliyi
və Prokurorluq, Bolqarıstan Respublikası üçün - Ədalət Mühakiməsi Nazirliyi və Baş
Prokurorluq hesab olunur.
Əlaqələrin diplomatik yolla həyata keçirilməsinə yol verilir.
2. Cinayət işləri üzrə yardım tələbi, başqa məlumatlar, aktlar və onlara əlavə
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edilmiş sənədlər sorğu verən Tərəfin dilində, rus dilində təsdiq olunmuş tərcümənin
müşayiəti ilə göndərilir.
3. Tərəflərin mübadilə etdiyi rəsmi sənədlər, yaxud təsdiq edilmiş surətləri
leqallaşdırmadan azad edilir.

Maddə 15
Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tələbnamə
1. Tələbnaməyə aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
a) cinayət işinin icraatını həyata keçirən orqanlar, haqqında cinayət işi
qaldırılmış şəxs, məhkəmə icraatının predmeti və xarakteri, habelə tətbiq olunan
cinayət hüququ normaları haqqında məlumat;
b) tələbnamənin predmeti və xarakteri;
v) hüquqi yardımın həyata keçirilməsi üçün faydalı olan başqa məlumatlar, o
cümlədən şəxsiyyət və mümkün olduqda onun olduğu yer haqqında məlumat;
q) hüquqi yardımın göstərilməsi üçün zəruri olan xüsusi qayda və şərait,
habelə iş üzrə orqanlar və tərəflər haqqanda ümumi məlumat.

Maddə 16
Xərclər
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar sorğu verən Tərəfin çəkdiyi xərcləri
həmin Tərəfin özü ödəyir.
2. Sorğu verən Tərəfin ərazisinə tutulmuş şəxslərin verilməsi və sorğu verilən
Tərəfin ərazisində aparılan ekspertiza ilə əlaqədar xərclər sorğu verən Tərəfin
hesabına aid edilir.

IV B Ö L M Ə
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 17
Müqavilənin qüvvəyə minməsi
1.
Həmin Müqavilə ratifikasiya edilməlidir və ratifikasiya fərmanlarının
mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2.
Həmin Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. İstənilən Tərəf
istənilən an onu ləğv edə bilər. Denonsasiya digər Tərəfdən məlumat alındığı andan
altı ay sonra qüvvəyə minir.
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Maddə 18
Təfsir
Razılığa Gələn Tərəflər həmin Müqavilənin təfsiri və icrası zamanı qarşıya
çıxan bütün mübahisələri Müqavilənin 14-cü maddəsində göstərilən orqanlar
arasında məsləhətləşmələrlə, yaxud diplomatik yolla həll edəcəklər.
"29'' iyun 1995-ci ildə Sofiya şəhərində Azərbaycan, bolqar və rus dillərində
eyni qüvvəyə malik olan iki əsil nüsxədə imzalanmışdır. Fikir ayrılığı meydana çıxdığı
hallarda rus dilində olan mətnə üstünlük verilir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN

BOLQARISTAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BOLQARISTAN RESPUBLİKASI
ARASINDA TƏSLİM ETMƏ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra "Razılığa Gələn Tərəflər" adlandırılan Azərbaycan Respublikası
və Bolqarıstan Respublikası təslim etmə sahəsində hüquqi əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək arzusu ilə aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər:
Maddə 1
Təslim etmə vəzifəsi
Razılığa gələn hər bir Tərəf, digər Tərəfin tələbinə və hazırkı müqavilənin
müddəa və şərtlərinə uyğun olaraq, onun ərazisində olan və qanuni qüvvəyə minmiş
hökm ilə azadlıqdan məhrum edilmə cəzasını çəkmək, yaxud haqqında qaldırılmış
cinayət işinin icraatı məqsədilə başqa Tərəfin qanunu ilə müəyyən olunan orqanları
tərəfindən axtarılan şəxsləri təslim etməyi öz öhdəsinə götürür.
Maddə 2
1. Təslim etməyə o halda yol verilir ki, əməl hər iki Tərəfin qanunlarına görə
cinayət hesab olunsun və həmin əməlin törədilməsinə görə bir il və daha çox
müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası üçün zərurət yaratsın. Bundan əlavə,
təslim etmə bir və ya bir neçə cəzanın çəkilməsini tələb edirsə, çəkilməsi nəzərdə
tutulan müəyyən olunmuş cəzanın ümumi müddəti altı aydan az olmamalıdır.
2. Təslim tələbi bir neçə müxtəlif əməllərə aid olduqda və bunların bəzisi 1-ci
abzasda nəzərdə tutulan cəza ölçüsünün şərtlərinə uyğun gəlmədikdə, yuxarıda
sadalanmış şərtlərə cavab verən uyğun cinayətə görə təslimə yol verilir.
Maddə 3
Təslimdən imtina
1. Aşağıdakı hallarda təslimə yol verilmir:
a) təslimi tələb olunan şəxs barəsində sorğu verilən Tərəfin orqanları
tərəfindən eyni əmələ görə cinayət işi başlandığı, yaxud hökm çıxarıldığı halda;
b) təslim haqqında tələb alındığı vaxt Razılığa Gəlmiş Tərəflərdən birinin
qanunlarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə, yaxud cəzanın icrası müddəti keçdikdə;
v) təslim haqqında tələbin verildiyi cinayət barəsində sorğu verilən Tərəfdə
amnistiya elan edildikdə;
q) sorğu verilən Tərəfin fikrincə, təslim haqqında tələbin verildiyi şəxsin əməli
siyasi hesab edildikdə;
d) təslimi tələb olunan şəxs on səkkiz yaşına çatmadıqda və sorğu verən
Tərəfin bu şəxslər barəsində prosessual və maddi müddəalarının, sorğu verilən
Tərəfin qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun gəlmədiyi halda;
2. Bundan başqa, təslim edilməsi tələb olunan şəxsin aşağıdakı hallara məruz
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qalacağını güman etmək üçün əsaslı səbəblər olduqda da təslimə yol verilmir;
a) şəxsin tələbi, minimal müdafiə hüquqlarının riayəti təmin etməyən
məhkəmə icraatına cəlb edilmiş hərəkətlə bağlı olduqda, yaxud bağlı olacaqsa.
Təslimi tələb olunan şəxsin iştirakı olmadan məhkəmə icraatının baş verməsi,
özlüyündə təslimdən imtina üçün əsas ola bilməz;
b) təslimi tələb olunan şəxs irqinə, dininə, cinsinə, milliyyətinə, dilinə, siyasi
əqidəsinə, sosial və şəxsi şəraitinə görə təqibə, yaxud ayrı seçkiliyə, eləcə də insan
hüquqlarını pozan cəzaya və qeyri-insani təhqiredici hərəkətlərə məruz qaldıqda.
Maddə 4
Təslimdən imtina üçün fakultativ əsaslar
Aşağıdakı hallarda təslimdən imtina edilə bilər:
a) təslimi tələb olunan şəxs haqqında tələb verilərkən həmin şəxs sorğu verilən
Tərəfin vətəndaşı olarsa;
b) əsasında təslim tələbinin irəli sürüldüyü əməl, tamamilə, yaxud qismən sorğu
verilən Tərəfin ərazisində həyata keçirildikdə;
v) əsasında təslim tələbinin irəli sürüldüyü cinayət Tərəflərin ərazisindən
kənarda edildikdə və sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinin öz ərazisindən kənarda
edilən uyğun hərəkətə görə cəza nəzərdə tutmadığı halda.
Maddə 5
Sorğu verilən Tərəfin ərazisində cinayət işinin qaldırılması
1. Maddə 3, abz 1, "d" bəndində, abz 2-də və Maddə 4, "a" bəndində
göstərilən hallarda təslimdən imtina edildikdə, digər Tərəf bunu xahiş edərsə, sorğu
verilən Tərəf cinayət işi qaldırmaq üçün öz səlahiyyətli orqanlarına tapşırıq verir. Bu
məqsədlə sorğu verən tərəf prosessual sənədləri və sərəncamında olan proses üçün
zəruri məlumatı təqdim etməlidir.
2. Sorğu verilən Tərəf tələbin gediş, habelə qaldırılmış cinayət işinin gedişi
haqqında təxirəsalınmadan digər Tərəfə məlumat verir.
Maddə 6
Xüsusilik prinsipi
1. Sorğu verilən Tərəfin razılığı olmadan, təslim edilməli olan şəxs, tələbin
təqdimindən əvvəl baş vermiş və əsasında təslim tələbinin təqdim edildiyindən
fərqlənən cinayətə görə məcburiyyətə, yaxud şəxsi azadlığı məhdudlaşdıran
tədbirlərə məruz qala bilməz.
2. Cinayət icraatının gedişi zamanı əsasında təslim tələbi verilmiş cinayətin
hüquqi tövsifində dəyişiklik baş verərsə, təslim edilmiş şəxs ancaq cinayətin yeni
hüquqi tövsifinə uyğun olaraq təslimə icazə verildiyi halda cinayət təqibinə, yaxud
şəxsi azadlığın məhdudlaşdırılmasına məruz qala bilər.
3. Sorğu verilən Tərəfin razılığı olmadan, təslim edilmiş şəxs sorğu verən
Tərəfdə təslim edilməsinə qədər törədilmiş cinayətə görə üçüncü Tərəfə verilə bilməz.
4. 1-ci və 3-cü abzaslarda nəzərdə tutulmuş hallarda sorğu verən Tərəf, 7-ci
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maddənin "b" və "v" yarımbəndlərində göstərilmiş sənədlərin, lazım gəldikdə "a"
yarımbəndinə uyğun sənədlərin müşayiəti ilə tələbnamə təqdim edir. Üçüncü Tərəfə
təslim etmək məsələsində, həmin üçüncü Tərəfin təqdim etdiyi tələbnamə və
sənədlər əlavə edilir.
5. Bundan əvvəlki abzasların müddəaları təslim edilmiş şəxsin azad edildikdən
sonra 45 gün müddətində imkanı olduğu halda təslim edildiyi Tərəfin ərazisindən
getmədiyi, yaxud gedib, yenidən könüllü geri qayıtdığı hallarda tətbiq olunmur.

Maddə 7
Təslim haqqında tələbə əlavə edilən sənədlər
1. Təslim haqqında tələbə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
a) şəxsi azadlığı məhdudlaşdırmaq haqqında qərarın autentik surəti, yaxud
təslim haqqında tələb, cəzasının içrası ilə əlaqədar təqdim edildikdə, cəzanın
çəkilməli olan hissəsinin göstərən sənədlə birlikdə son hökmün surəti;
b) baş verdiyi yeri, vaxtı, habelə hüquqi tövsifini göstərməklə təslim haqqında
tələbin əsasını təşkil edən əməllərin təsviri;
v) cinayət qanununu üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə və hökmün icrası
müddəti barədə müddəalar daxil olmaqla tətbiq edilən cinayət qanununun maddələrinin
mətni;
q) təslimi tələb olunan şəxsin fərqləndirici xüsusiyyətlərin, habelə onun
identifikasiyası və vətəndaşlığının müəyyənləşdirilməsi üçün faydalı olan digər
məlumatlar.
2. Təqdim olunmuş məlumat kifayət etmədikdə, sorğu verilən Tərəf, sorğu verən
Tərəfdən əlavə zəruri məlumat tələb edir və onların təqdim müddətini
müəyyənləşdirir. Əsaslandırılmış tələblərə uyğun olaraq bu müddət uzadıla bilər.
Maddə 8
İlkin həbs
1. Əgər Tərəflərdən biri təslimini tələb etmək fikrində olduğu müəyyən şəxsin
təxirəsalınmadan müvəqqəti həbs olunmasını tələb etsə, digər Tərəf öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq təslim haqqında tələbnamə alana qədər ya bu şəxsi
tuta bilər, ya da başqa məcburiyyət tədbiri görə bilər.
2. Müvəqqəti həbs barəsində tələbnamədə həbsi nəzərdə tutulan şəxs barəsində çıxarılmış şəxsi azadlığın məhdudlaşdırılması haqqında qərar və ya son hökm,
təslim haqqında tələb veriləcəyi barədə deklorasiya, baş verdiyi yer və vaxt
göstərilməklə cinayətin təsviri, cinayətin tövsifi və bunun üçün nəzərdə tutulan cəza,
zəruri halda isə cəzanın çəkilməmiş hissəsi haqqında və şəxsiyyətin identifikasiyası
üçün zəruri olan məlumatlar olmalıdır.
3. Sorğu verilən Tərəf, tələbnamənin gedişi, şəxsin həbsi tarixi, yaxud başqa
məcburiyyət tədbirinin tətbiqi barədə digər Tərəfə təxirəsalınmadan məlumat verir.
4. Əgər 3-cü abzasda göstərilmiş tarixdən etibarən 30 gün ərzində sorğu verilən
Tərəf təslim haqqında tələbnaməni və 8-ci maddədə göstərilən sənədləri almazsa,
şəxsin həbsi və digər məcburiyyət tədbirləri baş vermir. Bu qeyd edilən müddət
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keçdikdən sonra da təslim haqqında tələbnamə alınarsa, təslim məqsədilə yeni
həbsin, yaxud başqa məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinə mane ola bilməz.
Maddə 9
Şəxsin təslimi
1. Sorğu verilən Tərəf, təslim haqqında tələbnamə barəsindəki qərarını
təxirəsalınmadan sorğu verən Tərəfə bildirir. İmtina, qismən belə olarsa,
əsaslandırılmalıdır.
2. Əgər təslimə yol veriləcəksə, sorğu verilən Tərəf təslimin yeri, icraya
başlanıla biləcək tarix və şəxsin təslimi ilə əlaqədar görüləcək məcburiyyət tədbirləri
haqqında sorğu verən Tərəfə məlumat verir.
3. Təslim haqqında tələbnamənin alındığı andan etibarən, təslim müddəti 20
gün təşkil edir. Sorğu verən Tərəfin üzürlü tələbinə görə bu müddət 20 gün uzadıla
bilər;
4. Əgər sorğu verən Tərəf təslimi nəzərdə tutulan şəxsi 3-cü bənddə göstərilən
müddət ərzində qəbul etməzsə, təslimin yol verilməsi haqqında qərar öz gücünü itirir.
Bu halda şəxs azad edilir və sorğu verilən Tərəf, eyni cinayətə görə onun təslimindən
imtina edə bilər.
Maddə 10
Müvəqqəti təslim, yaxud təslimin təxirə salınması
1. Əgər sorğu verilən Tərəfdə təslimi nəzərdə tutulan şəxs barəsində təslim
haqqında tələbnaməni əsaslandıran cinayətdən fərqlənən başqa bir cinayətə görə
cinayət işi qaldırılıbsa, yaxud həmin şəxs sorğu verilən Tərəfin ərazisində cəza
çəkməlidirsə, bundan asılı olmadan sorğu verilən Tərəf təxirəsalınmadan təslim
haqqında tələbnamə barəsində qərar qəbul etməli və öz qərarını digər Tərəfə
bildirməlidir.
2. Təslim haqqında tələbin yerinə yetiriləcəyi halda sorğu verilən Tərəf cinayət
icraatının bitməsinə, yaxud təyin edilmiş cəzanın sona qədər çəkməsinə kimi şəxsin
təslimini təxirə sala bilər. Lakin digər Tərəfin tələbi üzrə sorğu verilən Tərəf, Tərəflər
arasında razılaşdırılmış şərtlərə uyğun olaraq şəxsi müvəqqəti təslim edə bilər.
Təslim edilmiş şəxs, sorğu verən Tərəfin ərazisində olduğu müddətdə həbsdə
saxlanılır və razılaşdırılmış vaxtda sorğu verilən Tərəfə qaytarılmalıdır.
Maddə 11
1. Sorğu verilən Tərəf öz qanunvericiliyi çərçivəsində, onlara münasibətdə,
yaxud onlar vasitəsilə cinayət törədilmiş, eləcə də cinayət yolu ilə əldə edilmiş dəyər,
və ya gəlir hesab edilən əşyaları müsadirə edir. Təslim haqqında qərar qəbul
edildikdə bunları sübut kimi sorğu verən Tərəfə verir.
2. Hətta cinayətkarın ölümünə, yaxud qaçmasına görə onun təslimi mümkün
olmadığı hallarda belə, yuxarıdakı abzasda göstərilən əşyalar verilməlidir.
3. Əgər cinayət icraatı gedişində 1-ci abzasda göstərilən əşyalar sorğu verilən
Tərəfə lazımdırsa, onların verilməsini təxirə sala bilər, yaxud eyni səbəblərə görə
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onları qaytarmaq şərtilə müvəqqəti verə bilər.
4. Sorğu verilən Tərəfin və ya üçüncü şəxslərin verilən əşyalara hüquqları
toxunulmaz qalır. Əgər belə hüquqlar mövcuddursa, cinayət icraatı bitdikdən sonra
əşyalar təxirəsalınmadan sorğu verilən Tərəfə qaytarılır.
Maddə 12
Təslim haqqında tələbnamələrin kolliziyası
Əgər eyni bir şəxsin təslimi haqqında tələbnamələr bir neçə dövlət tərəfindən
verilərsə, sorğu verilən Tərəf bütün şərtləri; cinayətin xarakterini və yerini, təslimi
tələb olunan şəxsin vətəndaşlığını və yaşayış yerini, şəxsin təslim edilməsinin
mümkünlüyünü, habelə təslim haqqında tələbnamənin alınma vaxtını nəzərə alaraq,
bu tələbnamələrdən hansının yerinə yetiriləcəyi barədə qərar qəbul edir.
Maddə 13
Cinayət icraatının nəticələri barədə bildiriş
Təslim haqqında tələbi yerinə yetirilmiş və təslim edilmiş şəxslər barəsində
cinayət işi qaldırmış Tərəf bu işin nəticələndiyi son hökm barəsində digər Tərəfə
məlumat verir.
Maddə 14
Tranzit daşınma
1. Hər bir Tərəf digər Tərəfin tələbi ilə üçüncü Tərəfin ona təslim etdiyi şəxsin
öz ərazisində tranzit daşınmasına icazə verir.
2. Tranzit daşınmaya icazə verilməsi haqqında tələbnaməyə münasibətdə 7-ci
maddənin müddəaları tətbiq olunur. Bu Müqaviləyə uyğun olaraq təslimdən imtina
edildiyi eyni əsaslarla tranzit daşınmadan da imtina edilə bilər.
3. Əgər hava nəqliyyatından istifadə olunursa və enmə nəzərdə tutulmursa,
ərazisi üzərindən uçuş keçirilən Tərəfin icazəsi zəruri deyildir.
Maddə 15
Əlaqələrin qaydası
1. Həmin Müqavilənin məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün əlaqə, Azərbaycan
Respublikası tərəfindən Ədliyyə Nazirliyi və Prokurorluq, Bolqarıstan Respublikası
tərəfindən Ədalət Mühakiməsi Nazirliyi və Baş Prokurorluq həyata keçirir. Əlaqə həm
də diplomatik yolla həyata keçirilə bilər.
Müvəqqəti həbs haqqında taləbnamə Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı
(İNTERPOL) vasitəsilə verilə bilər.
2. Təslim haqqında tələbnamə və başqa məlumatlar, aktlar və əlavə sənədlər
sorğu verən Tərəfin dilində tərtib edilir və rus dilində təsdiq olunmuş tərcümə ilə
müşaiyət olunur.
3. Əsli, yaxud autentik surəti verilən akt və sənədlər, bu Müqavilə baxımından
hər cür mümkün leqallaşdırma formalarından azad edilir.
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Maddə 16
Xərclər
Təslimlə əlaqədar xərclər, ərazisində təslimi baş verdiyi Tərəfin hesabına aid
edilir. Lakin hava nəqliyyatı və tranzit daşınma ilə əlaqədar xərcləri sorğu verən Tərəf
çəkir.
Maddə 17
Yekun müddəalar
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilməlidir və ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsindən
30 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. Tərəflərdən hər biri istənilən
anda denonsasiya edə bilər. Denonsasiya digər Tərəfdən məlumat alındıqdan altı ay
sonra qüvvəyə minir.
Maddə 18
Təfsir
Razılığa gələn Tərəflər Müqavilənin təfsiri və icrası barədə meydana çıxan
bütün mübahisələri Müqavilənin 15-ci maddəsinə uyğun orqanlar arasında
məsləhətləşmələr, yaxud diplomatik yolla həll edəcəklər.
29 iyun 1995-ci ildə Sofiya şəhərində, Azərbaycan, bolqar və rus dillərində, eyni
qüvvəyə malik olan iki əsil nüsxədə imzalanmışdır. Təfsiri ilə əlaqədar fikir ayrılığı
meydana çıxdığı hallarda rus dilində olan mətnə üstünlük verilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN

BOLQARISTAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ
ARASINDA MÜLKİ VƏ TİCARƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ VƏ MƏHKƏMƏ
YARDIMI HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra «Tərəflər» adlandırılan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan
Respublikası,
İki ölkə arasında suverenlik və qarşılıqlı maraq, qarşılıqlı hörmət əsasında
dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək arzusunda olaraq və ədliyyə və hüquqi
sahələrdə faydalı yardımı təşviq edərək,
Mülki və ticarət işləri üzrə hüquqi yardımın ən geniş tədbirlərini asanlaşdırmaq
ehtiyacını dərk edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Tərəflərin birinin vətəndaşları digər Tərəfin ərazisində həmin Tərəfin
vətəndaşları kimi eyni hüquqi müdafiədən istifadə edirlər və digər Tərəfin ədliyyə
orqanlarına həmin Tərəfin öz vətəndaşları kimi eyni şərtlərlə müraciət etmək
hüququna malikdirlər.
2. Bu maddənin əvvəlki bəndinin müddəaları hər iki Tərəfin ərazisində yerləşən
və onların milli qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq təsis edilən hüquqi şəxslərə də
şamil olunur.
Maddə 2
Bir Tərəfin vətəndaşları digər Tərəfin ərazisində sonuncunun qanun və
prosedurlarına uyğun olaraq həmin Tərəfin öz vətəndaşları kimi eyni şərtlərlə və
həcmdə məhkəmə icraatı ilə bağlı xərclərini azaltmaq və ya onlardan azad olunmaq
hüququna malikdirlər.
Maddə 3
Tərəflər bu Müqavilənin icrası ilə bağlı öz ölkələrində qüvvədə olan qanunlar və
məhkəmə təcrübəsi barədə məlumat mübadiləsini həyata keçirə bilərlər.
Maddə 4
1. Tərəflər bu Müqaviləyə müvafiq olaraq öz milli qanunvericiliklərinə əsasən
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mülki və ticarət işləri üzrə bir-birilərinə ən geniş şəkildə qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərirlər.
2. Bu Müqaviləyə əsasən hüquqi yardım aşağıdakı sahələrə tətbiq olunur:
a. məhkəmə çağırışları və digər məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi;
b. yazılı vəsatət və ya tapşırıq vasitəsilə dəlillərin götürülməsi;
c. qərar və barışıq sazişlərinin tanınması və icrası.
Maddə 5
1. Hər bir Tərəfin mərkəzi orqanı bu Müqaviləyə müvafiq olaraq sorğuları
göndərir və qəbul edir:
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən mərkəzi orqan Ədliyyə Nazirliyidir.
Azərbaycan Respublikası tərəfindən mərkəzi orqan Ədliyyə Nazirliyidir.
2. Bu Müqavilənin məqsədləri üçün mərkəzi orqanlar bir-biriləri ilə diplomatik
kanallar vasitəsi ilə əlaqə saxlayırlar.
Maddə 6
1. Əgər digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, hüquqi yardım ilə bağlı bütün rəsmi
sənədlər məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqan tərəfindən möhürlənir və hüquqi
yardım haqqında sorğu sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanı tərəfindən təsdiq olunur.
2. Bütün sorğular və aidiyyəti sənədlər sorğu edilən Tərəfin rəsmi dilində və ya
ingilis dilində olan tərcümə ilə müşayiət olunur.
3. Əgər sorğu edilən Tərəf hesab edirsə ki, sorğu edən Tərəfin təqdim etdiyi
məlumat sorğunu bu Müqaviləyə uyğun olaraq icra etmək üçün kifayət etmir, onda o,
sorğu edən Tərəfdən əlavə məlumat tələb edə bilər.
Maddə 7
1. Məhkəmə çağırışları və digər məhkəmə sənədlərinin təqdim olunması sorğu
edilən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan prosedurlara uyğun olaraq həyata
keçirilir.
2. Bu Müqaviləyə müvafiq olaraq təqdim olunan məhkəmə çağırışları və digər
məhkəmə sənədləri sorğu edən Tərəfin ərazisində təqdim olunmuş kimi hesab
olunur.
3. Bu Müqavilənin 5-ci maddəsi hər hansı məcburi tədbirlər tətbiq edilmədən bir
Tərəfin ərazisində yaşayan digər Tərəfin vətəndaşlarına məhkəmə çağırışlarının və digər məhkəmə sənədlərinin onun diplomatik və ya konsulluq nümayəndələri vasitəsilə
Tərəflərin təqdim etməni həyata keçirmək hüququna mane olmur. Belə hallarda icra
hərəkətləri təqdim etmənin həyata keçirildiyi Tərəf üçün heç bir məsuliyyət yaratmır.
Maddə 8
Məhkəmə çağırışları və digər məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi haqqında
sorğuda ünvan sahibinin adı, vəzifəsi, yaşadığı və ya işlədiyi yer haqqında bütün
məlumatlar, həmçinin həmin şəxsə təqdim olunmalı sənədlərin və materialların
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siyahısı göstərilir. Əgər təqdim etmənin hər hansı bir xüsusi qaydada həyata
keçirilməsi arzu olunarsa, bu barədə sorğuda qeyd olunmalıdır.
Maddə 9
1. Əgər sorğu edilən Tərəf sorğunun icrasının onun suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə və ya ictimai asayişinə xələl gətirə biləcəyini hesab etmirsə, bu
Müqavilənin müddəalarına uyğun olan məhkəmə çağırışları və digər məhkəmə
sənədlərinin təqdim edilməsi haqqında sorğunun icrasından imtina edilə bilməz.
2. Sorğuda işin mahiyyətini kifayət qədər təsdiq edən hüquqi əsasların
göstərilmədiyi səbəbindən təqdim etmədən imtina edilə bilməz.
3. Hər bir halda təqdimetmə həyata keçirilmədiyi təqdirdə, sorğu edilən Tərəf
bunun səbəbləri barədə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
Maddə 10
1. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı həmin sənədləri və materialları
qüvvədə olan öz qanunvericiliyi və qaydalarına uyğun olaraq təqdim edir. Belə təqdim
etmənin həyata keçirilməsi üçün heç bir ödəniş və xərclər tutula bilməz.
2. Təqdimetmə sorğu edən Tərəfin göstərdiyi xüsusi qayda və şəkildə həyata
keçirilə bilər, o şərtlə ki, bu, sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə zidd olmasın və
belə xüsusi təqdimetmə qaydası əlavə xərclərin ödənilməsinə səbəb olmasın.
Maddə 11
1. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanının vəzifəsi məhkəmə sənədlərini və
materialları ünvan sahibinə təqdim etməklə bitir.
2. Təqdimetmə ünvan sahibinin imzası və ünvan sahibinin adını, təqdimetmənin
tarixi və qaydasını və əgər təqdimetmənin həyata keçirilməsi mümkün olmamışsa,
bunun səbəblərini əks etdirən səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən rəsmi sənəd ilə
təsdiq olunur.
3. Təqdimetməni təsdiq edən rəsmi sənəddə əks olunan ünvan sahibinin
imzasının surəti mərkəzi orqan vasitəsilə sorğu edən Tərəfə göndərilir.
Maddə 12
1. Bir Tərəfin ədliyyə orqanı həmin Tərəfin qanunvericiliyinin müddəalarına
uyğun olaraq digər Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə orqanına yazılı vəsatət göndərmək
yolu ilə mülki və ticarət işləri üzrə dəlillərin götürülməsini xahiş edə bilər.
2. Bu Müqavilənin məqsədləri üçün dəlillərin götürülməsi aşağıdakıları əhatə
edir:
a. izahatların götürülməsi;
b. sorğu edilən sənədlərin, sənəd nümunələrinin tərtib edilməsi, eyniləşdirilməsi
və ya yoxlanılması.
3. Yazılı vəsatətdə aşağıdakılar göstərilir:
a. dəlili sorğu edən ədliyyə və ya digər səlahiyyətli orqan;
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b. tələb olunan sübutlar ilə əlaqədar məhkəmə işinin mahiyyəti və ona aid olan
bütün zəruri məlumatlar;
c. məhkəmə prosesinin iştirakçısı olan tərəflərin adları və ünvanları;
d. əldə olunması tələb olunan dəlil;
e. dindirilməsi tələb olunan şəxslərin adları və ünvanları.
4. Əgər zərurət yaranarsa, yazılı vəsatət şahid və ya aidiyyəti olan digər
şəxslərə verilməsi tələb olunan sualların siyahısı və ya barəsində sual veriləcək
məsələnin mahiyyətini göstərən izahat və belə sübutlara və ya izahata aid olan
sənədlərlə müşayiət olunur.
Maddə 13
Bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq sübutların götürülməsi məqsədi ilə
həyata keçirilmiş məhkəmə hərəkətləri onları sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanı
tərəfindən həyata keçirilmiş məhkəmə hərəkətləri kimi eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
Maddə 14
1. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı yazılı vəsatətləri öz qanunvericiliyinin
müddəalarına uyğun olaraq icra edir və öz qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən üsul və
prosedurları, o cümlədən müvafiq məcburetmə üsullarını tətbiq etməklə tələb olunan
sübutları əldə edir.
2. Sorğu edilən Tərəf özünün qanunvericilik və təcrübəsinə zidd olmamaq şərti
ilə yazılı vəsatətdə aydın şəkildə göstərilən hər hansı bir xüsusi üsul və proseduru
tətbiq edir.
3. Yazılı vəsatətlər mümkün qədər qısa müddət ərzində icra edilir.
4. Aidiyyəti tərəflərin və onların nümayəndələrinin iştirak edə bilmələri üçün
sorğu edən Tərəf, arzu etdikdə, məhkəmə iclasının tarixi və yeri barədə
məlumatlandırılır. Əgər sorğu edən Tərəf bu barədə xahiş edirsə, həmin məlumat
sorğu edilən Tərəfin ərazisində məlum olan tərəflərə və ya onların nümayəndələrinə
göndərilir.
5. Əgər yazılı vəsatət icra olunubsa, onda icranı təsdiq edən zəruri sənədlər və
hər hansı aidiyyəti sübutlar sorğu edən Tərəfə göndərilir.
6. Yazılı vəsatətin tam və ya qismən icra olunmadığı hər bir halda bunun
səbəbləri barədə sorğu edən Tərəfə dərhal məlumat verilir.
Maddə 15
1. Sorğu edilən Tərəf yazılı vəsatətin icrasından aşağıdakı səbəblərə görə
imtina edə bilər:
a. vəsatətin icrası məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid olmadıqda;
b. vəsatətin icrası onun suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ya ictimai asayişinə
xələl gətirdikdə.
2. Əgər sorğu edilən Tərəf onun daxili qanunvericiliyinə əsasən işin mahiyyəti
üzrə müstəsna yurisdiksiyanın olduğunu və ya onun milli qanunvericiliyində işə dair
müvafiq hərəkətlərin həyata keçirmək hüququnun olmadığını bəyan edirsə, onda bu
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səbəblərə görə icradan imtina edilə bilməz.
Maddə 16
1. Əgər sorğu edilən Tərəf yazılı vəsatətlərin icrasını və dəlillərin götürülməsini
təmin etmişsə, bu istənilən halda sorğu edən Tərəf tərəfindən hər hansı ödəniş, xərc
və ya məsrəflərin ödənilməsinə səbəb olmur. Lakin sorğu edilən Tərəf aşağıdakıların
ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir:
a. şahidlərə, ekspertlərə və ya tərcüməçilərə ödənilən hər hansı xərc və
ödənişlər;
b. sorğunu icra edərkən xüsusi prosedurun istifadə edilməsi nəticəsində əmələ
gələn hər hansı xərc və ödənişlər.
2. Əgər sorğunun icrası üçün fövqəladə xarakterli xərclərin tələb olunduğu
müəyyən edilərsə, Tərəflər sorğunun hansı şərtlər əsasında yerinə yetirilməsi barədə
məslhətləşmələr aparır.
Maddə 17
1. Hər bir Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər Tərəfin məhkəmələri
tərəfindən mülki, ticarət və şəxsi işlər üzrə, o cümlədən cinayət işlərindən irəli gələn
mülki tələblər üzrə çıxarılmış qərarları tanıyır və icra edir.
2. Bu Müqavilədə istifadə olunan «qərar» termini, onun təyinatından asılı
olmayaraq Tərəflərin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən məhkəmə iclasında qəbul
edilmiş hər hansı qərar mənasını daşıyır.
3. Bu Müqavilə, xərclərlə bağlı məsələlər istisna olmaqla, məhkəmə tərəfindən
çıxarılmış aralıq və ya müvəqqəti tədbirlərə şamil edilmir.
Maddə 18
Daşınmaz əmlakın yerləşdiyi yer üzrə Tərəfin məhkəmələri həmin əmlakla bağlı
hüquqların müəyyən edilməsi səlahiyyətinə malikdir.
Maddə 19
Daşınmaz əmlaka aid olan işlərdən başqa, Tərəflərin məhkəmələri aşağıdakı
hallarda yurisdiksiyaya malikdir:
a. əgər iddianın verildiyi anda cavabdeh həmin Tərəfin ərazisində yaşayırsa;
b. və ya iddianın verildiyi anda həmin Tərəfin ərazisində cavabdehin
sahibliyində sənaye və ya ticarət obyekti və ya onun nümayəndəliyi varsa və ya o,
orada gəlir qazanmaq üçün işləyirsə və iddia belə fəaliyyətə aiddirsə;
c. və ya iddiaçı ilə cavabdeh arasında hər hansı formada mövcud olan sazişə
əsasən məhkəmə mübahisəsinə səbəb olan əqd üzrə öhdəliklər həmin Tərəfin
ərazisində icra edilməlidirsə;
d. və ya əqddən irəli gəlməyən məsuliyyət olduğu təqdirdə qanunsuz hərəkət
həmin Tərəfin ərazisində törədilmişsə;
e. cavabdeh hər hansı formada məhkəmənin yurisdiksiyasını qəbul etmişsə;
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f. və ya müvəqqəti tədbirlər üzrə hər hansı iddianı qəbul etmişsə, o şərtlə ki, bu
Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq həmin Tərəfin məhkəmələri əsas
mübahisəyə baxmaq səlahiyyətinə malik olsunlar.
Maddə 20
Bu Müqavilənin müddəalarına əsasən, qərarı tanımağa və ya icra etməyə sorğu
edilmiş Tərəfin məhkəməsi digər Tərəfin məhkəmələrinin yurisdiksiyasının əsaslarını
nəzərdən keçirərkən, həmin qərarda əks olunan faktları və onun hansı yurisdiksiyada
olmasını özü üçün məcburi hesab edir, o şərtlə ki, adı çəkilən qərar qiyabi şəkildə
qəbul olunmasın.
Maddə 21
Qərar aşağıdakı hallarda tanınmır və ya icra edilmir:
a. əgər yekun deyilsə;
b. əgər icrası mümkün sayılmırsa;
c. və ya səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən çıxarılmamışsa;
d. və ya sorğu edilən Tərəfin qüvvədə olan hər hansı qanununu pozan tələbləri
təsbit edirsə və ya onun konstitusion qaydaları, suverenliyi, təhlükəsizliyi və ya ictimai
asayiş prinsipləri ilə ziddiyyət yaradırsa;
e. və ya sorğu edilən Tərəfdə fəaliyyət qabiliyyətsizliyindən əzab çəkən
şəxslərin hüquqi təmsil olunmalarına dair qaydalarla ziddiyyət yaradırsa;
f. və ya qərar qiyabi şəkildə çıxarılıbsa və iştirak etməyən tərəf öz ölkəsində
tətbiq edilən qaydalara uyğun olaraq vaxtında məhkəməyə çağırılmayıbsa;
g. və ya barəsində qərar çıxarılmış mübahisə, eyni tərəflər arasında və eyni
əsaslarla Tərəfin hər hansı məhkəməsində iddia olaraq baxılmaqdadır və bu iddia
sonuncu Tərəfin məhkəməsi qarşısında həmin mübahisənin digər Tərəfin qərar
çıxarmış məhkəməsində baxılmasından əvvəl qaldırılmış və qarşısında iddia
qaldırılan məhkəmənin onu araşdırmaq və onun barəsində qərar çıxarmaq
səlahiyyəti olsun və ya qərar eyni tərəflər arasında və eyni məsələyə dair üçüncü
dövlətin məhkəməsi tərəfindən çıxarıldıqda və sorğu edilən Tərəfdə tanındıqda.
Maddə 22
Qərarın tanınması və ya icrası ilə bağlı prosedurlar sorğu edilən Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 23
1. Sorğu edilən Tərəfdə qərarı tanımalı və ya icra etməli olan səlahiyyətli ədliyyə
orqanı işin mahiyyətini nəzərdən keçirmədən qərarın bu Müqavilədə nəzərdə tutulan
şərtlərə uyğunluğunu yoxlamaqla öz səlahiyyətini məhdudlaşdırır.
2. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə orqanı, əgər onun qanunvericiliyi
bunu tələb edirsə, qərarı icra edərkən bu barədə maraqlı şəxsin məlumatlandırılması
məqsədilə öz ərazisində çıxarılan qərar üçün tətbiq olunan qaydada zəruri tədbirlər
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görür.
3. İcra haqqında qərarlar qərarın tam və ya bir hissəsi üzrə qəbul oluna bilər, o
şərtlə ki, qərarın bu hissəsinin icrası ayrılıqda mümkün olsun.
Maddə 24
Qərarın tanınması və ya icrası haqqında sorğuya aşağıdakılar əlavə olunur:
a. qərarın rəsmi qaydada təsdiq olunmuş surəti;
b. qərarın özündə bu barədə məlumat göstərilmədikdə, həmin qərarın yekun
olduğunu və icraya yönələ bilməsini təsdiq edən rəsmi sənəd;
c. qiyabi şəkildə qərar çıxarıldıqda, məhkəmə çağırışlarının təsdiqlənmiş surəti
və ya cavabdehin məhkəməyə vaxtında çağırılmasını əks etdirən hər hansı digər
sənəd;
d. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi olan tərəfin müvafiq qaydada təmsil olunmasını
təsdiq edən sənəd.
Maddə 25
1. Tərəflər arasında əldə edilmiş və Tərəflərdən birinin səlahiyyətli məhkəməsi
tərəfindən onun milli qanunvericiliyinə əsasən təsdiq edilmiş barışıq sazişi onun
sorğu edilən Tərəfin qüvvədə olan qanunlarına, konstitusion qaydalarına,
suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə
və
ya
ictimai
asayişinə
uyğunluğunun
yoxlanılmasından sonra digər Tərəfin ərazisində tanınır və icra olunur.
2. Barışıq sazişinin tanınmasını və ya icrasını xahiş edən Tərəf barışıq sazişinin
hansı dərəcədə təmin olunduğunu əks etdirən məhkəmə tərəfindən verilmiş sənədin
rəsmiləşdirilmiş surətini və müvafiq şəhadətnaməni təqdim etməlidir.
Maddə 26
Məhkəmə qərarlarının və barışıq sazişlərinin tanınması və icrası haqqında
ərizələr işdə iştirak edən Tərəf tərəfindən sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli
məhkəməsinə birbaşa təqdim edilə bilər.
Maddə 27
Tanınmış və ya icraya yönəldilmiş məhkəmə qərarları sorğu edilən Tərəfin
ərazisində onun məhkəmləri tərəfindən çıxarılan qərarlar kimi eyni qüvvəyə malikdir.
Maddə 28
Bu Müqavilə Tərəflərin iştirakçı olduqları digər müqavilə və sazişlərlə üzərlərinə
düşən hüquq və öhdəliklərinə toxunmur.
Maddə 29
Tərəflərin mərkəzi orqanları öz aralarında razılığa gələ bilmədiyi təqdirdə bu
Müqavilənin təfsirindən və icrasından irəli gələn hər hansı mübahisələr
məsləhətləşmələr yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsi ilə həll edilir.
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Maddə 30
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilir və ratifikasiya haqqında sənədlər mübadilə
edilir. Bu Müqavilə ratifikasiya haqqında sənədlərin mübadiləsi tarixindən otuz gün
sonra qüvvəyə minir.
2. Hər bir Tərəf bildiriş yolu ilə yazılı şəkildə diplomatik kanallar vasitəsilə
istənilən vaxt bu müqavilani ləğv edə bilər. Müqavilə belə bildirişin verildiyi tarixdən
altı ay sonra ləğv edilir. Lakin artıq başlanılmış işlərin bu Müqavilə ilə tənzimlənməsi
onların bitməsinə qədər davam etdirilir.
Bunun təsdiqi olaraq aşağıda imza edənlər, onların hökumətləri tərəfindən
lazımi qaydada səlahiyətləndirilərək bu Müqaviləni imzaladılar.
Abu-Dabi şəhərində 20 (gün) noyabr (ay) (il) 2006-cı ildə ərəb, Azərbaycan və
ingilis dillərində olan nüsxələrdə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Bu Müqavilənin təfsiri ilə bağlı fikir ayrılığı yarandıqda ingilis dilində olan mətnə
üstünlük veriləcəkdir.
BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ
ADINDAN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ
ARASINDA CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ QARŞILIQLI HÜQUQİ YARDIM HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra «Tərəflər» adlandırılan Azərbaycan Respublikası və Birləşmiş
Ərəb Əmirlikləri,
iki ölkə arasında mövcud olan dostluq əlaqələrindən çıxış edərək,
cinayət işləri üzrə yardımın ən geniş tədbirlərini sadələşdirmək ehtiyacını dərk
edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Bu Müqaviləyə uyğun olaraq Tərəflər bir-birinə cinayət işləri üzrə ən geniş
formada hüquqi yardım göstərirlər.
Bu Müqaviləyə uyğun olaraq Tərəflərin mərkəzi orqanları sorğuları göndərir və
qəbul edir:
Azərbaycan Respublikasında mərkəzi orqan Ədliyyə Nazirliyidir.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində mərkəzi orqan Ədliyyə Nazirliyidir.
Bu Müqavilənin məqsədləri üçün Tərəflərin mərkəzi orqanları bir-biri ilə
diplomatik kanallar vasitəsilə əlaqə yaradırlar.
Əgər Tərəflər digər razılıq əldə etməyiblərsə, bütün sorğular və aidiyyəti
sənədlər sorğu edilən Tərəfin dilinə və ya ingilis dilində olan tərcümə ilə müşaiyət
olunur və səlahiyyətli orqan tərəfindən rəsmi qaydada imzalanır və möhürlənir.
Maddə 2
Tərəflər öz dövlətlərində qüvvədə olan və bu Müqavilənin icrasına aidiyyəti olan
qanunlar və məhkəmə təcrübəsi barədə məlumat mübadiləsi apara bilərlər.
Maddə 3
Yardımın həcmi
1. Bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq Tərəflər bir-birinə istintaq,
cinayət təqibi, cinayətin qarşısının alınması və cinayət işlərinə aid olan məhkəmə
icraatı üzrə qarşılıqlı yardım göstərirlər.
2. Yardım aşağıdakıları əhatə edir:
a) şəxslərdən ifadələrin və ya izahatların alınması;
b) sənəd, materiallar və əşyaların verilməsi;
c) şəxslərin və ya əşyaların yerinin müəyyən edilməsi və eyniləşdirilməsi;
d) məhkəmə sənədlərinin təqdim olunması;
e) həbsdə olan şəxslərin ifadə vermələri üçün müvəqqəti verilməsi;
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f) axtarış və müsadirə haqqında sorğuların icrası;
g) cinayət fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirlərin və cinayətin törədilməsində
istifadə olunan alətlərin götürülməsi;
h) sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə ziddiyyət yaratmamaq şərti ilə bu
Müqavilə çərçivəsində əməkdaşlığın hər hansı digər forması.
Maddə 4
Yardımdan imtina
1. Sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı yardım göstərməkdən imtina edə bilər,
əgər:
a) sorğuya səbəb olan cinayət hərbi hüquqa müvafiq olaraq cinayət sayılırsa,
lakin adi cinayət hüququna görə cinayət sayılmırsa;
b) sorğunun icrası onun suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya
digər əsas maraqlarına xələl gətirəcəksə;
c) sorğu siyasi xarakterli cinayətə aiddirsə;
d) sorğu bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq tərtib olunmamışsa;
e) sorğu sorğu edilən Tərəfdə onun öz yurisdiksiyasına əsasən istintaq edilən
və ya məhkəmə icraatında olan cinayətə aiddirsə və ya həmin cinayətə dair qəti
hökm çıxarılmışsa.
2. Bu maddənin müddəalarına əsasən yardım göstərməkdən imtina etməzdən
əvvəl sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı yardımı onun zəruri hesab etdiyi şərtlər
əsasında yerinə yetirilmək imkanı barədə sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanı ilə
məsləhətləşmələr aparır. Əgər sorğu edən Tərəf yardımı bu şərtlər əsasında qəbul
edirsə, onda o, bu şərtlərə əməl etməlidir.
3. Əgər sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı bu maddənin müddəalarına əsasən
yardım göstərməkdən imtina edirsə, o, sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanını imtinanın
səbəbləri barədə məlumatlandırır.
Maddə 5
Sorğuların forması və məzmunu
1. Yardım haqqında sorğu yazılı formada verilir, lakin istisna olaraq, təxirə
salınmayan hallarda sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı sorğunu digər formada da
qəbul edə bilər. Sorğu yazılı formada verilməmişsə, Tərəflər digər razılıq əldə
etmədiyi halda, verildiyi tarixdən sonra on gün müddətində yazılı formada təsdiq
olunmalıdır.
2. Sorğuya aşağıdakılar daxil edilməlidir:
a) sorğuya aid olan istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatını həyata
keçirən orqanın adı;
b) istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatının, o cümlədən aidiyyəti
cinayətlərin məzmununun və mahiyyətinin təsviri;
c) sorğu edilən sübutların, məlumatın və ya digər yardımın təsviri;
d) sübut, məlumat və ya digər yardım ilə bağlı sorğunun məqsədinin təsviri.
3. Mümkün olduğu təqdirdə və zərurət olarsa, sorğuya aşağıdakılar daxil edilir:
a) ifadə verməli olan şəxsin şəxsiyyəti və olduğu yer barədə məlumat;
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b) barəsində sənədlər təqdim olunmalı şəxsin şəxsiyyəti və olduğu yer barədə,
həmin şəxsin cinayət işi ilə bağlantısı və təqdim etmənin həyata keçirilmə qaydası
barədə məlumat;
c) şəxsin və ya əşyanın xüsusiyyətləri və olduqları ehtimal edilən yer barədə
məlumat;
d) axtarılan şəxsin və müsadirəsi tələb olunan əşyaların olduqları yerin dəqiq
təsviri;
e) ifadənin və ya izahatın alınması və yazılması qaydasının təsviri;
f) alınması tələb olunan ifadənin və ya izahatın təsviri, o cümlədən şəxsə
verilməsi tələb olunan sualların siyahısı;
g) sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə ziddiyyət yaratmamaq şərti ilə
sorğunun icrasında tətbiq edilməli olan hər hansı xüsusi prosedurun təsviri;
h) sorğu edilən Tərəfdə məhkəmə qarşısında çıxış etməli olan şəxsə ödənilməli
olan müavinət və xərclər barədə məlumat;
i) sorğunun icrasını sürətləndirmək üçün sorğu edilən Tərəfin diqqətinə çatdırıla
bilən hər hansı digər məlumat.
Maddə 6
Sorğuların icrası
1. Sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı sorğunu icra etmək üçün onu səlahiyyətli
orqana göndərir. Həmin orqan sorğunu icra etmək üçün mümkün olan bütün tədbirləri
həyata keçirir. Sorğu edilən Tərəfin məhkəmə orqanı sorğunu icra etmək üçün
məhkəmə çağırış vərəqələri, axtarış haqqında order və ya digər qərarları qəbul
etmək səlahiyyətinə malik olmalıdır.
2. Sorğular sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq icra edilir,
sorğuda göstərilən prosedurlar sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulan prosedurlarla ziddiyyət yaratmamaq şərti ilə tətbiq olunur. Əgər nə bu
Müqavilənin müddəaları, nə də sorğu xüsusi prosedurları müəyyən etmirsə, onda
sorğu sorğu edilən Tərəfin müəyyən etdiyi prosedurlara uyğun olaraq icra olunur.
3. Əgər sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı sorğunun icrasının həmin Tərəfdə
həyata keçirilən istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatına müdaxilə edəcəyini
müəyyən edirsə və ya icranı zəruri hesab edilən şərtlər əsasında həyata keçirirsə,
onda sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanı ilə
məsləhətləşmələr aparır. Əgər sorğu edən Tərəf yardımı sorğu edilən Tərəfin
müəyyən etdiyi şərtlər əsasında qəbul edirsə, o, həmin şərtlərə əməl etməlidir.
4. Əgər sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanı bunu tələb edərsə, sorğu edilən
Tərəf sorğunu və onun məzmununu məxfi saxlamaq üçün mümkün olan bütün
tədbirləri həyata keçirir. Əgər sorğunun icrası belə məxfiliyi pozmadan mümkün
deyilsə, sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı bu barədə sorğu edən Tərəfin mərkəzi
orqanını məlumatlandırır və sonuncu sorğunun bundan asılı olmayaraq icra olunubolunmamasını müəyyən edir.
5. Sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı sorğunun icra vəziyyəti barədə sorğu
edən Tərəfin mərkəzi orqanının müvafiq sorğusunu cavablandırır.
6. Sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı sorğunun icrasının nəticəsi barədə sorğu
edən Tərəfin mərkəzi orqanını məlumatlandırır. Əgər sorğunun icrasından imtina
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edilirsə, icrası dayandırılırsa və ya təxirə salınırsa, onda sorğu edilən Tərəfin mərkəzi
orqanı imtinanın, dayandırılmanın və ya təxirə salınmanın səbəbləri barədə sorğu
edən Tərəfin mərkəzi orqanını məlumatlandırır.
Maddə 7
Xərclər
1. Sorğu edilən Tərəf sorğunun icrası ilə bağlı bütün xərcləri ödəyir və sorğu
edən Tərəf ekspert xərclərini, tərcümə və stenoqram xərclərini və sorğu edən Tərəfin
rahatlığı üçün və ya bu Müqavilənin 11-ci və 12-ci maddələrinin müddəalarına uyğun
olaraq sorğu edilən Tərəfdən gələn şəxslərin gündəlik və yol xərclərini ödəyir.
2. Əgər sorğunun icrası zamanı müəyyən edilərsə ki, sorğunun icrası fövqəladə
xarakterli xərclərə səbəb olacaq, mərkəzi orqanlar icranın hansı qayda və şərtlər
əsasında davam etdirilməsinin müəyyən edilməsi üçün məsləhətləşmələr aparır.
Maddə 8
İstifadənin məhdudlaşdırılması
1. Sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı sorğu edən Tərəfdən xahiş edə bilər ki,
bu Müqaviləyə əsasən əldə olunmuş hər hansı məlumat və ya sübutlardan sorğu
edilən Tərəfin mərkəzi orqanının əvvəlcədən razılığı olmadan sorğuda göstərilməyən
hər hansı istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatında istifadə edilməsin. Əgər
sorğu edilən Tərəf bu barədə xahiş edirsə, onda sorğu edən Tərəf həmin şərtlərə
əməl etməlidir.
2. Sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı bu Müqaviləyə əsasən təqdim edilmiş
məlumat və ya sübutların məxfi saxlanılmasını və ya ancaq onun müəyyən etdiyi
qayda və şərtlər əsasında istifadə edilməsini xahiş edə bilər. Əgər sorğu edilən Tərəf
bu barədə xahiş edirsə, onda sorğu edən Tərəf həmin şərtlərə əməl etməlidir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən qaydada sorğu edən Tərəfdə
ictimaiyyət üçün açıq elan edilmiş məlumat və ya sübutlardan bundan sonra istənilən
məqsəd üçün istifadə oluna bilər.
Maddə 9
Sorğu edilən Tərəfdə şahid ifadələrinin və ya sübutların
götürülməsi
1. Bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq olaraq sorğu edilən Tərəfdə ifadə
verməli olan şəxs, əgər zərurət yaranarsa, məhkəməyə gəlmək, ifadə vermək və ya
əşyaları, o cümlədən sənəd və materialları təqdim etmək üçün məcbur edilir.
2. Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada müvafiq
olaraq sorğu edilən Tərəf sorğuda göstərilən şəxslərin sorğunun icrasında iştirak
etmək üçün icazə verə bilər.
3. Əgər bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan şəxs sorğu edən Tərəfin milli
qanunvericiliyinə əsasən sübutları təqdim etməmək və ya ifadə verməmək hüququnu
bəyan edirsə, ifadə və ya sübutlar bundan asılı olmayaraq götürülə bilər və belə
bəyanat məsələnin həmin Tərəfin orqanları tərəfindən həll olunması üçün sorğu edən
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Tərəfin mərkəzi orqanına bildirilir.
4. Sorğu edilən Tərəfdə əldə olunan sübutlar və ya bu maddəyə əsasən sorğu
edən Tərəfin sorğusu ilə əlaqədar alınan ifadələr sorğu edilən Tərəfin hüquqi
prosedurlarına müvafiq olaraq təsdiq olunur.
Maddə 10
Sənəd və materialların verilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf ictimaiyyət üçün açıq olan sənəd və materialların surətlərini
təqdim edir.
2. Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfi bu maddənin 1-ci bəndində
göstərilməyən hər hansı digər sənəd və materialların surətləri ilə də təmin edə bilər, o
şərtlə ki, həmin sənəd və materiallar milli təhlükəsizlik məsələlərinə aid olmasın.
Maddə 11
Sorğu edilən Tərəfdən xaricdə götürülən şahid ifadələri
1. Əgər sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfdə olan şəxsin sorğu edən Tərəfə
gəlməsini xahiş edirsə, onda sorğu edilən Tərəf şəxsi onun razılığı ilə ifadə vermək
üçün dəvət edir. Sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı sorğu edən Tərəfin mərkəzi
orqanını görülmüş tədbirlər barədə məlumatlandırır.
2. Sorğu edən Tərəf şəxsə ödənilməli olan xərclərin hansı məbləğdə
ödəniləcəyini göstərir. Gəlməyə razılıq verən şəxs xərclərin ödənilməsi üçün sorğu
edən Tərəfdən pul avansının ödənilməsini xahiş edə bilər. Həmin avans sorğu edən
Tərəfin Səfirliyi və ya Konsulluğu vasitəsilə ödənilə bilər.
3. Sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanı bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq
onun ərazisinə gələn şəxsi sorğu edilən Tərəfi tərk etməmişdən əvvəl törədilmiş hər
hansı əməl və ya ittiham hökmü səbəbindən ona müvafiq məhkəmə sənədlərini
təqdim etmir, həbs etmir və ya o, azadlığın digər növ məhdudlaşdırılmasına, o
cümlədən verdiyi ifadəyə görə cinayət təqibinə məruz qalmır, həbs edilmir və ya
cəzalandırılmır.
4. Əgər sorğu edən Tərəfə gələn şəxs azadlıqdadırsa və sorğu edən Tərəfi tərk
etmək imkanı olduğu halda, onun orada olmasının daha tələb olunmadığı barədə
rəsmi qaydada məlumatlandırıldıqdan sonra otuz ardıcıl gün ərzində oranı tərk
etməmişsə və ya şəxs oranı tərk etdikdən sonra öz niyyətilə geri dönmüşsə, o, digər
cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Şəxsin özündən asılı olmayan
səbəblərə görə ərazini tərk edə bilmədiyi müddət bura daxil edilmir.
Maddə 12
Həbsdə olan şəxslərin verilməsi
1. Sorğu edilən Tərəfdə həbsdə saxlanılan şəxs bu Müqaviləyə əsasən ifadə
verməklə yardım göstərmək üçün, verilməsi tələb olunan şəxsin və Tərəflərin mərkəzi
orqanlarının bu barədə razılığı olduğu təqdirdə, müvəqqəti olaraq sorğu edən Tərəfin
nəzarəti altında həbsə verilə bilər.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün:
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a) göndərən Tərəf başqa qərar qəbul etməzsə, qəbul edən Tərəf verilən şəxsi
həbsdə saxlayır;
b) qəbul edən Tərəf verilən şəxsi onun verilməsindən sonra bir ay ərzində
göndərən Tərəfin nəzarəti altında həbsdən geri qaytarır;
c) verilən şəxsin qəbul edən Tərəfdə həbsdə saxlanıldığı müddətin göndərən
Tərəfdə ona təyin olunmuş cəzaçəkmə müddətinə daxil edilməsi barədə zəmanət
verilir.
Maddə 13
Həbsdə olan şəxslərin tranziti
1. Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfdə məhkəmədə iştirak etməsi tələb
olunan həbsdə saxlanılan şəxsin onun ərazisi vasitəsilə sorğu edən Tərəfə tranziti
üçün icazə verə bilər.
2. Sorğu edilən Tərəf tranzit zamanı şəxsi həbsdə saxlamaq səlahiyyətinə
malikdir.
Maddə 14
Şəxslərin və ya əşyaların yerinin müəyyən edilməsi və ya
eyniləşdirilməsi
Əgər sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfdə şəxslərin və ya əşyaların yerinin
müəyyən edilməsini və ya onların eyniləşdirilməsini xahiş edirsə, sorğu edilən Tərəf
onların yerinin müəyyən edilməsi və ya onların eyniləşdirilməsi üçün öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq mümkün olan bütün tədbirləri həyata keçirir.
Maddə 15
Sənədlərin təqdim edilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfin bu Müqavilənin müddəalarına uyğun
olaraq verdiyi hər hansı yardım haqqında sorğusuna tam və ya qismən aid olan
sənədi təqdim etmək üçün mümkün olan bütün tədbirləri həyata keçirir.
2. Sorğu edən Tərəf şəxsin sorğu edən Tərəfin orqanı qarşısında çıxış etməsini
tələb edən sənədin təqdim olunması barədə hər hansı sorğunu ağlabatan müddətdə
nəzərdə tutulan həmin çıxışdan əvvəl təqdim edir.
3. Sorğu edilən Tərəf sənədin təqdim olunması barədə təsdiqnaməni sorğuda
göstərilən qaydada geri qaytarır.
Maddə 16
Axtarış və müsadirə
1. Sorğu edilən Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq, əgər onun saxlanılması
sorğu edilən Tərəfdə hüquq pozuntusu yaratmırsa, sorğu edən Tərəfdə istintaqı
aparılan cinayətə aid olan hər hansı əşyanın axtarışı, müsadirəsi və ya verilməsi
haqqında sorğunu icra edir.
2. Müsadirə edilmiş əmlaka cavabdeh olan hər bir rəsmi şəxs, əgər
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mümkündürsə, əşyanın eyniliyini və vəziyyətini, onun təfsirini, kəmiyyətini, çəkisini və
sayını təsdiq etmək üçün sorğu edilən Tərəfin müəyyən etdiyi hüquqi prosedurlara
əsasən müvafiq anketi doldurur.
3. Sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı verilməsi tələb olunan əşya ilə bağlı
üçüncü şəxslərin maraqlarını müdafiə etmək üçün zəruri olan qayda və şərtlərə dair
sorğu edən Tərəfin razılığını tələb edə bilər.
Maddə 17
Əşyaların geri qaytarılması
Əgər sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanı bunu tələb edirsə, sorğu edən Tərəfin
mərkəzi orqanı bu Müqaviləyə əsasən verilən sorğunun icrası ilə əlaqədar ona
təqdim olunmuş hər hansı əşyanı, o cümlədən sənədləri və materialları geri qaytarır.
Maddə 18
Götürmə ilə bağlı prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsində yardım
1. Əgər bir Tərəfin mərkəzi orqanı digər Tərəfdə yerləşən və həmin Tərəfin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq götürməyə və ya müsadirəyə məruz qala bilən
cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlir və ya cinayətin törədilməsində istifadə olunan
alətlər haqqında məlumat əldə edirsə, o, bu barədə digər Tərəfin səlahiyyətli orqanını
məlumatlandıra bilər. Əgər həmin Tərəf iş ilə əlaqədar yurisdiksiyaya malikdirsə, o,
məsələ ilə əlaqədar hər hansı qərarın qəbul olunması üçün bu məlumatı öz
orqanlarına təqdim edə bilər və həmin orqanlar qərarlarını öz qanunvericiliklərinə
əsasən qəbul edir və digər Tərəfə görülmüş tədbirlər barədə məlumat verir.
2. Hər bir Tərəf öz qanunvericiliyi imkan verdiyi həcmdə cinayət yolu ilə əldə
olunmuş gəlir və cinayətin törədilməsində istifadə olunan alətlərin götürülməsi,
zərərçəkmişlərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi və onların müdafiəsi ilə bağlı
prosessual hərəkətlərin yerinə yetirilməsində digərinə yardım göstərir.
3. Cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlir və ya cinayətin törədilməsində istifadə
olunan alətlərə məsul olan Tərəf onlardan öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq istifadə
edir. Hər bir Tərəf təqdim edən Tərəfin qanunvericiliyi imkan verdiyi həcmdə və onun
zəruri hesab etdiyi qaydalar əsasında həmin əmlakı və ya onun satışından əldə
olunan gəlirləri digər Tərəfə tam və ya qismən verə bilər.
Maddə 19
Bu Müqavilədə müəyyən edilən yardım və prosedurlar hər bir Tərəfi qüvvədə
olan digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərdən azad etmir.
Maddə 20
Əgər Tərəflərin mərkəzi orqanları razılıq əldə etmək iqtidarında deyillərsə, bu
Müqavilənin icrası və təfsiri ilə əlaqədar meydana çıxan hər hansı mübahisə
məsləhətləşmələr yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsilə həll edilir.
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Maddə 21
Ratifikasiya və ləğv etmə
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilir və ratifikasiya haqqında sənədlər mübadilə
edilir. Bu Müqavilə ratifikasiya haqqında sənədlərin mübadiləsi tarixindən otuz gün
sonra qüvvəyə minir.
2. Hər bir Tərəf bildiriş yolu ilə yazılı şəkildə diplomatik kanallar vasitəsilə
istənilən vaxt bu Müqaviləni ləğv edə bilər. Müqavilə belə bildirişin verildiyi tarixdən
altı ay sonra ləğv edilir. Lakin artıq başlanmış işlərin bu Müqavilə ilə tənzimlənməsi
onların bitməsinə qədər davam etdirilir.
Bunun təsdiqi olaraq aşağıda imza edənlər, onların hökumətləri tərəfindən
lazımi qaydada səlahiyyətləndirilərək bu Müqaviləni imzaladılar.
Əbu-Dabi şəhərində 20 noyabr 2006-cı il tarixində azərbaycan, ərəb və ingilis
dillərində olan nüsxələrdə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Bu
Müqavilənin təfsiri ilə bağlı fikir ayrılığı yarandıqda, ingilis dilində olan mətnə üstünlük
veriləcəkdir.

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ
ADINDAN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ
ARASINDA EKSTRADİSİYA HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (bundan sonra
«Tərəflər» adlandırılan),
İkitərəfli dostluq əlaqələrini nəzərə alaraq,
Ekstradisiya sahəsində hüquqi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi niyyəti ilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər.
Maddə 1
Ekstradisiya ilə bağlı öhdəlik
Tərəflər sorğuya əsasən və bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq
barələrində cinayət təqibinin başlanması və ya cəzanın icrası üçün Tərəflərin
ərazilərində aşkar edilən şəxslərin bir-birinə təslim edilməsini öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2
Ekstradisiya üçün əsas olan cinayətlər
1. Əgər ekstradisiyaya səbəb olan əməl hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq cinayət hesab edilirsə, onda ekstradisiya həyata keçirilir.
2. Şəxsə qarşı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sorğu edilən
ekstradisiya hər iki Tərəfin qanunları ilə ən azı bir il müddətinə azadlıqdan
məhrumetmə ilə və ya daha ciddi cəza ilə cəzalandırılan cinayətlərə görə həyata
keçirilir.
3. Cəzanın çəkilməsi ilə əlaqədar sorğu edilən ekstradisiya təslim edilməli
şəxsin cəza müddətinin bitməsinə ekstradisiya sorğusunun alındığı anda ən azı altı
aylıq müddət qaldıqda həyata keçirilir.
4. Bu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə
əsasən əməlin cəzalandırılan əməl olub-olmaması məsələsi həll edilərkən, hər iki
Tərəfin qanunvericiliklərinin cinayət sayılan əməli eyni cinayətlər kateqoriyasına daxil
etmələri və ya cinayəti eyni terminlə adlandırmaları əhəmiyyət kəsb etməyəcək.
5. Əgər ekstradisiya haqqında sorğu bir neçə əməllərlə bağlı verilirsə və
onlardan bir neçəsi bu Maddənin 1-3-cü bəndlərində göstərilən şərtlərə cavab
vermirsə, ekstradisiya ancaq bu şərtlərə cavab verən əməllərə görə həyata keçirilə
bilər.
Maddə 3
Ekstradisiyadan imtina
1. Ekstradisiyadan imtina edilir:
a) əgər ekstradisiyaya səbəb olan cinayət siyasi xarakterli cinayət sayılırsa;
b) əgər adi cinayət işi ilə bağlı ekstradisiya haqqında sorğunun şəxsin irqi, dini,
vətəndaşlığı və ya siyasi düşüncəsinə görə təqib olunması və ya cəzalandırılması
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məqsədilə verildiyini ehtimal etməyə sorğu edilən Tərəfin kifayət qədər əsasları varsa
və ya belə səbəblərdən biri həmin şəxsin vəziyyətinə zərər gətirə bilərsə;
c) əgər ekstradisiyaya səbəb olan cinayət sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə
görə hərbi xidmət əleyhinə olan cinayət sayılırsa;
d) əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxsə sorğu edilən Tərəfin ərazisində
sığınacaq hüququ verilibsə;
e) əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxs sorğu edilən Tərəfin vətəndaşıdırsa;
f) əgər sorğu edilən Tərəf ekstradisiyaya səbəb olan cinayət ilə bağlı
ekstradisiyası tələb olunan şəxsə qarşı qəti hökm çıxarmışsa;
g) əgər sorğu edən Tərəf ekstradisiya haqqında sorğunu təqsirləndirilən şəxsin
iştirakı olmadan qəbul olunmuş hökmə müvafiq olaraq veribsə və sorğu edən Tərəf
ekstradisiyadan sonra işin yenidən məhkəmədə baxılmasına zəmanət vermirsə;
h) əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxs sorğu edən və ya sorğu edilən Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq müddətin bitməsi və ya digər hüquqi əsaslara görə
cinayət təqibindən və ya cəzanin çəkilməsindən toxunulmazlıq hüququ əldə edibsə;
i) əgər sorğu edilən Tərəfin ərazisində ekstradisiyası tələb olunan şəxs əfv
olunubsa və ya ekstradisiyaya səbəb olan cinayət barəsində amnistiya aktı qəbul
edilibsə.
2. Ekstradisiyadan imtina edilə bilər, əgər:
a) ekstradisiyaya səbəb olan cinayət tam və ya qismən sorğu edilən Tərəfin
ərazisində törədilibsə;
b) əgər ekstradisiyaya səbəb olan cinayət sorğu edilən Tərəfin milli
qanunvericiliyinə əsasən onun yurisdiksiyasına aiddirsə.
3. Bu Müqavilənin tətbiqi zamanı aşağıdakılar siyasi xarakterli cinayət sayılmır:
a) hər iki Tərəfin Prezidentinə və ya hökumət başçısına və ya onların hər hansı
ailə üzvünə və ya Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ali Şurasının hər hansı üzvünə və ya
onun hər hansı ailə üzvünə qarşı sui-qəsd;
b) terror cinayətləri;
c) hər iki Tərəfin iştirakçısı olduğu cinayət təqibi və ya ekstradisiyanın təmini
üçün Tərəflər qarşısında öhdəlik qoyan beynəlxalq müqavilədə müəyyən edilən hər
hansı cinayət.
Maddə 4
Əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxs törətdiyi cinayətə görə sorğu edən Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq ölümlə cəzalandırılırsa, ekstradisiya haqqında
sorğunu qəbul və ya ondan imtina etməzdən əvvəl Tərəflər arasında
məsləhətləşmələr aparılır.
Maddə 5
Əgər bu Müqavilənin 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinin e) yarımbəndinə və ya 4-cü
maddəsinə müvafiq olaraq ekstradisiyadan imtina edilirsə, sorğu edilən Tərəf
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ekstradisiyaya səbəb olan bütün və ya hər hansı cinayətə görə şəxsin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunması üçün işi öz səlahiyyətli orqanına təqdim edir. Sorğu
edilən Tərəf görülən hər hansı tədbir və ya məhkəmə işinin nəticəsi barədə sorğu
edən Tərəfi məlumatlandırır. Vətəndaşlıq ekstradisiya sorğusunun verildiyi an
müəyyən edilir.
Bu məqsədlə sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfi işə aidiyyəti olan sənədlər və
sübutlarla təmin edir.
Maddə 6
Əlaqələr
Bu Müqavilənin məqsədləri üçün Tərəflər bir-biri ilə mərkəzi orqanlar vasitəsilə
diplomatik kanallar yolu ilə əlaqə yaradırlar;
- Azərbaycan Respublikası tərəfindən mərkəzi orqan Ədliyyə Nazirliyidir.
- Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən mərkəzi orqan Ədliyyə Nazirliyidir.
Maddə 7
Sorğu və aidiyyəti sənədlər
1. Ekstradisiya haqqında sorğu yazılı formada verilməli və aşağıdakı sənədlərlə
müşayiət olunmalıdır:
a) sorğu edən orqanın adı;
b) sorğu edilən orqanın adı;
c) ekstradisiyası tələb olunan şəxsin soyadı, adı, yaşı, cinsi, vətəndaşlığı,
vəzifəsi, yaşadığı və ya olduğu yer və onun şəxsiyyətini müəyyən etməyə yardım edə
bilən digər məlumat;
d) işin məzmunu, o cümlədən törədilən cinayətin faktlarının göstərilməsi və
onun nəticələri;
e) işi, nəzərdə tutulan cəzanı, cinayət təqibini və ya hökmün icrası ilə bağlı vaxt
məhdudiyyətini əks etdirən qanunun müvafiq müddəalarının mətni;
f) əgər mümkündürsə, ekstradisiya haqqında sorğu ekstradisiyası tələb olunan
şəxsin görünüşünün təsviri, onun fotoşəkli və barmaq izləri ilə müşayiət olunur;
g) ekstradisiyası tələb olunan şəxsə qarşı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi
məqsədilə verilən ekstradisiya haqqında sorğu sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanı
tərəfindən verilmiş həbs qərarının təsdiq olunmuş surəti ilə müşayiət olunmalıdır;
h) hökmün icrası məqsədi ilə verilən ekstradisiya haqqında sorğu hökmün
qüvvəyə minməsini göstərən və cəzanın çəkilmiş hissəsini müəyyən edən hökmün
təsdiq olunmuş surəti ilə müşayiət olunmalıdır.
2. Ekstradisiya haqqında sorğu və aidiyyəti sənədlər sorğu edən Tərəfin
səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanmalı və səlahiyyətli orqanı tərəfindən rəsmi
möhürlə təsdiq olunmalıdır.
3. Yuxarıda göstərilən bütün sənədlər rəsmi qaydada sorğu edilən Tərəfin dilinə
və ya ingilis dilinə tərcümə edilməlidir.
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Maddə 8
1. Sorğu edilən Tərəf ekstradisiya haqqında sorğuya öz qanunvericiliyinə uyğun
olaraq baxır və öz qərarı barədə sorğu edən Tərəfi dərhal məlumatlandırır.
2. Ekstradisiyadan imtina edildikdə, sorğu edilən Tərəf imtinanın səbəbləri
barədə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
3. Sorğu edən Tərəf təslim edilmiş şəxsə qarşı həyata keçirilən cinayət təqibinin
nəticəsi barədə sorğu edilən Tərəfi məlumatlandırır. Azadlıqdan məhrumetmə cəzası
tətbiq olunduqda, sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfi təsdiq olunmuş qəti hökm ilə
təmin edir.
Maddə 9
Əlavə məlumatlar
Əgər sorğu edilən Tərəfin fikrincə, ekstradisiya haqqında sorğuda təqdim
olunan məlumatlar bu Müqaviləyə müvafıq olaraq qərar qəbul etmək üçün kifayət
etmirsə, o, otuz gün ərzində təqdim olunmalı əlavə məlumatları sorğu edə bilər.
Əsaslandırıcı səbəblər olduqda, bu müddət sorğu edən Tərəfin müvafiq müraciəti
əsasında on beş günə qədər uzadıla bilər. Sorğu edən Tərəf göstərilən müddətdə
əlavə məlumatları təqdim edə bilmədikdə sorğu edilən Tərəf bunu sorğudan imtina
kimi qiymətləndirəcək. Lakin bu, sorğu edən Tərəfə eyni cinayətə görə yeni
ekstradisiya haqqında sorğu verməyə mane olmur.
Maddə 10
Ekstradisiya haqqında sorğunu aldıqdan sonra sorğu edilən Tərəfin ekstradisiya
haqqında sorğuya dair qərarı qəbul edilənədək sorğu edilən Tərəf öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq tələb olunan şəxsi həbs edir.
Maddə 11
Müvəqqəti həbs
1. Təxirə salınmayan hallarda ekstradisiya haqqında sorğunun bu Müqavilənin
7-ci maddəsində göstərilən sənədlərlə birlikdə qəbul edilməsindən əvvəl
ekstradisiyası tələb olunan şəxs sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanının müraciəti
əsasında müvəqqəti həbs edilə bilər. Belə müraciət faks və ya Beynəlxalq Cinayət
Polis Təşkilatının (İNTERPOL) Milli Mərkəzi Bürosu vasitəsilə və ya Tərəflərin
səlahiyyətli orqanları arasında razılaşdırılmış digər kanallar vasitəsilə göndərilə bilər.
2. Həmin müraciət bu Müqavilənin 7-ci maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən
məlumatı, sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən çıxarılmış həbs qərarının
və ya qüvvəyə minmiş hökmün mövcudluğu haqqında məlumatı və ekstradisiyası
tələb olunan şəxsin təslim edilməsi haqqında rəsmi sorğunun əlavə olaraq
göndəriləcəyi barədə qeydi əks etdirməlidir.
3. Sorğu edilən Tərəf sorğuya baxılmanın nəticəsi barədə sorğu edən Tərəfi
təxirə salınmadan məlumatlandırır.
4. Əgər sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı şəxsin həbsindən sonra 40 gün
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ərzində onun ekstradisiyası haqqında sorğunu almazsa, müvəqqəti həbs olunan şəxs
azadlığa buraxılır. Əgər müddətin bitməsindən əvvəl müvafiq sorğu edən Tərəfin
səlahiyyətli orqanından alınmışdırsa, bu müddət 15 günə qədər uzadıla bilər.
5. Əgər şəxsin ekstradisiyası haqqında sorğu sonradan alınmışdırsa, bu
Maddənin 4-cü bəndində göstərilən müddətin bitməsi şəxsin ekstradisiyasına mane
olmur.
Maddə 12
Əgər ekstradisiya haqqında sorğu təmin olunubsa, sorğu edilən Tərəfin
ərazisində çəkilən həbsdə saxlama müddəti ekstradisiyası tələb olunan şəxsə qarşı
sorğu edən Tərəfdə hər hansı hökm çıxarılarkən nəzərə alınmalıdır.
Maddə 13
Kolliziyalı sorğular
Əgər bir neçə dövlət eyni şəxsin eyni və ya fərqli cinayətlərə görə
ekstradisiyasını tələb edirsə, sorğu edilən Tərəf cinayətin və ya cinayətlərin bütün
hallarını, xüsusilə müvafiq ağırlıq dərəcəsini, cinayətin törədildiyi yeri, sorğuların
müvafiq tarixlərini, ekstradisiyası tələb olunan şəxsin vətəndaşlığını və onun
sonradan digər dövlətə ekstradisiya olunma ehtimalını nəzərə alaraq şəxsin həmin
dövlətlərin hansına ekstradisiya edilməsi barədə qərar çıxarır.
Maddə 14
Xüsusi qayda
Aşağıda göstərilən hallar istisna olmaqla, ekstradisiya olunan şəxs onun təslim
edilməsinə qədər törədilmiş və ekstradisiyaya səbəb olan cinayətdən başqa hər
hansı digər cinayətə görə sorğu edən Tərəfin ərazisində cinayət təqibinə və ya
cəzaya məruz qalmır və üçüncü dövlətə təslim edilmir:
a) Əgər sorğu edilən Tərəf razılıq verirsə, bu razılığın məqsədləri üçün sorğu
edilən Tərəf hazırkı Müqavilənin 7-ci maddəsində göstərilən sənədlərin və
məlumatların, həmçinin həmin cinayət üzrə təslim edilən şəxsin mülahizələrinin
təqdim edilməsini xahiş edə bilər;
b) əgər təslim edilən şəxs bəraət qazandıqdan sonra otuz gün müddətində
sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etməmişsə, bu müddətə şəxsin özündən asılı
olmayan səbəblərə görə sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi müddət daxil
edilmir;
c) əgər həmin şəxs sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etdikdən sonra həmin
əraziyə könüllü olaraq qayıtdıqda.
Maddə 15
Əmlakın verilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfin sorğusu əsasında və öz qanunvericiliyi
imkan verdiyi həcmdə dəlil kimi istifadə oluna bilən və sorğu edilən Tərəfin ərazisində
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aşkar edilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirləri, vasitələri və digər əmlakı
müsadirə edə bilər və əgər ekstradisiya həyata keçirilmişsə, həmin əmlakı sorğu
edən Tərəfə təhvil verə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan əmlak şəxsin vəfatı, itkin düşməsi
və ya qaçması nəticəsində ekstradisiyası tələb olunan şəxsin təslim edilməsi
mümkün olmadığı təqdirdə də təhvil verilə bilər.
3. Sorğu edilən Tərəf hər hansı digər cinayət işi ilə əlaqədar prosessual
hərəkətlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə həmin hərəkətlərin başa çatmasına qədər
yuxarıda qeyd olunan əmlakın təhvil verilməsini təxirə sala bilər və ya qaytarmaq şərti
ilə onu müvəqqəti olaraq sorğu edən Tərəfə verə bilər.
4. Bu maddənin müddəaları sorğu edilən Tərəfin və ya üçüncü tərəflərin həmin
əmlaka dair hüquqlarına xələl gətirmir. Prosessual hərəkətlərin başa çatmasından
sonra sorğu edən Tərəf heç bir ödəmə olmadan dərhal bu əmlakı sorğu edilən
Tərəfin onu geri götürməkdən imtina etmədiyi halda sonuncu Tərəfə qaytarır.
Maddə 16
Ekstradisiyası tələb olunan şəxsin verilməsi
1. Əgər ekstradisiya həyata keçirilirsə, Tərəflər ekstradisiyası tələb olunan
şəxsin verilmə tarixini, yerini, vaxtını və ekstradisiya haqqında sorğunun icrası ilə
əlaqədar digər məsələləri razılaşdırır. Sorğu edilən Tərəf ekstradisiyası tələb olunan
şəxsin ekstradisiyadan əvvəl həbsdə saxlandığı müddət barədə sorğu edən Tərəfi
məlumatlandırır.
2. Əgər sorğu edən Tərəf ekstradisiyası tələb olunan şəxsi təhvil verilmə
tarixindən sonra on beş gün müddətində qəbul etməmişsə, sorğu edilən Tərəf həmin
şəxsi dərhal azad edir və bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan hallar
olmadıqda, həmin cinayətə görə bu şəxsin ekstradisiyasına dair sorğu edən Tərəfin
yeni sorğusundan imtina edə bilər.
3. Əgər Tərəflərdən biri ekstradisiyası tələb olunan şəxsin verilməsini və ya
qəbul edilməsini ondan asılı olmayan səbəblərə görə həyata keçirə bilmirsə, digər
Tərəf bu barədə dərhal məlumatlandırılır. Belə halda Tərəflər ekstradisiya haqqında
sorğunun yerinə yetirilməsinə dair müvafiq məsələləri bir daha razılaşdırır və bu
maddənin 2-ci bəndinin müddəaları tətbiq olunur.
Maddə 17
Təxirə salınmış və ya şərti verilmə
1. Əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxs ekstradisiyaya səbəb olan cinayətdən
başqa digər cinayətə görə sorğu edilən Tərəfin ərazisində cinayət təqibinə məruz
qalırsa və ya cəza çəkirsə, həmin Tərəf cinayət təqibini və ya cəza çəkmənin
bitməsinə və ya şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad olunmasına qədər onun
ekstradisiyasını təxirə sala bilər. Sorğu edilən Tərəf ekstradisiyanın təxirə salınması
barədə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
2. Əgər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən ekstradisiyanın təxirə salınması
ekstradisiyaya səbəb olan cinayət barədə cinayət təqibinin mürur müddətinin
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bitməsinə səbəb ola bilərsə və ya cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə mane olarsa,
sorğu edilən Tərəf razılaşdırılmış şərtlərə uyğun olaraq ekstradisiyası tələb olunan
şəxsi müvəqqəti olaraq sorğu edən Tərəfə verə bilər. Müvəqqəti verilən şəxs müvafiq
prosedurların başa çatmasından sonra sorğu edilən Tərəfə qaytarılır.
Maddə 18
Tranzit
1. Əgər Tərəflərdən biri şəxsi üçüncü dövlətdən digər Tərəfin ərazisi vasitəsilə
təslim edərsə, birincisi sonuncudan belə tranzit üçün icazə istəyir.
2. Sorğu edilən Tərəf öz qanunvericiliyinə zidd olmamaq və bu Müqavilənin 3-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin e) yarımbəndinə xələl gətirməmək şərti ilə sorğu edən
Tərəfin təqdim etdiyi tranzit haqqında sorğuya icazə verir.
3. Təyyarədən istifadə olunduqda və enmə planlaşdırılmadıqda, belə icazə tələb
olunmur.
4. Planlaşdırılmamış enmə baş verərsə, tranzit üçün icazə verilməsi barədə
sorğu edilən Tərəf müşayiət edən əməkdaşın xahişi əsasında tranzit olunan şəxsi
hazırkı maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq təqdim olunan tranzit sorğusu
alınanadək 48 saat müddətində həbsdə saxlaya bilər.
Maddə 19
Xərclər
Ekstradisiya ilə əlaqədar bütün xərcləri, ərazisində belə xərclərin əmələ gəldiyi
Tərəf ödəyir. Tranzit ilə bağlı əmələ gələn xərcləri sorğu edən Tərəf ödəyir. Əgər
həmin xərclər fövqəladə xarakter daşıyırsa, Tərəflər onların ödənilməsi üçün
məsləhətləşmələr aparır.
Maddə 20
Bu Müqavilənin müddəaları Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə toxunmur.
Maddə 21
Bu Müqavilənin icrası və ya təfsiri ilə əlaqədar meydana çıxan hər hansı
mübahisələr məsləhətləşmələr yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsilə həll edilir.
Maddə 22
Ratifikasiya və ləğv etmə
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilir və ratifikasiya haqqında sənədlər mübadilə
edilir. Bu Müqavilə ratifikasiya haqqında sənədlərin mübadiləsi tarixindən otuz gün
sonra qüvvəyə minir.
2. Hər iki Tərəf bildiriş yolu ilə yazılı şəkildə diplomatik kanallar vasitəsilə
istənilən vaxt bu Müqaviləni ləğv edə bilər. Müqavilə belə bildirişin verildiyi tarixdən
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altı ay sonra ləğv edilir. Lakin artıq başlanılmış işlərin bu Müqavilə ilə tənzimlənməsi
onların bitməsinə qədər davam etdirilir.
Bunun təsdiqi olaraq aşağıda imza edənlər, onların hökumətləri tərəfindən
lazımi qaydada səlahiyyətləndirilərək bu Müqaviləni imzaladılar.
Abu-Dabi şəhərində 20 (gün) noyabr (ay) 2006-cı ildə hər biri Azərbaycan, ərəb
və ingilis dillərində olan nüsxələrdə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə
malikdir. Bu Müqavilənin təfsiri ilə bağlı fikir ayrılığı yarandıqda, ingilis dilində olan
mətnə üstünlük veriləcəkdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ ÇİN XALQ RESPUBLİKASI
ARASINDA TƏSLİM ETMƏ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası və Çin Xalq Respublikası (bundan sonra "Tərəflər"
adlandırılan),
Suverenlik, bərabərlik və qarşılıqlı fayda əsasında iki dövlət arasında
cinayətkarlığın qarşısının alınmasında əməkdaşlığın səmərəliliyinin təşviq edilməsini
arzulayaraq,
Bu Müqaviləni bağlamağı qərara alaraq aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Təslim etmə öhdəliyi
Tərəflərin hər biri bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq, digər Tərəfin
sorğusuna əsasən öz ərazisində olan və digər Tərəfin axtarışında olan şəxslər
barəsində cinayət təqibini həyata keçirmək və ya çıxarılmış məhkəmə qərarının icrası
məqsədilə bir-birinə təslim etmək öhdəliyini öz üzərinə götürür.
Maddə 2
Təslimə əsas olan cinayətlər
1. Təslim etməyə səbəb olan əməl hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən cinayət
hesab olunmadıqda və aşağıdakı şərtlərdən birinə cavab vermədikdə, təslim etməyə yol
verilmir:
(a) təslim etmə sorğusu cinayət təqibinin aparılmasına yönəldikdə, cinayət hər
iki Tərəfin qanunvericiliyi ilə bir il müddətindən artıq azadlıqdan məhrum etmə
cəzasını və ya hər hansı digər daha ağır cəzanı nəzərdə tutduqda; və ya
(b) təslim etmə sorğusu verilən cəzanın icrasına yönəldikdə, axtarılan şəxs
tərəfindən çəkilməli olduğu cəzanın müddəti təslim etmə sorğusunun edildiyi tarixdə
ən azı altı ay təşkil etdikdə.
2. Əməl bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə
əsasən cinayət kimi müəyyən edilərkən həmin əməlin Tərəflərin qanunvericiliyi ilə
eyni cinayət kateqoriyasında yerləşdirilməsi və eyni terminologiya ilə adlandırılması
əhəmiyyət kəsb etmir.
3. Əgər təslim etmə sorğusu hər iki Tərəfin qanunvericiliyi ilə cinayət hesab
olunan iki və ya daha çox əmələ aiddirsə və onlardan biri ən azı bu maddənin 1-ci
bəndində nəzərdə tutulan cəza müddətinin şərtlərinə cavab verirsə, Sorğu edilən
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Tərəf bütün bu əməllər üzrə təslim etməyə yol verə bilər.
Maddə 3
Təslim etmədən imtinanın qəti əsasları
Təslim etmədən aşağıdakı hallarda imtina edilir:
(a) Sorğu edilən Tərəf təslim etmə ilə bağlı sorğu edilən cinayəti siyasi cinayət
hesab etdikdə və ya Sorğu edilən Tərəf axtarılan şəxsə sığınacaq verdikdə;
(b) təslim etmə sorğusu axtarılan şəxsə qarşı irqinə, cinsinə, dininə, milliyyətinə
və ya siyasi baxışlarına görə təqibin və ya cəzanın icrasına məruz qalması, yaxud bu
səbəblərə görə məhkəmə araşdırmaları zamanı həmin şəxsin vəziyyətinə xələl
gətirmək məqsədilə edilməsinə güman etməyə Sorğu edilən Tərəfin kifayət qədər
əsasları olduqda;
(c) təslim etmə ilə bağlı sorğuya səbəb olan cinayət Tərəflərdən hər birinin
qanunvericiliyi ilə sırf hərbi cinayət sayıldıqda;
(d) axtarılan şəxs Sorğu edilən Tərəfin təslim etmə sorğusu aldığı tarixdə onun
vətəndaşı olduqda;
(e) axtarılan şəxs hər bir Tərəfin qanunvericiliyi ilə hər hansı səbəbdən, o
cümlədən mürur müddətinin keçməsi və ya amnistiyanın tətbiqi ilə əlaqədar
barəsində cinayət təqibinin aparılmasından və ya cəzanın icrasından azad olduqda;
(f) Sorğu edilən Tərəf təslim etmə ilə bağlı sorğuya səbəb olan cinayətlə
əlaqədar axtarılan şəxs barəsində yekun məhkəmə qərarı çıxardıqda və ya məhkəmə
araşdırmalarına xitam verdikdə;
(g) təslim etmə sorğusu hər bir Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yalnız
zərərçəkmiş şəxsin şikayəti ilə qaldırıla bilən işə aid olduqda; və ya
(h) təslim etmə sorğusu Sorğu edən Tərəfin qiyabi verilmiş qərara əsasən
edildikdə və Sorğu edən Tərəf təslim etmədən sonra işə yenidən baxılmasına təminat
vermədikdə.
Maddə 4
Təslim etmədən imtinanın fakultativ əsasları
Təslim etmədən aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:
(a) Sorğu edilən Tərəfin təslim etmə sorğusuna səbəb olan cinayətə dair öz milli
qanunvericiliyinə əsasən yurisdiksiyası olduqda və o, həmin cinayətə görə axtarılan
şəxs barəsində cinayət təqibinə başladıqda;
(b) Sorğu edilən Tərəf cinayətin xarakterini və Sorğu edən Tərəfin maraqlarını
nəzərə alarkən şəxsin yaşı, səhhəti və digər halları səbəbindən təslim etmənin
insanpərvərlik baxımından uyğun olmadığını hesab etdikdə.
Maddə 5
Sorğu edilən Tərəfdə cinayət təqibini başlamaq öhdəliyi
Təslim etmədən bu Müqavilənin 3-cü maddəsinin (d) bəndinə əsasən imtina
edildiyi təqdirdə, Sorğu edilən Tərəf Sorğu edən Tərəfin sorğusu ilə öz milli
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət təqibini başlamaq məqsədilə işi öz səlahiyyətli
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orqanlarına təqdim edir. Bu məqsədlə Sorğu edən Tərəf Sorğu edilən Tərəfi işə aid
olan sənədlər və dəlillərlə təmin edir.
Maddə 6
Əlaqə
Bu Müqavilənin məqsədləri üçün əgər bu Müqavilə ilə digər hal nəzərdə
tutulmadıqda, Tərəflər müvafiq qaydada təyin etdikləri orqanlar vasitəsi ilə əlaqə
saxlayırlar. Qeyd edilən təyin etməyə qədər onlar diplomatik kanallar vasitəsi ilə
əlaqə saxlayırlar.
Maddə 7
Təslim etmə sorğusu və tələb olunan sənədlər
1. Təslim etmə sorğusu yazılı formada tərtib olunur və ona aşağıdakılar əlavə
olunur:
(a) sorğu edən orqanın adı;
(b) mümkün olduqda, sorğu edilən orqanın adı;
(c) axtarılan şəxsin adı, yaşı, cinsi, milliyyəti, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri,
işlədiyi və yaşadığı yer və şəxsin kimliyini və qaldığı yerini müəyyən etməyə köməklik
edə bilən digər məlumat və mümkün olduqda, həmin şəxsin görünüşünün təsviri,
şəkilləri və barmaq izləri;
(d) işin izahı, o cümlədən cinayət əməlinin qısa məzmunu və onun nəticəsi;
(e) cinayət yurisdiksiyasına aid olan, cinayət əməlini müəyyən edən və cinayətə
görə təyin oluna bilən cəzanı əks etdirən qanunların müvafiq müddəalarının mətni; və
(f) cinayət təqibinin və cəzanın icrasının mürur müddətini əks etdirən qanunların
müvafiq müddəalarının mətni.
2. Bu Maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına əlavə olaraq,
(a) axtarılan şəxs barəsində cinayət təqibinin aparılmasna yönələn təslim
etmə sorğusu, həmçinin Sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən verilmiş
həbs qərarının surəti ilə müşayiət olunmalıdır; və ya
(b) axtarılan şəxsə təyin olunan cəzanın icrasına yönələn təslim etmə sorğusu,
həmçinin qüvvədə olan məhkəmə qərarının surəti və cəzanın çəkilmiş müddətinin
təsviri ilə müşayiət olunmalıdır.
3. Təslim etmə sorğusu və ona əlavə olunmuş sənədlər imzalanmalı və ya
möhürlənməlidir və Sorğu edilən Tərəfin dilinə və ya ingilis dilinə tərcüməsi ilə
müşayiət olunmalıdır.
Maddə 8
Əlavə məlumat
Əgər Sorğu edilən Tərəf təslim etmə sorğusuna əlavə olunmuş məlumatı kifayət
hesab etmirsə, həmin Tərəf otuz gün müddətinə təqdim edilməli olan məlumatı sorğu
edə bilər. Sorğu edən Tərəfin vaxtında verdiyi xahişi ilə həmin müddət 15 gün
müddətinə uzadıla bilər. Əgər Sorğu edən Tərəf əlavə məlumatı həmin müddət
ərzində təqdim etmədikdə, bu hal sorğudan könüllü imtina hesab olunur. Bu, Sorğu
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edən Tərəfin həmin cinayətə görə yeni sorğu verməyinə mane olmur.
Maddə 9
Müvəqqəti həbs
1. Təxirəsalınmaz hallarda bir Tərəf digər Tərəfə təslim etmə sorğusunun
alınmasına qədər axtarılan şəxsin müvəqqəti həbsini xahiş edə bilər. Belə xahiş yazılı
şəkildə bu Müqavilənin 6-cı maddəsində nəzərdə tutulan kanallar, Beynəlxalq
Cinayət Polis Təşkilatı (İNTERPOL) və ya hər iki Tərəf arasında razılaşdırılmış digər
kanallar vasitəsi ilə təqdim oluna bilər.
2. Müvəqqəti həbs sorğusu bu Müqavilənin 7-ci maddəsinin 1-ci bəndində
göstərilən sənədləri, həmin maddənin 2-ci bəndində göstərilən sənədlərin
mövcudluğu haqqında məlumatı və axtarılan şəxs barəsində rəsmi təslim etmə
sorğusunun daxil olacağı barədə məlumatı əks etdirir.
3. Sorğu edilən Tərəf sorğuya baxılmanın nəticəsi barədə Sorğu edən Tərəfi
dərhal məlumatlandırır.
4. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı axtarılan şəxsin həbsindən sonra otuz
gün müddəti ərzində rəsmi təslim etmə sorğusunu almadığı təqdirdə müvəqqəti həbs
ləğv edilir. Sorğu edən Tərəfin vaxtında verdiyi xahişi əsasında bu müddət 15 gün
uzadıla bilər.
5. Əgər Sorğu edilən Tərəf sonradan rəsmi təslim etmə sorğusunu alarsa, bu
maddənin 4-cü bəndinə əsasən müvəqqəti həbsin ləğv edilməsi axtarılan şəxsin
təslim edilməsinə xələl gətirmir.
Maddə 10
Təslim etmə sorğusu üzrə qərar
1. Sorğu edilən Tərəf təslim etmə sorğusuna öz milli qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş prosedurlara uyğun olaraq baxır və öz qərarı haqqında Sorğu edən Tərəfi
dərhal məlumatlandırır.
2. Əgər Sorğu edilən Tərəf təslim etmə sorğusundan tam və ya qismən imtina
edirsə, Sorğu edən Tərəfə imtinanın səbəbləri bildirilir.
Maddə 11
Şəxsin təslim edilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf təslim etməyə yol verirsə, Tərəflər onun vaxtı, yeri və
təslim etmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər müvafiq məsələləri razılaşdırır. Eyni
zamanda, Sorğu edilən Tərəf təslim olunan şəxsin təslim etmədən əvvəl həbsdə
qaldığı müddət haqqında Sorğu edən Tərəfə məlumat verir.
2. Əgər Sorğu edən Tərəf təslim olunan şəxsi təslim etmənin həyata keçirilmə
tarixindən on beş gün müddətində qəbul etmədiyi təqdirdə, Sorğu edilən Tərəf həmin
şəxsi dərhal azad edir və bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan hallar
olmadıqda, həmin cinayətə görə şəxsin təslim edilməsinə dair Sorğu edən Tərəfin
yeni sorğusundan imtina edə bilər.
3. Əgər bir Tərəf təslim edilən şəxsin verilməsinə və ya qəbul edilməsinə ondan
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asılı olmayan səbəblərə görə nail olmursa, digər Tərəf bu barədə dərhal
məlumatlandırılır. Tərəflər təslim etmənin həyata keçirilməsinə dair müvafiq
məsələləri bir daha razılaşdırır və bu Maddənin 2-ci bəndinin müddəaları tətbiq
olunur.
Maddə 12
Təxirə salınmış və ya müvəqqəti təslim etmə
1. Axtarışda olan şəxs təslim etmə sorğusuna səbəb olan cinayətdən fərqli
olaraq digər cinayətə görə Sorğu edilən Tərəfdə təqib olunursa və ya cəza çəkirsə,
Sorğu edilən Tərəf təslim etmə haqqında qəbul etdiyi qərardan sonra cinayət
təqibinin başa çatmasına və ya cəzanın çəkilməsinə qədər təslim etməni təxirə sala
bilər. Sorğu edilən Tərəf təslim etmənin təxirə salınması barədə Sorğu edən Tərəfi
məlumatlandırır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən təslim etmənin təxirə salınması təslim
etmə sorğusuna səbəb olan cinayətin təqibinin mürur müddətinin bitməsinə səbəb
olarsa və ya Sorğu edən Tərəfin istintaqına mane olarsa, Sorğu edilən Tərəf öz milli
qanunvericiliyi çərçivəsində və hər iki Tərəf arasında razılaşdırılmış şərtlər əsasında
axtarılan şəxsi müvəqqəti olaraq Sorğu edən Tərəfə təslim edə bilər. Sorğu edən
Tərəf müvafiq prosedurları başa çatmasından sonra həmin şəxsi Sorğu edilən Tərəfə
dərhal qaytarır.
Maddə 13
Bir neçə dövlət tərəfindən verilmiş təslim etmə sorğuları
Əgər eyni şəxs barəsində təslim etmə sorğuları bir Tərəf və bir və ya bir neçə
üçüncü dövlət tərəfindən verilərsə, Sorğu edilən Tərəf öz rnülahizələrinə əsasən
dövlətlərdən hər hansı birinin sorğusunu qəbul etməyi qərara alır.
Maddə 14
Xüsusi qayda
Aşağıdakılar istisna olmaqla, bu Müqaviləyə uyğun olaraq təslim edilmiş şəxs
Sorğu edən Tərəfdə təslim etməyə qədər törətdiyi və təslimə səbəb olan cinayətdən
fərqli olan cinayətə görə cinayət təqibinə və ya cəzaya məruz qalmır və eləcə də üçüncü
dövlətə verilmir:
(a) Sorğu edilən Tərəf əvvəlcədən razılığını verdikdə. Belə razılığın məqsədləri
üçün Sorğu edilən Tərəf 7-ci maddədə göstərilən sənədlərin və məlumatın, həmçinin
müvafiq cinayət üzrə təslim edilən şəxsin izahatlarının təqdim edilməsini tələb edə
bilər;
(b) həmin şəxs azad edildikdən sonra otuz gün ərzində Sorğu edən Tərəfin
ərazisini tərk etmədikdə. Bu müddətə şəxsin ondan asılı olmayan səbəblərə görə
Sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etməyə nail olmadığı müddət daxil edilmir; və
(c) şəxs Sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etdikdən sonra həmin əraziyə könüllü
olaraq qayıtdıqda.
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Maddə 15
Əmlakın verilməsi
1. Əgər Sorğu edən Tərəf tələb edərsə, Sorğu edilən Tərəf öz milli
qanunvericiliyi çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirləri və vasitələri, onun
ərazisində aşkar edilmiş və dəlil kimi istifadə oluna biləcək digər əmlakı müsadirə edir
və təslim etməyə yol verildikdə, həmin əmlakı Sorğu edən Tərəfə təhvil verir.
2. Təslim etməyə yol verildikdə, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən əmlak
axtarılan şəxsin vəfatı, itkin düşməsi və ya qaçması nəticəsində təslim etmə həyata
keçirilə bilmədiyi təqdirdə. də təhvil verilir.
3. Sorğu edilən Tərəf hər hansı digər cinayət araşdırmalarının həyata
keçirilməsi məqsədilə həmin araşdırmaların başa çatmasına qədər yuxarıda
göstərilən əmlakın təhvil verilməsini təxirə sala bilər və ya qaytarmaq şərti ilə həmin
əmlakı müvəqqəti olaraq Sorğu edən Tərəfə verə bilər.
4. Belə əmlakın təhvil verilməsi Sorğu edilən Tərəfin və ya hər hansı üçüncü
tərəfin həmin əmlaka dair qanuni hüquqlarına xələl gətirmir. Belə hüquqlar mövcud
olduqda Sorğu edən Tərəf Sorğu edilən Tərəfin xahişi ilə araşdırmaların başa
çatmasından sonra mümkün qədər qısa müddətdə heç bir ödəmə olmadan əmlakı
dərhal Sorğu edilən Tərəfə qaytarır.
Maddə 16
Tranzit
1. Bir Tərəf şəxsi üçüncü dövlətdən digər Tərəfin ərazisindən təslim etdikdə,
birincisi sonuncudan belə tranzitə icazə verilməsini xahiş edir. Hava nəqliyyatı istifadə
edildikdə və sonuncunun ərazisində enmə nəzərdə tutulmadıqda belə icazə tələb
olunmur.
2. Sorğu edilən Tərəf öz milli qanunvericiliyinə zidd olmamaqla, Sorğu edən
Tərəfin verdiyi tranzit sorğusuna icazə verir.
Maddə 17
Nəticə haqqında bildiriş
Sorğu edən Tərəf təslim edilən şəxs barəsində araşdırma və ya cəzanın icrası
və ya həmin şəxsin üçüncü dövlətə təslim edilməsi haqqında məlumatı Sorğu edilən
Tərəfə dərhal təqdim edir.
Maddə 18
Xərclər
Sorğu edilən Tərəfdə təslim etmə prosedurundan irəli gələn xərclər həmin
Tərəfin üzərinə düşür. Təslim olunan şəxsin təslim edilməsi və ya qəbul edilməsi ilə
bağlı nəqliyyat və tranzit xərcləri Sorğu edən Tərəfin üzərinə düşür.
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Maddə 19
Digər müqavilələrə münasibət
Bu Müqavilə Tərəflərin digər Müqavilələrə əsasən malik olduqları hüquq və
üzərilərinə götürdükləri öhdəliklərə toxunmur.
Maddə 20
Mübahisələrin həlli
Bu Müqavilənin tətbiqindən və təfsirindən irəli gələn hər hansı mübahisə
məsləhətləşmələr yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsilə həll edilir.
Maddə 21
Qüvvəyə minmə və ləğv edilmə
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilir. Ratifikasiya fərmanları Tərəflər arasında
mübadilə edilir. Bu Müqavilə ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsi tarixindən otuz gün
sonra qüvvəyə minir.
2. Tərəflərdən hər biri yazılı şəkildə diplomatik kanallar vasitəsilə istənilən vaxt
bildiriş göndərməklə bu Müqaviləni ləğv edə bilər. Müqavilə belə bildirişin alındığı
tarixdən yüz səksən gün sonra ləğv edilir. Müqavilənin ləğv edilməsi ləğv etmədən
əvvəl başlanılmış təslim etmə prosedurlarına təsir etmir.
3. Müvafiq cinayətlər bu Müqavilənin qüvvəyə minməsindən əvvəl baş vermiş
olduqda belə, bu Müqavilə onun qüvvəyə minməsindən sonra təqdim edilmiş
sorğulara tətbiq edilir.
BUNUN TƏSDİQİ OLARAQ, Hökumətləri tərəfindən müvafiq qaydada müvəkkil
edilmiş aşağıdakı şəxslər bu Müqaviləni imzaladılar.
Pekin şəhərində "17" mart 2005-ci ildə iki nüsxədə, Azərbaycan, çin və ingilis
dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Təfsirdə fikir ayrılığı
yarandıqda, ingilis dilindəki mətn əsas götürülür.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

ÇİN XALQ RESPUBLİKASI
ADINDAN
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Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında məhkumların
verilməsi haqqında
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası və Çin Xalq Respublikası (bundan sonra “Tərəflər”
adlandırılacaq),
suverenlik, bərabərlik, qarşılıqlı hörmət və birgə fayda prinsiplərinə əsaslanaraq,
cinayət işlərində iki ölkə arasında məhkəmə əməkdaşlığını gücləndirməyi arzu
edərək,
məhkumların cəmiyyətə reinteqrasiyasını asanlaşdırmaq üçün onların öz
cəzalarını vətəndaşı olduqları ölkədə çəkməsi məqsədi ilə,
bu Müqaviləni bağlamaq qərarına gəldilər və aşağıdakılar haqqında razılaşdılar:
Maddə 1
Anlayışlar
Bu Müqavilənin məqsədlərinə nail olmaq üçün:
a) Təhvil verən Tərəf məhkum olunmuş şəxsi öz ərazisindən təhvil verəcək və
ya təhvil vermiş tərəfdir;
b) Qəbul edən Tərəf məhkum olunmuş şəxsi öz ərazisində qəbul edəcək və ya
qəbul etmiş tərəfdir;
c) məhkum olunmuş şəxs Təhvil verən Tərəfin məhkəməsinin qüvvəyə minmiş
hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş şəxsdir.
Maddə 2
Ümumi müddəalar
Tərəflər, bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, Təhvil verən Tərəfin şəxsə
qarşı təyin etdiyi cəzanın Qəbul edən Tərəfin ərazisində icra olunması üçün
məhkumları bir-birinə verə bilərlər.
Maddə 3
Mərkəzi Orqanlar
1. Bu Müqaviləni həyata keçirərkən Tərəflər bir-biri ilə təyin edilən Mərkəzi
Orqanlar vasitəsilə əlaqə saxlayırlar.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində istinad olunan Mərkəzi Orqanlar Azərbaycan
Respublikası tərəfindən Ədliyyə Nazirliyi və Çin Xalq Respublikası tərəfindən Ədliyyə
Nazirliyidir. Tərəflərdən biri təyin edilmiş Mərkəzi Orqanını dəyişdirdiyi təqdirdə, bu
barədə digər Tərəfə diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı məlumat verir.
Maddə 4
Təhvilvermənin şərtləri
1. Məhkum olunmuş şəxs yalnız aşağıdakı şərtlərlə verilə bilər:
a) məhkum olunmuş şəxs Qəbul edən Tərəfin vətəndaşı olduqda;
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b) hökmün çıxarılmasına əsas olmuş əməl Qəbul edən Tərəfin də
qanunvericiliyinə əsasən cinayət olduqda;
c) verilmə haqqında sorğu alınan zaman məhkum barədə çıxarılmış hökm
qanuni qüvvəyə minmiş olduqda və məhkumun cəza çəkməsinə bir ildən aşağı
olmayan müddət qaldıqda;
d) məhkum olunmuş şəxsin özü və ya onun yaşını, fiziki və ya psixoloji
vəziyyətini nəzərə alaraq, Tərəflərdən biri zəruri hesab etdikdə, onun qanuni
nümayəndəsi verilməyə yazılı surətdə razılıq verdikdə; və
e) hər iki Tərəf verilməyə razı olduqda.
2. Müstəsna hallarda, məhkumun cəza çəkməsinə bu maddənin 1-ci bəndinin
“c” bəndində göstərilən müddətdən aşağı olan müddət qaldıqda belə, Tərəflər
verilməyə razı ola bilərlər.
Maddə 5
Təhvilvermədən imtina
1. Məhkumun verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:
a) Tərəflərdən biri verilmənin öz suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ya ictimai
asayişinə zərərli, yaxud da daxili qanunvericiliyin əsas prinsiplərinə zidd olduğunu
hesab etdikdə;
b) məhkuma qarşı çıxarılmış hökm dövlət təhlükəsizliyini təhlükədə qoyan
cinayətə görə çıxarıldıqda;
c) məhkum olunmuş şəxs Təhvil verən Tərəfin ərazisində davam edən icraata
cəlb edildikdə.
2. Tərəflərdən hər biri öz mülahizəsi ilə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən
şərtlərdən başqa səbəblərə görə də digər Tərəfin sorğusu üzrə təhvilverməyə razı
olub-olmayacağını müəyyən edə bilər.
Maddə 6
Sorğu və cavab
1. Məhkum olunmuş şəxs hazırkı Müqaviləyə uyğun olaraq verilmə barədə
müraciəti Tərəflərdən hər birinə edə bilər.
2. Verilmə barədə sorğunu Tərəflərdən hər biri edə bilər. Sorğu edilən Tərəf
verilməyə razı olub-olmadığı barədə Sorğu edən Tərəfə tezliklə məlumat verir.
3. Verilmə barədə sorğular və cavablar bu Müqavilənin 3-cü maddəsində
göstərilən kanallar vasitəsilə yazılı surətdə təqdim edilir.
Maddə 7
Tələb olunan sənədlər
1. Verilmə barədə sorğu edildikdə və Tərəflərdən heç biri ondan imtina
etmədikdə, Təhvil verən Tərəf aşağıdakı sənədlərlə Qəbul edən Tərəfi təmin edir:
a) hökmün əsaslandığı qanunun müvafiq müddəaları daxil olmaqla, hökmün
təsdiq edilmiş surəti;
b) cəza növünü, müddətini və müddəti hesablamaq üçün tarixi göstərən
məlumat;
c) cəzasını çəkərkən şəxsin davranışı və qətimkan tədbiri, cəzanın azaldılması
və cəzanın icrası ilə əlaqədar olan digər müvafiq faktorlar daxil olmaqla, çəkilməli
olan cəza müddəti barədə məlumat;
d) bu Müqavilənin 4-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin “d” bəndində istinad edildiyi
kimi, verilməyə yazılı razılıq;
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e) məhkum olunmuş şəxsin səhhəti barədə məlumat.
2. Qəbul edən Tərəf Təhvil verən Tərəfi aşağıdakı sənədlərlə təmin edir:
a) məhkum olunmuş şəxsin Qəbul edən Tərəfin vətəndaşı olduğunu təsdiq edən
sənədlər və ya arayışlar;
b) məhkum olunmuş şəxsə təyin edilmiş cəzanın əsasında duran əməlin Qəbul
edən Tərəfin ərazisində də cinayət olduğunu göstərən qanunun maddələri;
c) Təhvil verən Tərəfin təyin etdiyi cəzanın icrası üçün Qəbul edən Tərəfin daxili
qanunvericiliyi üzrə vasitə və prosedurlar barədə məlumat.
3. Zərurət olduqda, Tərəflər əlavə sənəd və məlumatlar təmin etməyi birbirindən tələb edə bilərlər.
Maddə 8
Məhkum olunmuş şəxsin məlumatlandırılması
1. Hər bir Tərəf ərazisi daxilində Müqavilənin tətbiq oluna biləcəyi məhkumları
onların bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq təhvil verilmək imkanlarının
olduğu barədə məlumatlandırır.
2. Hər bir Tərəf bu Müqavilənin 5-ci və 6-cı maddələrinə uyğun olaraq, Təhvil
verən Tərəfin və ya Qəbul edən Tərəfin verilmə barədə sorğusuna dair gördüyü
tədbirlər və ya qəbul etdiyi qərarlar haqqında öz ərazisində olan müvafiq məhkumu
yazılı məlumatlandırır.
Maddə 9
Məhkum olunmuş şəxsin razılığı və onun yoxlanılması
1. Təhvil verən Tərəf, razılığın təhvil verilən şəxs və ya onun qanuni
nümayəndəsi tərəfindən hüquqi nəticələri tam dərk edilməklə, könüllü verildiyini və
bunun razılıq ərizəsində təsdiqlənməsini təmin edir.
2. Qəbul edən Tərəf tələb etdiyi təqdirdə, Təhvil verən Tərəf Qəbul edən Tərəfə
məhkum olunmuş şəxsin təhvil verilməsinə razılığın yuxarıdakı hissəyə
uyğunluğunun rəsmi təyin edilmiş şəxsin köməyi ilə yoxlanmasına imkan yaradır.
M a d d ə 10
Məhkum olunmuş şəxsin təhvil verilməsi
Verilmə barədə razılıq əldə olunduqda, Tərəflər bu Müqavilənin 3-cü
maddəsində göstərilmiş kanallar vasitəsilə məsləhətləşmə yolu ilə verilmənin tarixini,
yerini və verilmə qaydasını müəyyən edirlər.
M a d d ə 11
Cəzanın icrası
1. Məhkum olunmuş şəxsi təhvil aldıqdan sonra Qəbul edən Tərəf cəzanı öz
daxili qanunvericiliyinə əsasən Təhvil verən Tərəfin təyin etdiyi növə və müddətə
uyğun olaraq icra edir.
2. Təhvil verən Tərəfin müəyyən etdiyi cəzanın növü və müddəti Qəbul edən
Tərəfin qanunvericiliyinə zidd olduqda, Qəbul edən Tərəf həmin cəzanı öz
qanunvericiliyi ilə eyni əmələ görə nəzərdə tutulmuş cəzaya uyğunlaşdıra bilər.
Cəzanı uyğunlaşdıran zaman:
a) Təhvil verən Tərəfdə çıxarılmış hökmdə göstərilən faktlar Qəbul edən Tərəf
üçün məcburi xarakter daşıyır;
b) Qəbul edən Tərəf azadlıqdan məhrumetmə cəzasını maliyyə cəzası ilə əvəz
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etməməlidir;
c) tənzimlənmiş cəza xarakteri baxımından və mümkün olan qədər Təhvil verən
Tərəfin təyin etdiyi cəzaya uyğun olmalıdır;
d) tənzimlənmə Təhvil verən Tərəfin təyin etdiyi cəzanı ağırlaşdırmamalı, eləcə
də Qəbul edən Tərəfin qanunlarına əsasən oxşar cinayətə görə nəzərdə tutulmuş
maksimal cəza müddətini keçməməlidir;
e) tənzimlənmə Qəbul edən Tərəfin qanunvericiliyi ilə eyni əmələ görə nəzərdə
tutulmuş cəzanın minimal həddi ilə məhdudlaşdırılmamalıdır;
f) məhkum olunmuş şəxs tərəfindən Təhvil verən Tərəfin cəzaçəkmə
müəssisəsində çəkilmiş müddət cəzanın müddətindən çıxmalıdır.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq cəza uyğunlaşdırılarkən, Qəbul edən
Tərəf tənzimləmə haqqında hüquqi sənədin surətini Təhvil verən Tərəfə təqdim edir.
4. Cəzanın icrasını davam etdirərkən, Qəbul edən Tərəf öz qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, məhkumun cəzasını azaltmaq, onu vaxtından əvvəl şərti azad etmək
və ya barəsində digər tədbirlər tətbiq etmək hüququna malikdir.
M a d d ə 12
Yurisdiksiyanın saxlanılması
1. Təhvil verən Tərəf öz məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış hökmün və ya təyin
olunmuş cəzanın dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi üçün öz yurisdiksiyasını saxlayır.
2. Qəbul edən Tərəf Təhvil verən Tərəfin məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış
hökmün və ya təyin olunmuş cəzanın dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi ilə
nəticələnən qərarı alan kimi cəzanın icrasını dəyişdirir və ya ona xitam verir.
M a d d ə 13
Cəzanın icrası barədə məlumat
Qəbul edən Tərəf cəzanın icrası barədə Təhvil verən Tərəfə aşağıdakı hallarda
vaxtında məlumat verir:
a) cəzanın icrası bitdikdə;
b) məhkum şəxs həbsdən qaçdıqda və ya cəzanın icrasının bitməsindən əvvəl
vəfat etdikdə;
c) Təhvil verən Tərəf xüsusi məlumat tələb etdikdə.
M a d d ə 14
Tranzit
1. Tərəflərdən biri üçüncü ölkə ilə məhkum olunmuş şəxslərin digər Tərəfin
ərazisindən keçərək verilməsi haqqında razılaşmanı yerinə yetirərkən, həmin Tərəf
digər Tərəfdən bu cür tranzit üçün icazə alır.
2. Hava nəqliyyatından istifadə edildikdə və digər Tərəfin ərazisində eniş
olmadıqda, bu cür icazə tələb olunmur.
3. Tranzit barədə Sorğu edilən Tərəf, daxili qanunlarına zidd olmadığı təqdirdə,
digər Tərəfin tranzit sorğusunu təmin edir.
M a d d ə 15
Dil
Bu Müqavilənin məqsədləri üçün Tərəflər bir-biri ilə digər Tərəfin rəsmi dilinə və
ya ingilis dilinə tərcümə təqdim etməklə, öz rəsmi dillərində əlaqə saxlayırlar.

142

M a d d ə 16
Leqallaşmadan azadolunma
Bu Müqavilənin məqsədləri üçün bir Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən
hazırlanmış və bu Müqavilənin 3-cü maddəsinin 1-ci hissəsində göstərilən kanallar
vasitəsilə göndərilən, üzərində həmin səlahiyyətli orqanın imzası və ya möhürü olan
istənilən sənəddən digər Tərəfin ərazisində hər hansı leqallaşma olmadan istifadə
oluna bilər.
M a d d ə 17
Xərclər
Məhkum olunmuş şəxsin verilməsindən əvvəl yaranmış və bundan irəli gələn
xərcləri onların yarandığı yer üzrə Tərəf ödəyir. Verilmənin həyata keçirilməsi və
verilmədən sonra cəzanın icrası xərclərini Qəbul edən Tərəf ödəyir.
M a d d ə 18
Mübahisələrin həlli
Bu Müqavilənin təfsiri və tətbiqi ilə əlaqədar meydana çıxan hər hansı mübahisə
məsləhətləşmələr vasitəsilə həll edilir.
M a d d ə 19
Qüvvəyəminmə, dəyişdirilmə və ləğvetmə
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilməlidir və ratifikasiya sənədlərinin mübadiləsi
tarixindən sonra otuzuncu gündə qüvvəyə minir.
2. Bu Müqaviləyə Tərəflər arasında məsləhətləşmələr yolu ilə dəyişikliklər edilə
bilər.
3. Tərəflərdən hər biri digər Tərəfə diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş
göndərməklə, istənilən vaxt bu Müqaviləni ləğv edə bilər. Belə ləğvetmə bildirişin
göndərilməsi tarixindən sonra yüz səksəninci gün qüvvəyə minir.
4. Bu Müqavilə onun qüvvəyə minməsindən əvvəl barəsində hökm çıxarılmış
məhkumların verilməsinə də tətbiq olunur.
Yuxarıda göstərilənlərin təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş
aşağıda imza edən şəxslər bu Müqaviləni imzaladılar.
Pekin şəhərində, 10 dekabr 2015-ci il tarixində, Azərbaycan, Çin və ingilis
dillərində olmaqla, iki nüsxədə imzalanmışdır, hər bir mətn bərabər autentikdir. Təfsir
zamanı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilində olan mətn üstünlük təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası
adından
(imza)

Çin Xalq Respublikası
adından
(imza)
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ GÜRCÜSTAN ARASINDA
MÜLKİ, AİLƏ VƏ CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM VƏ HÜQUQİ
MÜNASİBƏTLƏR HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi
yardım göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət
verərək, aşağıdakılar barədə RAZILIĞA GƏLMİŞLƏR:
IFƏSİL
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1. HÜQUQİ MÜDAFİƏ
Maddə 1
Hüquqi müdafiənin həcmi
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları razılığa gələn digər Tərəfin
ərazisində özlərinin şəxsi və əmlak hüquqlarına dair məsələlərdə həmin Tərəfin öz
vətəndaşları üçün nəzərdə tutulan hüquqi müdafiədən eyni dərəcədə istifadə edirlər.
Bu məqsədlə onlar digər Razılığa Gələn Tərəfin öz vətəndaşları üçün müəyyən
olunmuş eyni şərtlərlə həmin Tərəfin məhkəmələrinə, prokurorluq və dövlət notariat
orqanlarına (bundan sonra "ədliyyə idarələri" adlandırılacaq) və mülki, ailə və cinayət
işlərinə baxmaq səlahiyyəti olan başqa idarələrinə maneəsiz müraciət etmək
hüququna malikdirlər, həmin idarələrdə çıxış edə bilər, vəsatət qaldıra bilər iddia irəli
sürə bilərlər, habelə digər prosessual hərəkətlər həyata keçirə bilərlər.
2. Bu Müqavilənin müddəaları Razılığa Gələn Tərəflərdən hər hansı birinin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hüquqi şəxslərə və onlara bərabər tutulan
qurumlarada şamil edilir.
Maddə 2
Məhkəmə xərcləri
Bir Razılığa Gələn Tərəfin məhkəmələrində çıxış edən digər Razılığa Gələn
Tərəfin vətəndaşları Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisindədirsə, yalnız əcnəbi
olduqları və ya çıxış etdikləri Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayış, yaxud olma
yerləri olmadığı əsasına görə onların üzərinə məhkəmə xərclərinin ödənilməsi
vəzifəsi qoyula bilməz.

144

Maddə 3
Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşlarını digər Razılığa Gələn
Tərəfin məhkəmələri işə baxılması ilə bağlı xərclərin və dövlət rüsumunun (bundan
sonra "məhkəmə xərcləri" adlandırılacaqdır) ödənilməsindən, öz vətəndaşları üçün
nəzərdə tutulmuş eyni şərtlərlə və həmin həcmdə azad edirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsinin konkret iş üzrə məhkəmə
xərclərinin ödənilməsindən azad etməsi, həmin prosesin gedişində digər Razılığa
Gələn Tərəfin məhkəmələrinin həyata keçirdikləri bütün prosessual hərəkətlərə, o
cümlədən qərarın icrasına şamil edilir.
3. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmək üçün zəruri olan şəxsi və
əmlak vəziyyəti haqqında sənədi ərazisində ərizəçinin yaşayış, yaxud olma yeri olan
Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsi verir.
4. Əgər ərizəçinin Razılığa Gələn Tərəflərdən heç birinin ərazisində yaşayış,
yaxud olma yeri yoxdursa, vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik
nümayəndəliyi və ya konsul idarəsi tərəfindən verilmiş sənəd kifayətdir.
5. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad etmək barədə vəsatət üzrə qərar
qəbul edən məhkəmə həmin sənədi verən idarədən əlavə məlumatın verilməsini də
sorğu edə bilər.
6. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad etmək barədə vəsatət ərizəçinin
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi vasitəsi ilə təqdim
oluna bilər. Həmin məhkəmə vəsatəti ərizəçinin təqdim etdiyi başqa sənədlərlə
birlikdə 12-ci maddədə nəzərdə tutulmuş qaydada digər Razılığa Gələn Tərəfin
məhkəməsinə göndərir.
7. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad etmək barədə vəsatətlə eyni
vaxtda xərclərin ödənilməsindən azad olunmasının şamil edildiyi iş üzrə icraatın
başlanmasına dair vəsatət, habelə vəkilin təyin edilməsi barədə yaxud digər
vəsatətlər də təqdim edilə bilər.
2. HÜQUQİ YARDIM
Maddə 4
Hüquqi yardımın göstərilməsi
1. Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri bu Müqavilənin müddəalarına
uyğun olaraq biri-birinə mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərirlər.
2. Ədliyyə idarələri, səlahiyyətinə mülki, ailə və cinayət işləri aid olan digər
idarələrədə hüquqi yardım göstərirlər.
3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən işlərlə məşğul olmaq səlahiyyətinə
malik olan digər idarələr hüquqi yardım göstərilməsi haqqında xahişləri ədliyyə
idarələri vasitəsi ilə göndərirlər.
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Maddə 5
Hüquqi yardımın həcmi
Razılığa Gələn Tərəflər bir-birinə sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş prosessual və digər hərəkətlərin icrası, o
cümlədən sənədlər tərtib edilməsi və göndərilməsi, axtarışlar aparılması, maddi
sübutların götürülməsi, göndərilməsi və verilməsi, ekspertizanın keçirilməsi, tərəflərin
sorğuya cəlb olunması, müqəssirlərin, müttəhimlərin, şahidlərin, ekspertlərin
dindirilməsi, cinayət işinin qaldırılması, şəxslərin axtarışı və verilməsi, məhkəmə
müayinəsinin aparılması, mülki işlər üzrə məhkəmə qərarlarının, hökmlərin mülki
iddia üzrə hissəsinin, icra qeydlərinin tanınması və icra edilməsi, sənədlərin verilməsi
yolu ilə hüquqi yardım göstərirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflər öz qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş hallarda
və qaydada onların ərazisində olan şəxslərin ünvanlarını, digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayış, yaxud olma yeri olan şəxslər tərəfindən mülki və ailə hüququ
ilə bağlı tələblər irəli sürüldükdə, müəyyən etməyi öhdələrinə götürürlər. Bu zaman
cavabdehin yaşayış yaxud olma yerin müəyyən edilməsi üçün ilkin məlumat
verilməlidir.
3. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Baş prokurorluğu ilə Gürcüstan
Ədliyyə Nazirliyi və Prokurorluğu müvafiq xahiş əsasında bir-birinə oz dövlətləri
daxilində qüvvədə olanvə ya qüvvədə olmuş qanunvericilik və ədliyyə idarələrinin
onun tətbiqi təcrübəsi haqqında məlumat verirlər.
Maddə 6
Əlaqə saxlamaq qaydası
Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri hüquqi yardım göstərərkən bir-biri ilə
müvafiq surətdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu
və Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi və Prokurorluğu vasitəsi ilə əlaqə saxlayırlar.
Maddə 7
Tətbiq olunan dillər
1. Razılığa Gələn Tərəflərin idarələri hüquqi yardım göstərilməsi ilə əlaqədər
qarşılıqlı münasibətlərində azərbaycan və gürcü dillərindən istifadə edirlər. İşçi dillər
kimi ingilis və rus dillərindən də istifadə edilə bilər.
2. Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin dilində ifadə edilmiş hüquqi sənədlər sorğu
edilən Razılığa Gələn Tərəfin dilinə tərcümə olunur və onların hər ikisi birlikdə
göndərilir. Tərcüməni sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin sorğu edən Müəssisəsinin
rəsmi tərcüməçisi, yaxud da diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluq idarəsi təsdiq
etməlidir.
Maddə 8
Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi
Ədliyyə və digər idarələrin hüquqi yardım göstərilməsi haqqında göndərdikləri
sənədlərdə gerbli möhür olmalıdır.
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Maddə 9
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında
tapşırığın məzmunu və forması
1. Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar göstərilməlidir:
a) sorğu edən idarənin adı;
b) sorğu edilən ədliyyə idarəsinin adı;
v) sorğu edilən hüquqi yardım göstərilməsi ilə əlaqədər işin adı;
q) tərəflərin, müqəssirlərin, müttəhimlərin, habelə sorğu ilə əlaqəsi olan digər
şəxslərin adları və soyadları, onların vətəndaşlığı, məşğuliyyəti, yaşayış, yaxud olma
yeri; hüquqi şəxslər və onlara bərabər tutulan qurumlara dair onların adları və yerləşdiyi
ünvanlar;
d) onların nümayəndələrinin adları, soyadları və ünvanları;
e) tapşırığın məzmunu;
j) cinayət işləri üzrə törədilmiş cinayətin faktik halları, habelə onun hüquqi
tövsifi;
z) tapşırığın icrası üçün lazım olan digər məlumatlar.
2. Sənədlərin təqdim edilməsi haqqında tapşırıqda bu maddənin 1-ci bəndində
sadalanan məlumatlardan əlavə onları qəbul edən şəxsin dəqiq ünvanı və təqdim
edilməli sənədlərin adı əhatə edilməlidir.
3. Ayrı-ayrı prosessual hərəkətlərin icrası haqqında tapşırıqda həmçinin sübuta
yetirilməli olan faktlar və ya icra olunmalı hərəkətlər və lazım gəldikdə işin halları da
göstərilməlidir.
Maddə 10
Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında
tapşırıqların icrası
1. Hüquqi yardım göstərildikdə sorğu edilən ədliyyə idarəsi öz dövlətinin
qanunvericiliyini tətbiq edir. Sorğu edən idarənin xahişi ilə sorğu edilən ədliyyə idarəsi
icranın üsulu və forması barəsində sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin prosessual
normalarını, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə zidd olmadığı
halda tətbiq edə bilər.
2. Əgər sorğu edilən ədliyyə idarəsi hüquqi yardım göstərilməsi haqqında
tapşırığı yerinə yetirməyə səlahiyyətli deyilsə, o, həmin tapşırığı səlahiyyətli ədliyyə
idarəsinə göndərir və bu barədə tapşırığı göndərən idarəyə məlumat verir.
3. Sorğu edən idarənin xahişi ilə sorğu edilən ədliyyə idarəsi hüquqi yardım
göstərilməsi haqqında tapşırığın icrasının vaxtı və yeri barədə ona vaxtında məlumat
verir.
4. Əgər hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığı göstərilən ünvanda icra
etmək mümkün deyilsə, sorğu edilən ədliyyə idarəsi öz qanunvericiliyinə uyğun
olaraq ünvanın müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri tədbirlər görür.
5. Tapşırığın yönəldildiyi ədliyyə idarəsi onu icra etdikdən sonra, sənədləri
sorğu edən ədliyyə idarəsinə göndərir; hüquqi yardımın göstərilməsi mümkün
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olmadığı halda tapşırığı geri qaytarır və onun icrasına mane olan hallar barədə
məlumat verir.
6. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin nümayəndələri digər Razılığa Gələn
Tərəfin razılığı ilə onun ərazisində cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilməsi
haqqında vəsatətin icrasında iştirak edə bilər.
Maddə 11
Şahidlərin və ekspertlərin toxunulmazlığı
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində ibtidai istintaqın və ya
məhkəmə gedişində digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində olan şahidin və ya
ekspertin gəlməsinə zərurət yaranarsa, həmin Razılığa Gələn Tərəfin müvafiq ədliyyə
idarəsinə çağırış vərəqinin təqdim edilməsi haqqında xahişlə müraciət edilməlidir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində şahid və ya ekspertin digər
Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsinə çağırış, onların gəlməyəcəyi təqdirdə
məcburi xarakterli tədbirlərin tətbiq ediləcəyi barədə göstəriş nəzərdə tutmamalıdır.
3. Çağırışla sorğu edən ədliyyə idarəsinə gəlmiş şahid və ya ekspert
vətəndaşlığından asılı olmayaraq sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin dövlət
sərhəddini keçənədək törətdiyi hüquq pozuntusuna görə həmin Tərəfin ərazisində
cinayət, yaxud inzibati məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud cəzaya məruz qala
bilməz. Belə şəxslər eləcə də öz şahidlik ifadəsi və ya ekspert rəyinə görə, yaxud da
araşdırılma predmeti olan cinayət işi ilə əlaqədar məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına,
yaxud cəzaya məruz qala bilməz.
4. Buna imkan olmasına baxmayaraq, sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisini qalmasına daha ehtiyac olmadığı barədə xəbərdarlıq aldığı gündən sonra 10
gün ərzində tərk etməyən şahid və ya ekspert bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə
tutulan təminatı itirir. Şahidin və ya ekspertin sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisini özündən asılı olmayan səbəblər üzündən tərk edə bilmədiyi vaxt həmin
müddətə daxil olunmur.
5. Bu şəxslər xaricə getməklə və orada qalmaqla bağlı xərclərin və almadıqları
əmək haqqının ödənilməsi hüququna malikdirlər; ekspertlər bundan əlavə həm də
ekspertizanın geçirilməsinə görə ödənc almaq hüququna malikdirlər. Çağırılmış
şəxslərin hansı ödəncləri almaq hüququna malik olmaları barədə çağırışda qeyd
olunmalıdır. Onların vəsatəti ilə Razılığa Gələn Tərəfin çağırış göndərən ədliyyə
idarələri müvafiq xərclərin ödənilməsi üçün avans verir.
6. Əgər şahid kimi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində həbsdə saxanan şəxs çağırılırsa, o, həbs altında saxlanılacağı və istintaqdan sonra dərhal sorğu
edilən Razılığa Gələn Tərəfə qaytarılacağı şərti ilə müvəqqəti verilə bilər.
7. Hüquqi yardım haqqında xahiş əsasında sorğu edilən, yaxud sorğu edən
Razılığa Gələn Tərəfin idarələrinə şahid və ya ekspert qismində çağırılmış şəxs ifadə
verməkdən və ya başqa funksiyaları yerinə yetirməkdən imtina etmək hüququna,
həmin hüquq sorğu edən və ya sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu halda, malikdir.
8. Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsi zəruri halda xahişə bu
maddənin 7-ci bəndində sadalanan hüquq və vəzifələrə aid qanunvericilik haqqında
arayış əlavə etməlidir.
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Maddə 12
Sənədlərin təqdim edilməsi
1. Sənədlərin təqdim edilməsi haqqında vəsatətdə onu alanın dəqiq ünvanı və
təqdim olunan sənədin adı göstərilməlidir. Əgər təqdim edilməsi haqqında vəsatətdə
göstərilən ünvan natamam və ya qeyri-dəqiqdirsə, sorğu edilən ədliyyə idarəsi öz
dövlətinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq ünvanı dəqiqləşdirmək üçün tədbirlər görür.
2. Sənədlər sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq təqdim edilir.
3. Əgər təqdim olunmalı sənəd sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin dilində tərtib
edilməyibsə, sorğu edilən ədliyyə idarəsi bu sənədi onu alana yalnız bu şərtlə təqdim
edir ki, ünvan sahibi onu qəbul etməyə razılığını bildirir. Belə sənədin qəbul edilməməsi təqdim olunmanın baş tutmaması kimi qiymətləndirilir.
Maddə 13
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi
Sənədlərin təqdim edilməsi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
qüvvədə olan sənədlərin təqdim olunması qaydalarına müvafiq surətdə təsdiq edilir.
Təsdiqnamədə sənədin təqdim edildiyi vaxt və yer, habelə onun təqdim edildiyi
şəxsin adı göstərilməlidir.
Maddə 14
Diplomatik nümayəndəliklər və ya konsulluq idarələri
vasitəsi ilə sənədlərin təqdim edilməsi və vətəndaşların dindirilməsi
Razılığa Gələn Tərəflər öz diplomatik nümayəndəlikləri, yaxud konsulluq
idarələri vasitəsi ilə sənədlər təqdim etmək və digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
olan öz vətəndaşlarını dindirmək hüququna malikdirlər.
Maddə 15
Hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı xərclər
1. Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri hüquqi yardım göstərilməsi ilə
bağlı xərclərin ödənilməsini tələb etmirlər. Razılığa Gələn Tərəflər hüquqa yardım
göstərilərkən onların ərazisində qarşıya çıxan bütün xərcləri özləri ödəyirlər.
2. Sorğu edilən ədliyyə idarəsi sərf olunan xərclər barədə sorğu edən ədliyyə
idarəsinə məlumat verir. Əgər sorğu edən ədliyyə idarəsi xərcləri ödəməli olan
şəxsdən həmin xərcləri tutarsa, alınmış məbləğ onu alan Razılığa Gələn Tərəfin
ədliyyə idarəsinin xeyrinə keçirilir.
Maddə 16
Pulsuz hüquqi yardım
Razılığa Gələn Tərəfin birinin vətəndaşlarına digər Tərəfin məhkəmələrində və
başqa ədliyyə idarələrində onun öz vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş eyni şərtlərlə
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və imtiyazlarla pulsuz hüquqi yardım göstərilir və pulsuz məhkəmə icraatı təmin edilir.
Maddə 17
Hüquqi yardım göstərməkdən imtina
Hüquqi yardım göstərilməsi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin suverenliyinə
və ya təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilərsə, yaxud onun qanunvericiliyinin əsas
prinsiplərinə ziddirsə, belə bir yardım göstərilmir.
II F Ə S İ L
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
1. MÜLKİ VƏ AİLƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
1.

ŞƏXSİ STATUS

Maddə 18
Fəaliyyət qabiliyyəti
Şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 19
Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti
Hüquqi şəxsin və ona bərabər tutulan qurumun hüquq qabiliyyəti onları
qanunvericiliyi ilə təsis etmiş Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən
edilir.
Maddə 20
Xəbərsiz itkin düşmüş hesab etmə, ölmüş elan etmə
və ölüm faktını müəyyənləşdirmə
1. Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşı olan şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab
edilməsi və ölmüş elan edilməsi (ölmüş hesab edilməsi), yaxud ölüm faktının
müəyyənləşdirilməsi (ölüm anının müəyyənləşdirilməsi) işi ilə məşğul olmaq
səlahiyyətinə Tərəfin müvafiq idarələri o zaman malikdirlər ki, sonuncu məlumatlara
əsasən şəxs, bu hallardan əvvəl həmin Tərəfin vətəndaşı olmuşdur.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin idarələri Razılığa Gələn digər Tərəfin
vətəndaşını əzərazisində yaşayan, hüquq və mənafeləri həmin Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun gələn şəxslərin vəsatəti əsasında xəbərsiz itkin
düşmüş hesab edə, ölmüş elan edə (ölmüş hesab edə), habelə onun ölüm faktını
müəyyənləşdirə (ölüm anını müəyyənləşdirə) bilərlər.
3. 1-ci və 2-ci bəndlərdə nəzərdə tutulmuş hallarda Razılığa Gələn Tərəflərin
idarələri öz dövlətinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
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2. ƏMLAK MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 21
Mülkiyyət Hüququ
1. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ, ərazisində daşınmaz əmlak
olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Dövlət reyestrlərinə daxil edilməli olan nəqliyyat vasitələri üzərində mülkiyyət
hüququ ərazisində nəqliyyat vasitəsini qeydiyyatdan keçmiş orqan olan Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun və ya digər əşya hüququnun
yaranması və ya xitam edilməsi üçün əsas olan hərəkət və digər hallar baş verdiyi
vaxtda ərazisində əmlak yerləşən Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Əqdlərin
predmeti olan əmlak üzərində mülkiyyət və ya digər əşya hüququnun yaranması və
xitam edilməsi Tərəflərin sazişində başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, əqdin
bağlandığı yerin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 22
Əqdin forması
1. Əqdin forması onun bağlandığı yerin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlak barəsində əqdin forması ərazisində daşınmaz əmlak
yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. MÜQAVİLƏDƏN KƏNAR ZİYANIN VURULMASI
NƏTİCƏSİNDƏ YARANAN ÖHDƏLİKLƏR
Maddə 23
Ziyanın ödənilməsi
1. Müqavilələrdən və digər qanuna uyğun hərəkətlərdən irəli gələnlərdən
başqa, ziyanın ödənilməsi haqqında öhdəliklər ərazisində ziyanın ödənilməsi üçün
tələbin əsası olan hərəkətin, yaxud halın baş verdiyi Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
2. Əgər zərər çəkən və zərər vuran eyni Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşlarıdırsa və ya eyni Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayırlarsa, həmin
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
3. Bu maddənini 1-ci və 2-ci bəndlərində sadalanan işlər üzrə ərazisində
ziyanın ödənilməsi haqqında tələb üçün əsas olan hərəkətin və ya digər halın baş
verdiyi Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir. Zərər çəkən, həmçinin
ərazisində cavabdehin yaşayış yeri olduğu Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsində də
iddia təqdim edilə bilər.
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Maddə 24
İddia müddəti
İddia müddəti müvafiq hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün tətbiq edilən
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. AİLƏ
Maddə 25
Nikahın bağlanması
1. Nikaha
girən
şəxslərdən
hər
biri
üçün
nikahın
bağlanması
şərtləri onun vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Bundan başqa, nikahın bağlanmasına mane olan hallara münasibətdə, ərazisində nikah
bağlanan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməlidir.
2. Nikahın bağlanması forması ərazisində nikah bağlanan Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 26
Ər-arvadın şəxsi və əmlak münasibətləri
1. Ər-arvadın şəxsi və əmlak münasibətləri ərazisində onların birgə yaşayış yeri
olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər ər - arvaddan biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində, digəri isə
Razılığa Gələn Tərəflərdən o birisinin ərazisində yaşayırsa və ər-arvadın hər ikisi eyni
vətəndaşlığa malikdirlərsə, onların şəxsi və əmlak xarakterli hüquq münasibətləri
vətəndaşları olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əgər ər-arvaddan biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ikincisi isə digər
Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşlarıdırsa və biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin
ərazisində, ikincisi isə digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa, onların şəxsi və
əmlak hüquq münasibətləri ərazisində sonuncu birgə yaşayış yeri olduqları Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən ər-arvadın Razılığa Gələn
Tərəflərin ərazilərində birgə yaşayış yeri olmayıbsa, məhkəməsinə iddia təqdim edilən
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq olunur.
Maddə 27
Nikahın pozulması
1. Nikahın pozulması işləri üzrə ər-arvadın ərizə verdikləri vaxtda vətəndaşı
olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir və onun ədliyyə idarələri
səlahiyyətlidir.
2. Əgər ər-arvaddan biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin, birisi isə digər Razılığa
Gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa, idarələri nikahın pozulması işini aparan Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyini tətbiq edilir.
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Maddə 28
Nikanın etibarsızlığı
1. Nikanın etibarsız hesab edilməsi işləri üzrə 25-ci maddəyə uyğun olaraq nikah
bağlanarkən qanunvericiliyi tətbiq edilmiş Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq
olunur.
2. Nikahın etibarsız hesab edilməsi işinə baxan ədliyyə idarəsinin səlahiyyəti
müvafiq olaraq 27-ci maddə əsasında müəyyən edilir.
Maddə 29
Valideynlərin və uşaqların hüquq münasibətləri
1. Atalığın müəyyən edilməsi və mübahisə edilməsi və uşağın nəzərdə tutulan
nikahdan doğulmasının müəyyən edilməsi işləri üzrə uşağın doğulduğu yerə görə
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Atalığın tanınmasını təsdiq edilməsi forması üçün ərazisində tanınmanın baş
verdiyi Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əməl edilməsi kifayətdir.
3. Valideynlərin və uşaqların hüquq münasibətləri ərazisində onların birgə yaşayış yerinə malik olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Əgər valideynlərin hər ikisini və ya birinin yaşayış yeri Razılığa Gələn
Tərəflərdən birinin ərazisində, uşağın yaşayış yeri isə digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisindədirsə, onların arasındakı hüquq münasibətləri uşağın vətəndaşı olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
5. Valideynlərlə uşaqlar arasındakı hüquq münasibətləri işlərinə baxılmasında
bu maddənin 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərində müvafiq surətdə qanunvericiliyi
tətbiq edilməli olan Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir.
6. Yetkinlik yaşına çatmış övladlardan aliment alınması işləri üzrə aliment
almaq iddiası olan şəxsin yaşayış yeri olduğu Razılığa Gələn Tərəfin Qanunvericiliyi
tətbiq edilir.
Maddə 30
Övladlığa götürmə
1. Övladlığa götürmə, övladlığa götürmənin ləğv edilməsi və övladlığa
götürmənin etibarsız hesab edilməsi övladlığa götürülən şəxsin övladlığa götürülmə,
övladlığa götürülmənin ləğv edilməsi və övladlığa götürülmənin etibarsız hesab
edilməsi vaxtı vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2.
Övladlığa götürmə, övladlığa götürmənin ləğv edilməsi və övladlığa
götürmənin etibarsız hesab edilməsi işlərinə baxmağa övladlığa götürülən şəxsin
övladlığa götürmə, övladlığa götürmənin ləğv edilməsinə övladlığa götürmənin
etibarsız hesab edilməsi vaxtı vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin idarələri
səlahiyyətlidir. Əgər övladlığa götürənin və övladlığa götürülənin yaşayış yeri digər
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisindədirsə, həmin Razılığa Gələn Tərəfin idarələri
səlahiyyətlidir.
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Maddə 31
Qəyyumluq və himayəçilik
1. Qəyyumluğun və ya himayəçiliyin təyin edilməsi və ləğv edilməsi üzərində
qəyyumluq və ya himayəçilik təyin edilən, yaxud ləğv edilən şəxsin vətəndaşı olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Qəyyum və ya himayəçi ilə qəyyumluğa və ya himayəçiliyə götürülən şəxs
arasında hüquq münasibətləri idarəsi qəyyumu və ya himayəçini təyin etmiş Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Qəyyumluğu və ya himayəçiliyi qəbul etmək vəzifəsi qəyyum və ya himayəçi
təyin edilmiş şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
4. Qəyyumluğun və himayəçiliyin təyin edilməsi, yaxud ləğv olunması işlərinə dair
qərarı, əgər bu Müqavilədə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, üzərində qəyyumluq
və ya himayəçilik təyin edilən və ya təyin olunmuş qəyyumluq və ya himayəçilik ləğv
edilən şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin idarələri çıxırlar.
5. Daimi yaşayış yeri, qaldığı yer və ya əmlakı digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində olan Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşının mənafei üçün
qəyyumluq, yaxud himayəçilik tədbirlərinin görülməsi zəruri olduqda həmin Razılığa
Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsi dərhal bu barədə digər Razılığa Gələn Tərəfin
diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsul idarəsinə məlumat verir.
6. Təxirə salınmaz hallarda səlahiyyətli idarə öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq
lazımi müvəqqəti tədbirlər görür, lakin o, bu maddənin 5-ci bəndinə müvafiq olaraq
dərhal diplomatik nümayəndəliyə və ya konsul idarəsinə məlumat verməlidir. Digər
Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsi başqa qərar çıxaranadək görülmüş
müvəqqəti tədbirlər qüvvədə qalır. Bu barədə müvəqqəti tədbirlər görmüş idarəyə
məlumat verilir.
7. Qəyyumluğa, yaxud himayəçiliyə götürülən şəxsin yaşayış və ya qaldığı yer
digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisindədirsə, bu maddənin 4-cü bəndinə uyğun
olaraq səlahiyyətli idarə qəyyumluğu və himayəçiliyi həmin Razılığa Gələn Tərəfin
idarəsinə verə bilər. Qəyyumluğun, yaxud himayəçiliyin verilməsi sorğu edilən idarə
qəyyumluğu və himayəçiliyi qəbul etdikdə və bu barədə sorğu edən idarəyə məlumat
verdikdə qüvvəyə minir.
8. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəyyumluğu və ya himayəçiliyi
qəbul edən idarə qəyyumluğu və ya himayəçiliyi öz dövlətinin qanunvericiliyinə
müvafiq surətdə həyata keçirir. Həmin idarənin qəyyumluğa yaxud himayəçiliyə
götürülmüş şəxsin şəxsi statusuna aid olan məsələlərə dair qərar çıxarmağa hüququ
yoxdur.
5. VƏRƏSƏLİK İŞLƏRİ
Maddə 32
Vərəsəlik işlərində bərabərlik prinsipi
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində olan əmlaka vəsiyyət tərtib etmək və ya ləğv etmək qabiliyyətinə və orada
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həyata keçirilməli olan hüquqlara, habelə vərəsəlik üzrə əmlak və hüquqların əldə
edilməsi qabiliyyətinə münasibətdə digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşlarına
bərabər tutulurlar. Əmlak və hüquqlar onlara həmin Razılığa Gələn Tərəfin öz
vətəndaşları üçün müəyyən edilmiş şərtlərlə keçir.
Maddə 33
Vərəsəlik hüququ
1. Daşınan əmlak üzərində vərəsəlik hüququ miras qoyanın vəfat edərkən
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlakın üzərində vərəsəlik hüququ ərazisində yerləşən Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzim edilir.
3. Miras qalmış əmlakın daşınar, yaxud daşınmaz sayılması məsələsi əmlak
ərazisində yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə həll
edilir.
Maddə 34
Vərəsəsiz əmlak
Vərəsəsiz daşınar əmlak əmlakın sahibi olmuş şəxs ölərkən vətəndaşı olmuş
Razılığa Gələn Tərəfə verilir, vərəsəsiz daşınmaz əmlak isə ərazisində yerləşdiyi
Razılığa Gələn Tərəfin mülkiyyətinə keçir.
Maddə 35
Vəsiyyət
1. Vəsiyyət tərtib etmək və ya ləğv etmək, habelə onunla bağlı mübahisə etmək
hüququ və vəsiyyətlərin yol verilən növləri vəsiyyət edən şəxsin vəsiyyət tərtib edilən,
yaxud ləğv edilən vaxt vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
2. Vəsiyyətin tərtib və ya ləğv edilmə forması vəsiyyət edən şəxsin vəsiyyət tərtib
edilən və ya ləğv edilən vaxt vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi
ilə, yaxud ərazisində vəsiyyət tərtib və ya ləğv edildiyi dövlətin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
Maddə 36
Vərəsəlik işlərinin icraatına səlahiyyətli idarələr
1. Daşınmaz vərəsəliyinə dair işlər üzrə icraatı ərazisində daşınmaz əmlak
yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsi həyata keçirir.
2. Daşınmaz əmlak vərəsəliyinə dair işlər üzrə icraatı miras qoyanın ölən vaxt
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsi həyata keçirir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları müvafiq surətdə vərəsəlik
işləri üzrə mübahisələrə də şamil edilir.
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Maddə 37
Ölüm haqqında xəbər vermə
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində digər Razılığa Gələn
Tərəfin vətəndaşı vəfat edərsə, müvafiq idarə bunu təxirəsalmadan digər Razılığa
Gələn Tərəfin diplomatik və ya konsul idarəsinə bildirməli və varislər, onların yaşadığı,
yaxud qaldıqları yer, mirasın həcmi və dəyəri, habelə mirasa dair vəsiyyət olubolmadığı barədə əldə olan məlumatı verməlidir. Bu qayda hər iki Razılığa Gələn
Tərəfin ərazisindən kənarda vəfat etmiş Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı
digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində əmlak qoyduğu barədə həmin Tərəfin müvafiq
idarəsi məlumat aldığı hallarda da tətbiq edilir.
2. Əgər diplomatik nümayəndəlik və ya konsul idarəsi ölüm haqqında xəbəri
daha tez alarsa, bu barədə mirasın mühafizəsi üçün tədbirlər görməyə səlahiyyətli
olan ədliyyə idarəsinə məlumat verməlidir.
Maddə 38
Vərəsəlik icraatında diplomatik nümayəndəliyinin
və ya konsul idarəsinin səlahiyyətləri
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində vərəsəliklə əlaqədər meydana
çıxacaq bütün işlər üzrə digər Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyinin və
ya konsul idarəsinin əməkdaşları öz vətəndaşlarını ədliyyə və digər idarələrdə, əgər
həmin vətəndaşlar işdə iştirak etmirlərsə və işin aparılmasını başqa etibarlı şəxsə
tapşırmayıblarsa, təmsil edə bilərlər; bu hallarda xüsusi vəkalətnamə tələb olunmur.
2. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı yaşamağa, yaxud qalmağa
daimi yeri olmadığı digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində səfərdə olan vaxt vəfat
edərsə, onun səfərə götürdüyü əşyalar heç bir icraat aparılmadan siyahıya alınaraq
vətəndaşın olduğu Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsul
idarəsinə təhvil verilir.
Maddə 39
Mirasın qorunması
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşının vərəsəlik əmlakı digər
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisindədirsə, həmin Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsi
öz dövlətinin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vərəsəlik əmlakının qorunması və
idarə olunması üçün zəruri olan tədbirləri görür.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq surətdə görülən tədbirlər haqqında təxirə
salınmadan diplomatik nümayəndəliyə və ya konsul idarəsinə məlumat verilməlidir.
Diplomatik nümayəndəlik və ya konsul idarəsi həmin tədbirlərin həyata keçirilməsində
iştirak edə bilər. Onların vəsatəti üzrə bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun surətdə
görülmüş tədbirlər dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər.
3. Vərəsəlik işi üzrə icraata həyata keçirməyə səlahiyyətli olan ədliyyə idarəsinin
vəsatəti üzrə bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq surətdə görülmüş tədbirlər
dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər.
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Maddə 40
Mirasın verilməsi
1. Əgər daşınar vərəsəlik əmlak, yaxud daşınar və ya daşınmaz əmlakın
satışından əldə olunan məbləğ vərəsəlik icraatı qurtardıqdan sonra digər Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisində yaşamağa, yaxud qalmağa yeri olan vərəsələrə
verilməlidirsə və həmin məbləğin varislərə və ya onların nümayəndələrinə bilavasitə
verilməsi mümkün olmadıqda, bu məbləğ həmin Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik
nümayəndəliyinə, yaxud konsul idarəsinə verilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qayda aşağıdakı hallarda
tətbiq edilir:
1) əgər ərazisində vərəsəlik əmlak olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi
ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ölmüş şəxsin kreditorlarının irəli sürdükləri bütün
tələblər ödənmiş və təmin edilmişdirsə;
2) mirasla bağlı bütün vergilər və rüsumlar ödənilmiş və ya təmin edilmişdirsə;
3) zəruri hallarda vərəsəlik əmlakın aparılmasına və ya pul məbləğinin
köçürülməsinə səlahiyyətli idarələr icazə vermişlərsə.
6. MƏHKƏMƏLƏRİN SƏLAHİYYƏTİ
Maddə 41
Məhkəmələrin səlahiyyəti
1. Əgər bu Müqavilə ilə başqa qayda müəyyən edilməyibsə, Razılığa Gələn
Tərəflərdən hər birinin məhkəmələri onun ərazisində yaşamağa yeri olan cavabdehin
mülki və ailə işlərinə baxmağa səlahiyyətlidir. hüquqi şəxslərə və onlara bərabər
qurumlara qarşı irəli sürülən iddialar üzrə ərazisində bu şəxslərin idarəetmə orqanı,
nümayəndəliyi, yaxud da filialı olan Tərəfin məhkəmələri səlahiyyətlidir.
2. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarına dair iddialar
üzrə həmin əmlakın yerləşdiyi yerin məhkəmələri müstəsna səlahiyyətə malikdir.
3. Razılığa Gələn Tərəflərin məhkəmələri mübahisələrin bu məhkəməyə
verilməsi haqqında tərəflərin yazılı razılığı olduğu hallarda da işlərə baxa bilərlər.
Belə bir razılıq olduqda məhkəmə cavabdehin ərizəsinə əsasən, əgər həmin
ərizə iddia ilə əlaqədar etiraz verilməzdən əvvəl edilmişdirsə, iş üzrə icraata xitam
verir. Məhkəmələrin müstəsna səlahiyyəti Tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilməz.
4. Razılığa Gələn Tərəflərdə ikisinin də bu Müqaviliyə əsasən səlahiyyətli
məhkəmələrində eyni tərəflər arasında iş üzrə, eyni predmet üzrə və eyni əsasla
icraat qaldırıldıqda, daha gec iş qaldırmış məhkəmə onun icraatına xitam verir. İşlə
əlaqədər icraata birinci başlayan məhkəmənin səlahiyyətli olmadığı aşkar edilərsə,
digər Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi işin icraatına yenidən başlaya bilər.
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III F Ə S İ L
QƏRARLARIN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 42
Tanınmalı və icra edilməli olan qərarlar
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin öz xarakterinə görə icra tələb etməyən
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları, habelə qəyyumluq və himayəçilik, dövlət
notariatı və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanlarının qərarları digər
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində tanınır, əmlak xarakterli işlər üzrə isə tanınır və bu
Müqavilədə müəyyənləşdirilən şərtlərlə icra edilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən qərarlar kimi aşağıdakılar nəzərdə
tutulur:
1) mülki və ailə işləri üzrə qərarlar;
2) məhkəmələrdə bağlanmış barışıq sazişləri;
3) hökmlərin cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsinə aid hissəsi;
4) atalığın və aliment öhdəliklərinin tanınması haqqında sənədlər;
5) üzərində icra qeydləri olan sənədlər;
6) məhkəmə xərclərinin ödənilməsi haqqında qərarlar.
Maddə 43
Qərarların tanınması və icrası şərtləri
1. 42-ci maddədə göstərilən qərarlar aşağıdakı şərtlərə əməl edilməklə tanınır
və icra edilir:
1) qərar ərazisində çıxarılmış Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq
surətdə qanuni qüvvəyə minmişdir və icra edilməlidir;
2) haqqında qərar qəbul edilmiş tərəf, o, fəaliyyət qabiliyyətli olmadıqda isə, onun
nümayəndəsi ərazisində qərar çıxarılmış Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
müvafiq sürətdə lazımı qaydada xəbərdar edilmişdir;
3) qərarın tanınmalı və icra edilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
eyni tərəflər arasında eyni hüquqi mübahisə üzrə əvvəllər qanuni qüvvəyə minmiş
qərar çıxarılmamışdırsa, yaxud həmin Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi tərəfindən
əvvəllər həmin iş üzrə icraat qaldırılmamışdırsa;
4) bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq olaraq, Müqavilə ilə nəzərdə
tutulmayan hallarda isə Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq iş
qərarın ərazisində tanınmalı və icra edilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin idarəsinin
müstəsna səlahiyyətinə aid deyildir.
Maddə 44
Qərarların tanınması və icrası qaydası
1. Qeyri-əmlak xarakterli işlər üzrə 42-ci maddədə göstərilən qərarlar Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisində əlavə araşdırma aparılmadan tanınır.
2. Əmlak xarakterli işlər üzrə 42-ci maddədə göstərilən qərarların icrası üçün
ərazisində qərarın icra edilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin məhkəmələri icraatın
158

icazə verilməsi haqqında qərar qəbul edirlər. Qəbul olunmuş qərar haqqında sorğu
edən idarəyə məlumat verilir.
3. İcraata icazə verdikdə məhkəmə bu Müqavilənin 43-cü maddəsindəki
şərtlərə əməl olunduğunu müəyyənləşdirməklə kifayətlənir.
4. İcraata icazə verilməsi qaydası və icraatın həyata keçirilməsi qaydası
ərazisində qərarın yerinə yetirməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
tənzimlənir.
5. Qərarın icraatına icazə verilməsi və onun həyata keçirilməsi haqqında
vəsatət qərarın çıxarıldığı yerin ədliyyə idarəsinə verilir. Həmin idarə vəsatətin digər
Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsinə göndərir.
6. Əgər icraata icazə verilməsi barədə vəsatət qaldıran şəxsin yaşayış, yaxud
qalmaq yeri qərarın yetirilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin ərazisindədirsə, bu
halda vəsatət bilavasitə həmin Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsinə də
təqdim oluna bilər.
7. Vəsatətə aşağıdakılar əlavə edilməlidir:
1) Əgər qərarın öz mətnində qanuni qüvvəyə minməsi və icra olunması
haqqında göstəriş yoxdursa, qeyd olan qərarın özü, yaxud onun təsdiqlənmiş surəti;
2) prosesdə iştirak etməyən, lakin haqqında qərar qəbul edilən tərəfə, o,
fəaliyyət qabiliyyətli deyilsə, onun nümayəndəsinə məhkəmə işinin qaldırılması
barədə vaxtında və lazımi qaydada çağırış vərəqəsi göndərildiyini bildirən sənəd;
3) bu maddənin 7-ci bəndinin 1-ci və 2-ci yarım bəndlərində göstərilən
sənədlərin təsdiq olunmuş tərcümələri.
8. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsi barədə, qərara və vəsatət tutulmalı xərclərin
məbləği haqqında qərarın üzərində onun qanuni qüvvəyə minməsini bildirən qeydlə
təsdiq olunmuş surəti, habelə təsdiq olunmuş tərcümə əlavə edilməlidir.
Maddə 45
Cavabdehin etirazı
Cavabdeh qərar qəbul etmiş Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə verən
hallarda, qərarın icrası və həyata keçirilməsi səlahiyyətinə malik olan məhkəmədə
qərarda əksini tapmış tələbin icra edilməsinə qarşı çıxış edə bilər.
Maddə 46
Qərarın icrasına çəkilən xərclər
Qərarın icrası ilə bağlı xərclərin hesablanması və tutulması məhkəməsi icra
məsələsini həll etməyə səlahiyyətli olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
müvafiq surətdə həyata keçirilir.
Maddə 47
Əşyaların aparılması və pul məbləğlərinin köçürülməsi
Bu Müqaviləyə uyğun olaraq Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisindən
digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisinə əşyalar aparılarkən və pul məbləğləri
köçürülərkən ərazisindən əşya aparılmalı və pul məbləğləri köçürülməli olan dövlətin
qanunvericiliyi tətbiq olunur.
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IV F Ə S İ L
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
1. ŞƏXSLƏRİN VERİLMƏSİ
Maddə 48
Verilmə öhdəliyi
Razılığa Gələn Tərəflər bu Müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlərlə öz ərazilərində
olan şəxslərin cinayət təqibini həyata keçirmək və hökmü icra etmək üçün tapşırıq
əsasında bir-birinə verilməsini öhdələrinə götürürlər.
Maddə 49
Verilməyə səbəb olan cinayətlər
1. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün verilmə Razılığa Gələn Tərəflərin
hər ikisinin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cəzalandırılmalı olan və törədilməsinə
görə bir ildən çox müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası və ya daha ağır cəza
nəzərdə tutulan əməllərə görə həyata keçirilir.
2. Hökmün icrası üçün verilmə konkret müəyyən şəxs 6 aydan artıq müddətə
azadlıqdan məhrum etmə cəzasına və ya başqa daha ağır cəzaya məhkum edildikdə
həyata keçirilir.
Maddə 50
Verilmədən imtina etmə
1. Verilmə aşağıdakı hallarda həyata keçirilmir:
1) verilməsi xahiş edilən şəxs sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşı
olduğu halda, yaxud ona həmin dövlətdə sığınacaq hüququ verildikdə;
2) verilmə haqqında xahiş alınan vaxt sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunlarına görə cinayət təqibinin həyata keçirilməsi mümkün deyilsə, yaxud
müddətin keçməsi və ya digər qanuni əsaslarla hökm icra edilə bilməzsə;
3) verilməsi xahiş edilən şəxs barəsində eyni cinayətə görə sorğu edilən
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində qanuni qüvvəyə minmiş hökm çıxarılıbsa, yaxud iş
üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar qəbul edilibsə;
4) cinayət işi hər iki Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə
xüsusi ittiham (zərərçəkənin ərizəsi) qaydasında qaldırıldıqda.
2. Verilməsi haqqında sorğu göndərilməsinə səbəb olmuş cinayət sorğu edilən
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində törədildikdə, verilmədən imtina edilə bilər.
3. Əgər verilmə həyata keçirilmirsə, sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf imtinanın
əsasları haqqında məlumatlandırılmalıdır.
Maddə 51
Verilmə haqqında xahiş
1. Verilmə haqqında xahişdə aşağıdakılar göstərilməlidir:
160

1) sorğu edən idarənin adı;
2) əsasında əməl cinayət hesab edilən sorğu edən Tərəfin qanununun mətni;
3) verilməli olan şəxsin adı və familiyası, onun vətəndaşlığı, yaşadığı, yaxud
qaldığı yer, imkan daxilində həmin şəxsin xarici görkəminin təsviri, onun fotoşəkli və
barmaq izləri, habelə onun şəxsiyyəti haqqında başqa məlumatlar.
2. Cinayət təqibini həyata keçirmək üçün verilmə haqqında sorğuya işin faktiki
hallarının təsviri ilə həbsə alınma haqqında qərarın təsdiq olunmuş surəti əlavə
olunmalıdır. Hökmün icrası üçün şəxsin verilməsi haqqında sorğuya hökmün qanuni
qüvvəyə minməsinin təsdiqi ilə onun təsdiq olunmuş surəti və şəxsin əsasında
məhkum edildiyi cinayət qanununun mətni əlavə olunmalıdır. Əgər məhkum olunmuş
şəxs artıq cəzasının bir hissəsini çəkmişsə, bu barədə də məlumat verilir.
3.
Əgər verilmə haqqında sorğu zəruri olan məlumatların hamısını əhatə
etmirsə, bu halda sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf əlavə məlumatlar tələb edə bilər,
bunun üçün bir aya qədər vaxt müəyyən edir ki, həmin müddət ərzində istənilən
məlumatlar təqdim olunmalıdır. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin xahişi ilə həmin
müddət daha 15 gün uzadıla bilər.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndinə müvafiq surətdə müəyyən edilmiş müddət
ərzində lazım olan əlavə məlumatlar təqdim olunmazsa, sorğu edilən Razılığa Gələn
Tərəf verilmə icraatını dayandırır və həbs edilmiş şəxsi azad edir.
Maddə 52
Verilməli olan şəxsin həbsə alınması
Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf verilmə haqqında xahişi aldıqda, verilmənin
mümkün olmadığı hallar istisna olmaqla, verilməsi xahiş edilmiş şəxsin həbsə
alınması üçün dərhal tədbirlər görür.
Maddə 53
Verilmə haqqında xahiş alınanadək
şəxsin həbsə alınması, yaxud tutulması
1. Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsi həbsə alma haqqında
qərara, yaxud qanuni qüvvəyə minmiş hökmə istinad edərsə və verilmə haqqında
xahişin təxirə salınmadan göndəriləcəyini bildirərsə, verilməsi tələb olunan şəxs
verilmə haqqında sorğu alınana qədər həbs edilə bilər. Bu xahiş poçt, teleqraf, teleks,
faks, telefon, yaxud digər vasitələrlə göndərilə bilər.
2. Əgər şəxsin digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində onun verilməsinə səbəb
olan cinayət törətdiyini şübhə etməyə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əsaslar
varsa, həmin şəxs bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan sorğu olmadıqda da
tutula bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə əsasən şəxsin həbsə alındığı, tutulduğu
barədə digər Razılığa Gələn Tərəfə dərhal məlumat verilməlidir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən həbsə alınmış şəxsin verilməsi haqqında
sorğu bir ay ərzində daxil olmazsa, o, həbsdən azad edilməlidir. Bu müddət sorğu
edən Razılığa Gələn Tərəfin xahişi ilə 15 gün uzadıla bilər.
5. Bu maddənin 2-ci bəndinə əsasən tutulmuş şəxsin verilməsi haqqında onu
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tutmuş Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyində müəyyən edilən müddət ərzində
sorğu göndərilməzsə, həmin şəxs azad edilməlidir.
Maddə 54
Verilmənin təxirə salınması
1. Əgər verilməsi sorğu edilmiş şəxs sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində cinayət üstündə məsuliyyətə cəlb edilibsə, yaxud başqa cinayətə görə
cəza çəkirsə, cinayət işinin icraatı və ya cəzanın çəkilməsi qurtaranadək verilmə
təxirə salına bilər.
2. Əgər verilmənin təxirə salınması cinayət təqibinin müddətinin ötməsinə səbəb
ola bilərsə, yaxud cinayət istintaqını çətinləşdirərsə, əsaslandırılmış sorğuya əsasən
istintaqın aparılması üçün şəxsin müvəqqəti verilməsinə icazə verilir. Sorğu edən
Razılığa Gələn Tərəf verilmiş şəxsi verildiyi gündən 3 aydan gec olmayaraq geri
qaytarmalıdır. Bəzi əsaslandırılmış hallarda bu müddət uzadıla bilər.
Maddə 55
Bir neçə dövlətin xahişinə əsasən verilmə
Əgər eyni şəxsin verilməsi haqqında bir neçə dövlətin sorğusu alınarsa, onların
hansını yerinə yetirmək məsələsini sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf həll edir.
Maddə 56
Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin hüdudları
1. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin razılığı olmadan verilmiş şəxsin
verilməsindən əvvəl törədilmiş, lakin verilmə məsələsi həll olunarkən nəzərə
alınmamış cinayət üstündə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, cəzalandırılmasına
və ya cinayət təqibinin həyata keçirilməsi, yaxud hökmün icra edilməsi üçün üçüncü
dövlətə verilməsinə yol verilmir.
2. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin razılığı aşağıdakı hallarda tələb
olunmur:
1) sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşı olmayan verilmiş şəxs cinayət
işi üzrə icraatın bitdiyi, yaxud cəzanın çəkilməsi qurtardığı gündən etibarən 15 gün
ərzində sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisini tərk etmədikdə. Bu müddətə
verilmiş şəxsdən asılı olmayan səbəblərə görə həmin Razılığa Gələn Tərəfin ərazisini
tərk edə bilmədiyi vaxt daxil edilmir.
2) verilmiş şəxs verildiyi Razılığa Gələn Tərəfin ərazisini tərk edib, sonra
yenidən könüllü surətdə bu əraziyə qayıtdıqda.
Maddə 57
Verilmənin həyata keçirilməsi
1. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf verilmə məsələsini müsbət həll edib şəxsin
veriləcəyi yeri və vaxtı digər Razılığa Gələn Tərəfə bildirir.
2. Əgər sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf verilməsi məsələsi müsbət həll edilən
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şəxsi verilmə tarixi müəyyən edildikdən sonra 15 gün ərzində qəbul etməzsə, həmin
şəxs azad olunur. Bu müddət sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin xahişi ilə 15 gündən
çox olmayan müddətə uzadıla bilər.
Maddə 58
Cinayət işləri üzrə icraatın nəticələri haqqında məlumat
Verilən şəxsi qəbul etmiş Razılığa Gələn Tərəf sorğu edilən Razılığa Gələn
Tərəfi cinayət işi üzrə icraatın nəticələri haqqında məlumatlandırır. Sorğu üzrə qəti
qərarın surəti də göndərilə bilər.
Maddə 59
Təkrar verilmə
Əgər verilmiş şəxs cinayət təqibindən, cəza çəkməkdən yayınıb sorğu edilən
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisinə qayıdarsa, o bu Müqavilənin 51-ci maddəsində
göstərilən sənədlər təqdim olunmadan yeni sorğuya əsasən verilir.
Maddə 60
Əşyaların təhvil verilməsi
1. Təhvil verilmə haqqında sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf 49-cu maddəyə
əsasən verilməyə səbəb olan cinayətin aləti kimi işlədilmiş əşyaları, habelə üstündə
cinayətin izləri olan, yaxud cinayət yolu ilə əldə edilən əşyaları sorğu edən Razılığa
Gələn Tərəfə verir. Şəxsin ölməsi nəticəsində, yaxud başqa səbəblər üzündən onun
verilməsi mümkün olmadığı hallarda da həmin əşyalar sorğuya əsasən verilə bilər.
2. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf başqa cinayət işi üzrə icraat üçün lazım
olan 1-ci bənddə göstərilən əşyaların təhvil verilməsini müəyyən müddətə təxirə sala
bilər.
3. Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfə verilən əşyalar üzərində üçüncü şəxslərin
hüquqları qüvvədə qalır. İş üzrə icraat başa çatdıqdan sonra bu əşyalar onları vermiş
Razılığa Gələn Tərəfə qaytarılmalıdır. İcraata xələl gətirməməsi mümkün olduğu ayrıayrı hallarda bu əşyalar iş üzrə icraat başa çatmamışdan da öz sahiblərinə qaytarıla
bilər. Əgər əşyalar üzərində hüququ olan şəxslər sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisindədirlərsə, həmin Razılığa Gələn Tərəf sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
razılığı ilə əşyaları bu şəxslərə bilavasitə qaytarmaq hüququna malikdir.
Maddə 61
Tranzit daşınma
1. Razılığa Gələn Tərəf üçüncü dövlətlərin digər Razılığa Gələn Tərəfə
verdikləri şəxslərin öz ərazisindən daşınmasına sorğu əsasında icazə verir.
2. Bu cür daşınmaya icazə verilməsi barədə sorğu verilmə haqqında sorğunun
təqdim edilməsi və baxılması qaydasında təqdim olunur və baxılır.
3. Razılığa Gələn Tərəflər bu Müqavilə üzrə verilməsinə yol verilməyən
şəxslərin daşınmasına icazə verməyə borclu deyildirlər.
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4. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf daha çox məqsədəuyğun hesab etdiyi
üsulla tranzit daşınmaya icazə verir.
Maddə 62
Verilmə və tranzit daşınma ilə bağlı xərclər
Verilmə ilə bağlı xərcləri ərazisində bu xərclər meydanaçıxan Razılığa Gələn
Tərəf, tranzit daşınma ilə bağlı xərcləri isə sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf ödəyir.
2.

CİNAYƏT TƏQİBİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ

Maddə 63
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında sorğu
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər biri, sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində cinayət törədilməsində şübhə edilən öz vətəndaşlarına qarşı digər
Razılığa Gələn Tərəfin xahişi ilə öz qanunvericiliyinə müvafiq surətdə cinayət təqibini
həyata keçirəcəyini öhdələrinə götürürlər.
2. Təqibin həyata geçirilməsi öhdəliyi sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunlarına görə cinayət, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunlarına görə isə
yalnız inzibati xəta kimi qiymətləndirilən hüquq pozuntularını da əhatə edir.
3. Cinayət təqibi haqqında zərər çəkənlərin Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin
qanunvericiliyinə müvafiq surətdə onun səlahiyyətli idarələrinə lazımi müddətdə
verdikləri ərizə digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində də qüvvəsini saxlayır.
4. Haqqında təqibin həyata keçirilməsi barədə xahiş göndərilmiş cinayətlə
əlaqədar zərər çəkmiş şəxslər zərərin ödənilməsinə dair tələb irəli sürdükdə, işdə
iştirak etməyə cəlb olunurlar.
Maddə 64
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında xahiş üzrə icraat
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında xahişdə aşağıdakılar
göstərilməlidir:
1) sorğu edən idarənin adı;
2) təqibin həyata keçirilməsi haqqında xahiş göndərilməsinə səbəb olmuş
əməlin təsviri;
3) əməlin törədilməsinin mümkün qədər dəqiq vaxtı və yeri;
4) əsasında əməl cinayət hesab edilən sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
qanununun, habelə iş üzrə icraat üçün böyük əhəmiyyəti olan digər qanunlarına
müddəalarının mətni;
5) şübhə edilən şəxsin soyadı və adı, onun vətəndaşlığı, yaşadığı, yaxud
qaldığı yer, habelə onun şəxsiyyəti haqqında digər məlumatlar;
6) zərərçəkənin ərazi üzrə qaldırılan cinayət işləri üzrə zərərçəkənlərin ərizələri
və maddi zərərin ödənilməsi haqqında zərər çəkənin ərizəsi;
7) cinayət nəticəsində vurulan maddi zərərin məbləği. Sorğu edən Razılığa
Gələn Tərəfin əldə etdiyi təhqiqat, ilkin istintaq materialları və sübutlar xahişə əlavə
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edilir. Cinayət aləti olan və ya belə cinayət nəticəsində cinayətkarın əlinə keçən
əşyalar verilərkən bu Müqavilənin 60-cı maddəsinin müddəaları nəzərə alınmalıdır.
2. Əgər təqibin həyata keçirilməsi haqqında sorğunun göndərildiyi vaxtda
müttəhim sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində həbsdə saxlanılırsa, o, sorğu
edilən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisinə aparılır.
3. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf sorğu edən Razılığa Tərəfə öz qəti
qərarını bildirməlidir. Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin xahişi ilə qəti qərarın surəti
ona göndərilməlidir. Digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində həbsdə olan şəxsin
etapla göndərilməsinə icazəni işin istintaqına nəzarət edən vəzifəli şəxs verir. Bu cür
şəxsin verilməsi bu Müqavilənin 57-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq həyata
keçirilir.
Maddə 65
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsinin nəticələri
Əgər Razılığa Gələn Tərəfə bu Müqavilənin 63-cü maddəsinə uyğun olaraq
təqib həyata keçirmək haqqında sorğu göndərilmişdirsə, hökm qüvvəyə mindikdən,
yaxud sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin idarələri tərəfindən digər qəti qərar qəbul
edildikdən sonra sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin idarələri cinayət işi qaldıra
bilməzlər, qaldırılmış işə isə xitam verilməlidir.
3.

MƏHKUMLARIN VERİLMƏSİ
Maddə 66

1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
azadlıqdan məhrum edilməyə məhkum olunmuş vətəndaşları cəzanı çəkmək üçün
qarşılıqlı razılıq əsasında vətəndaşı olduqları Tərəfə verilirlər.
2. Məhkumun cəzanı çəkmək üçün verilməsi hökm qanuni qüvvəyə mindikdən
sonra həyata keçirilə bilər.
Maddə 67
Məhkumun verilməsindən imtina
Məhkumun verilməsi aşağıdakı hallarda həyata keçirilmir:
1) Əgər məhkum edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə görə, onun məhkum edilməsinə səbəb olmuş əməl cinayət hesab
edilmirsə;
2) iddia müddəti ötdüyünə, yaxud məhkum edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər əsasa görə cəza həmin
Tərəfin ərazisində icra edilə bilmirsə;
3) məhkum edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində o,
törətdiyi əmələ görə cəza çəkmiş və ya bəraət qazanmışsa, yaxud işə xitam
verilmişsə, eləcə də həmin Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsi tərəfindən şəxs
cəzadan azad edilmişsə;
4) məhkəməsi hökm çıxarmışsa Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində məhkumun
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daimi yaşayış yeri varsa;
5) məhkumun bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə verilməsi haqqında
razılıq əldə edilməmişdirsə.
Maddə 68
1. Cəzanın çəkilməsi üçün məhkumun verilməsi məhkəməsi hökm çıxarmış
Razılığa Gələn Tərəfin təklifi ilə, həmin şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəf
onu hökmün icrası üçün qəbul etməyə razı olduğu halda həyata keçirilir.
2. Məhkum edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəf məhkəməsi hökm
çıxarmış Razılığa Gələn Tərəfə onun verilməsinin mümkünlüyü məsələsinə baxılması
xahişi ilə müraciət edə bilər.
3. Məhkum edilən, onun qohumları, yaxud qanuni nümayəndəsi məhkəməsi
şəxsi məhkum etmiş Razılığa Gələn Tərəfin, yaxud şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa
Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarələrinə məhkum edilənin verilməsi haqqında vəsatətlə
müraciət edə bilərlər.
Hökm çıxarılarkən belə bir müraciətin mümkün olması məhkum edilənə izah
edilməlidir.
Maddə 69
Məhkumun verilməsi haqqında müraciət
Cəzanın çəkilməsi üçün məhkumun verilməsi məqsədi ilə məhkəməsi hökm
çıxarmış Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanı məhkumun vətəndaşı olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsinə müraciət edir. Müraciətə aşağıdakılar
əlavə olunur:
1) hökmün, yaxud işə dair yuxarı məhkəmə instansiyalarının qərarlarının təsdiq
edilmiş surətləri, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi haqqında sənədlər;
2) cəzanın məhkum tərəfindən çəkilmiş hissəsi və sonra çəkilməli olan hissəsi
haqqında sənəd;
3) əgər əlavə cəza müəyyən edilibsə, onun icrası haqqında sənəd;
4) şəxsin əsasında məhkum olunduğu cinayət qanununun maddələrinin mətni;
5) məhkumun vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd;
6) müraciətin və ona əlavə olunan sənədlərin təsdiq edilmiş tərcüməsi. Məhkum
edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarələri lazım olan
hallarda əlavə sənədlər və məlumatlarının təqdim olunmasını sorğu edə bilərlər.
Maddə 70
1. Məhkum edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli
idarəsi məhkəməsi hökm çıxarmış Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsinə
məhkum edilənin bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə qəbul edilməsinə razı
olduğunu, yaxud bundan imtina etdiyini mümkün qədər qısa müddətə bildirməlidir.
2. Məhkumun verilməsi yeri, vaxtı və qaydası hər iki tərəfin səlahiyyətli idarələri
arasında razılaşma yolu ilə müəyyən edilir.
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Maddə 71
1. Məhkum edilən təyin edilmiş cəzanı ərazisində məhkum olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsinin hökmü əsasında çəkir. Məhkum edilənin
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi çıxarılmış hökmə əsaslanaraq
onun icrası haqqında qərar qəbul edir.
2. Əgər məhkum edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyi üzrə həmin əmələ görə azadlıqdan məhrum etmənin yuxarı müddəti
hökümlə təyin edilən müddətdən azdırsa, məhkəmə azadlıqdan məhrum etmənin
yuxarı müddətini həmin Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
qaydada təyin edir.
Məhkəməsi hökm çıxarmış Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində məhkumun
çəkdiyi cəza hissəsi cəzanın ümumi müddətinə daxil edilir.
3. Hökmlə təyin edilmiş əlavə cəza icra edilməyibsə, o, törədilən əmələ görə
məhkum edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyində belə
cəza nəzərdə tutulubsa, həmin Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi tərəfindən
müəyyən edilir. Əlavə cəza bu maddədə nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən edilir.
Maddə 72
Cəzanın çəkilməsi üçün vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfə verilmiş şəxs
barəsində bu cür əməlin törədilməsinə görə həmin Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
məhkum edilmiş şəxslərlə bərabər mühakimənin eyni hüquqi nəticələri əmələ gəlir.
Maddə 73
Cəzanın çəkilməsi üçün məhkumun verildiyi Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli
idarəsi məhkəməsi hökm çıxarmış Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsinə
hökmün icrası haqqında məhkəmənin qərarını bildirir.
Maddə 74
Məhkum verilənədək çəkilməmiş cəzanın icrası habelə hökmün icrası haqqında
qərar çıxarıldıqdan sonra məhkumun cəzadan tam və ya qismən azad edilməsi
məhkumun verildiyi Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə həyata
keçirilir.
Məhkumun bağışlanması məsələsini cəzanı çəkmək üçün onun verildiyi
Razılığa Gələn Tərəf həll edir.
Məhkum verildikdən sonra onun amnistiya olunması məhkəməsi hökm çıxarmış
Razılığa Gələn Tərəfin və məhkum edilənin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
qəbul etdikləri amnistiya haqqında aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfə verilmiş məhkum barəsində hökmə
yenidən baxılmasını Razılığa Gələn Tərəfin bu hökmü çıxarmış səlahiyyətli
məhkəməsi həyata keçirə bilər.

167

Maddə 75
1. Əgər məhkum cəza çəkmək üçün verildikdən sonra hökmü çıxarmış Razılığa
Gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi hökmü dəyişdirmişsə, bu barədə qərarın surəti
və başqa lazımi sənədlər məhkumun verildiyi Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli
idarəsinə göndərilir. Məhkumun verildiyi Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi həmin
qərarın icrası məsələsini bu Müqavilənin 71-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
qaydada həll edir.
2. Əgər məhkum cəzanı çəkmək üçün verildikdən sonra hökmü çıxarmış
Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi cinayət işinə xitam verməklə hökmü ləğv
etmişdirsə, bu barədə qərarın surəti və onun təsdiq olunmuş tərcüməsi icra üçün
dərhal məhkumun verildiyi Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsinə göndərilir.
4. ƏLAQƏ SAXLAMAQ QAYDASI
Maddə 76
Əlaqə saxlamaq qaydası
Verilmə və cinayət təqibinin həyata keçirilməsi işləri ilə əlaqədar olaraq müvafiq
surətdə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə Gürcüstan Prokurorluğu
bir-biri ilə əlaqə saxlayırlar.
VFƏSİL
RƏSMİ SƏNƏDLƏR
Maddə 77
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində bu Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə müvafiq surətdə müəyyən edilmiş qaydada ədliyyə, yaxud digər
idarənin və ya xüsusi vəkil edilmiş şəxsin öz səlahiyyətləri dairəsində tərtib etdikləri
və ya təsdiq etdikləri, imza ilə və rəsmi möhürlə təsdiq edilmiş sənədləri digər
Razılığa Gələn Tərəfin idarələri leqallaşdırmadan qəbul edirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində rəsmi sənəd kimi qəbul edilən
sənədlər digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində də rəsmi sənədlərin sübutedici
qüvvəsinə malikdirlər.
Maddə 78
Vətəndaşlıq vəziyyəti haqqında sənədlərin
və digər sənədlərin göndərilməsi
1. Razılığa Gələn Tərəflərin səlahiyyətli idarələri digər Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşlarının şəxsi hüquq və mənafelərinə aid vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının
qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələri və digər sənədləri sorğu əsasında bir-birinə
göndərirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı
idarələri vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı kitabından çıxarışları xidməti
istifadə üçün tərcüməsiz və pulsuz göndərirlər.
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Maddə 79
Məhkəmə hökmləri haqqında məlumat
Razılığa Gələn Tərəflər başa çatmış il ərzində öz məhkəmələrinin digər Razılığa
Gələn Tərəfin vətəndaşları barəsində çıxarılmış və qanuni qüvvəyə minmiş ittiham
hökmləri haqqında bir-birinə hər ilin əvvəlində məlumat verməyi öhdələrinə götürürlər.
Maddə 80
Məhkumluq haqqında məlumatlar
Razılığa Gələn Tərəflər sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin məhkəmələri
tərəfindən əvvəllər məhkum edilmiş şəxslər barəsində, əgər həmin şəxslər sorğu
edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlərsə, birbirinə pulsuz məlumat verirlər.

VI F Ə S İ L
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 81
Müqavilənin qüvvəyə minməsi
1. Bu Müqavilə təsdiq olunmalıdır və ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsindən
sonrakı 30-cu gün qüvvəyə minəcəkdir.
2. Ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsi ________ şəhərində olacaqdır.
Maddə 82
Müqavilənin qüvvədə olması müddəti
1. Bu Müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən etibarən beş il ərzində qüvvədə
olacaqdır.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər hansı biri bu Müqaviləni ləğv edəcəyi barədə
onun qüvvədə olması müddətinin başa çatmasına azı altı ay qalmış digər Razılığa
Gələn Tərəfə nota ilə məlumat verməzsə, Müqavilə hər sonrakı beş illik dövr üçün
qüvvədə qalacaqdır.
1996-cı il mart ayının 8-də Tbilisi şəhərində hər biri azərbaycan və gürcü
dillərində iki əsil nüsxədən ibarət tərtib edilmirdir, hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN

GÜRCÜSTAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASI
ARASINDA HÜQUQİ YARDIM HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası (bundan sonra Razılığa
Gələn Tərəflər adlandırılacaq)
mülki və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığın
inkişafına vacib əhəmiyyət verərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
BİRİNCİ HİSSƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Hüquqi müdafiə
1. Razılığa Gələn Tərəflərin hər birinin ərazisində digər Tərəfin vətəndaşları öz
şəxsi və əmlak hüquqlarına münasibətdə həmin Tərəfin öz vətəndaşları üçün
nəzərdə tutan hüquqi müdafiədən istifadə edirlər.
Razılığa Gələn Tərəflərin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaranan hüquqi
şəxslərə də bu qayda şamil edilir.
2.Razılığa Gələn Tərəflərdən hər birinin vətəndaşları azad və maneəsiz
məhkəmələrə, prokurorluğa, notariat kontorlarına (bundan sonra "Ədliyyə idarələri"
adlanacaq) və səlahiyyətinə mülki və cinayət işləri aid olan digər idarələrinə müraciət
etmək, onlarda çıxış etmək, vəsatət vermək, iddia qaldırmaq və onun vətəndaşları ilə
bərabər şərtlərlə digər prosessual hərəkətləri həyata keçirmək hüququna malikdirlər.
Maddə 2
Hüquqi yardım
1. Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri bu Müqavilənin müddəalarına
müvafiq olaraq, mülki və cinayət işləri üzrə bir-birinə qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərirlər.
2. Ədliyyə idarələri səlahiyyətinə bu maddənin 1-ci bəndində sadalanan işlər aid
olan digər idarələrə də hüquqi yardım göstərirlər.
3.Səlahiyyətinə bu maddənin 1-ci bəndində sadalanan işlər aid olan digər
idarələr hüquqi yardım haqqında xahişi ədliyyə idarələrinin vasitəsi ilə göndərirlər.
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Maddə 3
Hüquqi yardımın həcmi
Hüquqi yardım sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulan prosessual hərəkətlərin icrasını, o cümlədən tərəflərin, zərərçəkmişlərin,
müqəssirlərin və müttəhimlərin, şahidlərin, ekspertlərin dindirilməsini, ekspertizanın
keçirilməsini, məhkəmə baxışını, maddi sübutların verilməsini, cinayət təqibinin
qaldırılmasını, mülki işlər üzrə məhkəmə qərarlarının tanınmasını və icra edilməsini,
sənədlərin təqdim edilməsi və göndərilməsini əhatə edir.
Maddə 4
Əlaqələrin qaydası
Razılığa Gələn Tərəflərin idarələri hüquqi yardım göstərilərkən, bir-biri ilə
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu və İran İslam
Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu vasitəsi ilə əlaqəyə girirlər.
Maddə 5
Dil
Hüquqi yardım haqqında xahiş, əgər bu Müqavilə ilə digər hal nəzərdə
tutulmayıbsa, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin dilində tərtib edilir.
Maddə 6
Sənədlərin tərtibi
Ədliyyə və digər idarələrin hüquqi yardım göstərilməsi qaydasında göndərdikləri
sənədlər möhürlə təsdiq edilməlidir.
Maddə 7
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında
tapşırığın forması
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar göstərilməlidir;
1) sorğu edən idarənin adı;
2) sorğu edilən idarənin adı;
3) hüquqi yardım barədə sorğu edilən işin adı;
4) tərəflərin, zərərçəkmişlərin, müqəssirlərin, müttəhimlərin yaxud məhkum
edilənlərin adları, familiyaları və atalarının adları, onların vətəndaşlığı, məşğuliyyəti,
daimi yaşadığı və ya olduğu yer;
5) onların müvəkkillərinin familiyaları və ünvanları;
6) tapşırığın məzmunu, cinayət işləri üzrə törədilən cinayətin faktiki halların
təsviri və onun hüquqi tövsifi.
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Maddə 8
İcra qaydası
1) Hüquqi yardım göstərilərkən sorğu edilən ədliyyə idarəsi sorğunun icrası
zamanı öz dövlətinin qanunvericiliyini tətbiq edir. Lakin sorğu edən idarənin xahişinə
əsasən sorğu edilən idarə öz dövlətinin qanunvericiliyinə zidd olmadığı halda, digər
Razılığa Gələn Tərəfin prosessual normalarını tətbiq edə bilər.
2) Əgər hüquqi yardım göstərilməsi haqqında xahişin yerinə yetirilməsi sorğu
edilən Tərəfin idarəsinin səlahiyyətinə daxil deyilsə, o bu xahişi sorğu edilən Tərəfin
səlahiyyətli idarəsinə göndərir və bu barədə sorğu edən idarəyə məlumat verir.
3) Müvafiq vəsatət aldığı halda tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi, tapşırığın
icra vaxtı və yeri haqqında tapşırığı göndərən idarəyə məlumat verir.
4) Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi,
sənədləri tapşırıq verən idarəyə göndərir, Hüquqi yardım göstərmək mümkün
olmadıqda o, tapşırığı qaytarır və onun icrasına mane olan hallar haqqında məlumat
verir.
Maddə 9
Sənədlərin təqdim edilməsi qaydası
1) Əgər sənədlər sorğu edilən idarənin dilində tərtib olunmuşsa, yaxud onlar
təsdiq edilmiş tərcümə ilə təchiz edilmişsə, bu sənədlərin təqdim edilməsi sorğu
edilən idarə tərəfində öz dövlətinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydalara
müvafiq olaraq həyata keçirilir. Əgər sənədlər razılığa gələn sorğu edilən tərəfin
dilindən tərtib edilməmişsə, yaxud onlara tərcümə əlavə edilməmişsə, sənədlər
ünvançıya onlar könüllü qəbul etdikdə verilir.
2) Sənədlərin təqdim etmə barədə xahişdə qəbul edənin dəqiq ünvanı və
təqdim edilən sənədin adı göstərilməlidir. Təqdim etmə xahişində göstərilən ünvan
dəqiq və tam olmadığı halda, sorğu edilən idarə öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
dəqiq ünvanın aşkar edilməsi üçün tədbirlər görür.
Maddə 10
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində qüvvədə olan qaydalara müvafiq rəsmiləşdirilir. Təsdiqdə təqdim
edilmənin vaxtı və yeri, habelə sənəd təqdim edilən şəxs göstərilməlidir.
Maddə 11
Diplomatik nümayəndəlik, yaxud konsulluq idarələri
vasitəsilə sənədlərin təqdim edilməsi və vətəndaşların
dindirilməsi
Razılığa Gələn Tərəflər diplomatik nümayəndəliklərin, yaxud konsulluq
idarələrinin vasitəsi ilə sənədləri təqdim etmək və öz vətəndaşlarını dindirmək
hüququna malikdirlər. Bu zaman məcburiyyət xarakterli tədbirlər tətbiq edilə bilməz.
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Maddə 12
Şahidin yaxud ekspertin xaricə çağırılması
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində keçirilən ibtidai istintaq və ya
məhkəmə baxışı zamanı o biri Razılığa gələn Tərəfin ərazisində olan şahidin və ya
ekspertin gəlməsi zərurəti meydana çıxarsa, belə hallarda bu Tərəfin müvafiq
orqanına çağırış vərəqəsi verilməsi haqqında tapşırıqla müraciət etmək lazımdır.
2. Çağırış vərəqəsi çağırışçı gəlmədikdə sanksiyanı nəzərdə tuta bilməz.
3. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin müvafiq orqanlarının çağırışına əsasən
könüllü gələn şahid və ya ekspert onların vətəndaşlığından asılı olmayaraq o biri
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində, onun sərhədlərini keçənə qədər törətdiyi hər hansı
əmələ görə, cinayət, yaxud inzibati məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud da
cəzaya məruz qala bilməz. Belə şəxslər həmçinin öz şahid ifadələrinə və ekspert
rəylərinə görə, ya da araşdırmanın predmeti olan hallarla əlaqədar cinayət və inzibati
məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud cəzaya məruz qala bilməzlər.
4. İştirakının zəruri olmadığı haqqında məlumat aldıqdan sonra 15 gün
müddətində sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisini tərk etməyən şahid və ya
ekspert bu imtiyazdan istifadə etmir. Bu müddətə şahiddən və ya ekspertdən asılı
olmayan səbəblərə görə onların sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisini tərk edə
bilmədikləri vaxt daxil edilmir.
5. Razılığa Gələn digər Tərəfin ərazisinə çağırışla gələn şahidlər və ekspertlər
onları çağıran orqanlardan xaricə gediş və orada qalmaqla bağlı xərclərinin, habelə
işdən ayrıldıqları günlər üçün alınmamış əmək haqqının ödənilməsi hüququna
malikdirlər; ekspertlər, bundan əlavə, ekspertizanın keçirilməsinə görə
mükafatlandırma hüququna malikdirlər. Çağırışda çağırılan şəxsin hansı ödəmə
növü hüququna malik olması göstərilməlidir; onların vəsatəti üzrə çağırış göndərən
Razılığa Gələn Tərəf müvafiq xərclərin ödənilməsinə avans verir.
Maddə 13
Sənədlərin etibarlılığı
1. Razılığa Gələn Tərəflərin birinin ərazisində məhkəmə, yaxud rəsmi şəxslər
tərəfindən (daimi tərcüməçi, ekspert və s.) onların səlahiyyətləri çərçivəsində və
müəyyən edilən formada hazırlanan və möhürlə təsdiq edilən sənədlər o biri Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisində hər hansı digər təsdiq edilmə olmadan qəbul edilir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində rəsmi sənəd kimi qəbul olunan
sənədlər o biri Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində də rəsmi sənədlərin sübutedici
qüvvəsini saxlayır.
Maddə 14
Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə
əlaqədar olan xərclər
Tapşırığın yönəldiyi Razılığa Gələn Tərəf hüquqi yardımın göstərilməsinə görə
xərclərin ödənilməsini tələb etməyəcək. Razılığa Gələn Tərəflər öz ərazisində hüquqi
yardım göstərərkən meydana çıxan bütün xərcləri özləri ödəyir.
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Maddə 15
Məlumatların verilməsi
Razılığa Gələn Tərəflərin Ədliyyə Nazirlikləri bir-birinin xahişi ilə öz dövlətlərində
qüvvədə olan və yaxud qüvvədə olmuş qanunvericiliyi və onun ədliyyə idarələri
tərəfindən tətbiqi məsələləri haqqında məlumat verirlər.
Maddə 16
Pulsuz Hüquqi yardım
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşlarına digər Razılığa Gələn Tərəfin
onun vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş eyni əsaslarla və imtiyazlarla pulsuz hüquqi
yardım göstərilir və onlar pulsuz məhkəmə icraatı ilə təmin edilirlər.
Maddə 17
Şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti haqqında
sənədlərin verilməsi
1. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə haqqında razılıq almaq
üçün zəruri olan şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti barədə sənəd ərizəçinin ərazisində
yaşadığı və ya olduğu yerin Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən
verilir.
2. Əgər ərizəçinin Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşamaq, yaxud olmaq yeri
yoxdursa, bu halda onun dövlətinin diplomatik nümayəndəliyinin və ya konsulluq
idarəsinin verdiyi, yaxud təsdiq etdiyi sənəd kifayətdir.
3. Vəsatət üzrə məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə barədə qərar
çıxaran məhkəmə, sənəd verən orqana əlavə izahat haqqında sorğu edə bilər.
Maddə 18
Hüquqi yardımdan imtina
Hüquqi yardımın göstərilməsi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin suverenliyinə,
yaxud təhlükəsizliyinə zərər vura bilərsə, yaxud onun qanunvericiliyinin əsas
prinsiplərinə ziddirsə, bu halda hüquqi yardım göstərilmir.
İKİNCİ HİSSƏ
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Mülki və ailə işləri üzrə hüquqi
yardım və hüquqi münasibətlər
Maddə 19
Məhkəmələrin səlahiyyəti
1. Əgər bu Müqavilə ilə digər qayda müəyyən edilməmişsə, cavabdehin
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində yaşayış yeri olduqda, o Tərəfin
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məhkəmələri mülki və ailə işlərinə baxmağa səlahiyyətlidir. Hüquqi şəxslərə iddia
üzrə onların idarəçilik orqanı nümayəndəliyi, yaxud filialı digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində olduqda, bu tərəfin məhkəməsi həmin iddiaya baxmağa səlahiyyətlidir.
2. Tərəflər arasında yazılı razılıq olduqda, Razılığa Gələn Tərəflərin məhkəmələri
digər hallarda da işlərə baxırlar. Belə razılıq olduqda, cavabdehin ərizəsinə görə, əgər
belə ərizə iddianın mahiyyəti üzrə etiraz təqdim edilənə qədər verilmişsə, məhkəmə
işin icraatına xitam verir. Məhkəmələrin müstəsna səlahiyyəti Tərəflərin razılığı ilə
dəyişdirilə bilməz.
3. Razılığa Gələn Tərəfin bu müqaviləyə əsasən səlahiyyətli məhkəmələrində
eyni tərəflər arasında, eyni predmet barəsində və eyni əsaslarla iş üzrə icraat
qaldırıldığı hallarda, işi daha gec qaldıran məhkəmə onu xitam edir.
Maddə 20
Hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti
1. Fiziki şəxslərin fəaliyyət qabiliyyəti bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti onun ərazisində yaradıldığı Razılığa Gələn
Tərəfin qanunverciliyi üzrə müəyyən edilir.
Maddə 21
Məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və fəaliyyət
qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi
1. Şəxsi məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab
etdikdə, bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq
edilir və buna həmin Tərəfin idarəsi səlahiyyətlidir.
2. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin idarəsi müəyyən etsə ki, onun
ərazisində yaşayış yeri, yaxud olduğu yer olan digər Tərəfin vətəndaşının məhdud
fəaliyyət qabiliyyətli və yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi üçün
əsaslar var, bu barədə o, həmin tərəfin müvafiq idarəsinə məlumat verir. Bu yolla
məlumatlandırılan idarə, sonrakı hərəkətlərin edilməsini bu şəxsin yaşadığı və ya
olduğu yerin idarəsinə həvalə etdiyini bildirərsə, və yaxud üç ay müddətində cavab
verməzsə, bu şəxsin yaşadığı və olduğu yerin idarəsi onun məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə işi, əgər bunun
üçün vətəndaşı olduğu digər Razılığa Gələn Tərəfin qanunlarında da əsaslar nəzərdə
tutulmuşsa, öz dövlətinin qanunlarına müvafiq olaraq apara bilər. Şəxsin məhdud
fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında qərar digər Razılığa Gələn
Tərəfin müvafiq idarəsinə göndərilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin qaydaları şəxsin məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında qərarın ləğv
edilməsində də tətbiq edilir.
Maddə 22
Təxirəsalınmaz hallarda digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşı olan və məhdud
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fəaliyyət qabiliyyətli, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməli şəxsin
yaşadığı, yaxud olduğu yerin idarəsi bu şəxsin və ya onun əmlakının müdafiəsi üçün
zəruri olan tədbirləri özü görə bilər. Bu tədbirlərlə əlaqədar qəbul edilmiş
sərəncamlar, bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin müvafiq idarəsinə
göndərilməlidir, sərəncamlar bu Razılığa Gələn Tərəfin idarəsi başqa cür qərar qəbul
etdigdə ləğv edilir.
Maddə 23
Xəbərsiz itgin düşmüş hesab edilmə, ölmüş
elan edilmə və ölüm faktının müəyyən edilməsi
1. Xəbərsiz itgin düşmüş hesab edilmə, ölmüş elan edilmə və olüm faktının elan
edilməsi haqqında işlər axırıncı məlumatlara görə şəxsin sağ olduğu vaxt vətəndaşı
olduğu Razılığa Gələn Tərəfin idarəsinin səlahiyyətinə daxildir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin idarəsi onun ərazisində yaşayan şəxslərin
vəsatətinə görə, digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşına, əgər onların hüquq və
mənafeləri bu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsaslanarsa, xəbərsiz itgin
düşmüş, ölmüş hesab edə bilər, habelə ölüm faktını müəyyən edə bilər.
Maddə 24
Nikah bağlanması
1. Nikaha girən şəxslərdən hər biri üçün nikahın bağlanması şərtləri onun
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Nikah bağlanması forması ərazisində nikah bağlanan Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Maddə 25
Qəyyumluq və himayəçilik
Razılığa Gələn Tərəflərin vətəndaşları üzərində qəyyumluq və himayəçilik
haqqında işlər üzrə, Müqavilə başqa qayda müəyyən etmədikdə qəyyumluğa
götürülən, yaxud himayəçilik altında olan şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 26
Yaşayış yeri və ya olduğu yer yaxud əmlakının yerləşdiyi yer digər Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisində olan qəyyumluğa götürülən yaxud himayə altında olan
şəxsin mənafeyinə qəyyumluq və himayəçiliyə dair tədbirlər vacib olduqda, bu
Razılığa Gələn Tərəfin qəyyumluq və himayəçilik orqanı təxirə salınmadan hazırki
Müqavilənin 25-ci maddəsinə uyğun olaraq Razılığa Gələn Tərəfin qəyyumluq və
himayəçilik orqanına bu barədə xəbər verir.
Maddə 27
1. 25-ci maddəyə müvafiq olaraq, səlahiyyətli orqan, əgər qəyyumluğa
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götürülən və ya himayəçilik altında olan şəxsin yaşayış yeri, yaxud olduğu yer, yaxud
əmlakının yerləşdiyi yer digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisindədirsə, qəyyumluğu və
himayəçiliyi həmin Razılığa Gələn Tərəfin müvafiq orqanına verə bilər. Yalnız sorğu
edilən orqan qəyyumluq və himayəçiliyi qəbul etməyə razılıq verdikdə və bu barədə
sorğu verənə məlumat çatdırdıqda qəyyumluq və himayəçiliyə vermə etibarlıdır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, qəyyumluq və himayəçiliyi qəbul
edən orqan, onları öz dövlətinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir.
Maddə 28
Mülkiyyət hüququ
1. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ verilməsi, bu əmlakın ərazisində
yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Dövlət reyestrinə daxil edilməli olan nəqliyyat vasitələrinə mülkiyyət hüququ
onların qeydiyyatını aparan orqanın ərazisində yerləşdiyi Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Mülkiyyət hüququ, yaxud əmlaka digər əşya hüququnun yaranması və xitam
edilməsi bu hüququn yaranmasına və xitam edilməsinə yönəldilən hərəkətlər və
hallar baş verən vaxt əmlak ərazisində yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
4. Əqdlərin predmetə olan əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının
yaranması və xitam edilməsi tərəflərin razılığı ilə digər qayda nəzərdə
tutulmamışdırsa, əqdin bağlandığı yerin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
Maddə 29
Əqdin forması
1.Əqdin forması onun bağlandığı yerin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
2.Daşınmaz əmlak və ya ona olan hüquqa dair əqdin forması, belə əmlak
ərazisində yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
Maddə 30
Ziyanın ödənməsi
1. Ziyanın ödənməsi haqqında öhdəlik, müqavilələrdən digər qanunauyğun
hərəkətlərdən irəli gələnlərdən başqa, ərazisində ziyanın ödənilməsi tələbi üçün əsas
verən hərəkət, yaxud hal baş verən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun
müəyyən edilir.
2. Ziyan vuran və zərərçəkən Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları
olarlarsa, məhkəməsinə ərizə verilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq
edilir.
3. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində sadalanan işlər üzrə, ərazisində ziyanın
ödənilməsi haqqında tələb üçün əsas verən hərəkətlər və digər hallar baş verən
Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir. Zərərçəkən həmçinin ərazisində
cavabdehin yaşayış yeri olan Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsində iddia verə bilər.
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Maddə 31
Vərəsəlik hüququ
1. Daşınan əmlaka vərəsəlik hüququ vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun nizama salınır.
2. Daşınmaz əmlaka vərəsəlik hüququ, ərazisində əmlakı yerləşdiyi Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun qaydada nizama salınır.
Maddə 32
Vərəsəsiz əmlak
Razılığa Gələn Tərəflərin qanunvericiliyinə görə, miras qoyulan əmlak vərəsəsiz
əmlak kimi (qanun üzrə dövlətin vərəsəliyi) dövlət mülkiyyətinə keçirilirsə, bu halda
miras qoyanın daşınan əmlakı onun ölən vaxt vətəndaşı olduğu dövlətə verilir,
daşınmaz əmlakı isə ərazisində olduğu dövlətə keçir.
Maddə 33
Vəsiyyətin forması
Vəsiyyətin forması vəsiyyət tərtib edilən anda miras qoyanın vətəndaşı olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin qanunları ilə müəyyən edilir. Lakin ərazisində vəsiyyətnamə
tərtib edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə riayət etmək də kifayətdir. Bu
müddəalar vəsiyyətnamənin ləğv edilməsinə də şamil edilir.
Maddə 34
Vərəsəlik işləri üzrə aidiyyat
1. Daşınan əmlaka vərəsəliyə dair işlər üzrə icraatı bu maddənin 2-ci bəndində
nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, miras qoyanın sonuncu daimi yaşayış yerinin
olduğu Razılığa Gələn Tərəfin idarələri aparır.
2. Əgər miras qoyanın bütün daşınan əmlakı onun sonuncu daimi yaşayış yeri
olmayan Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yerləşirsə, bu halda vərəsənin, yaxud
rədd cavabı alanın ərizəsi üzrə, bütün vərəsələr bununla razılaşarsa, vərəsəlik
haqqında işə dair icraatı həmin Razılığa Gələn Tərəfin idarələri aparır.
3. Daşınmaz əmlaka dair vərəsəlik işləri üzrə icraatı bu əmlakın ərazisində
yerləşdiyi Razılığa Gələn Tərəfin idarələri aparır.
4. Bu maddənin müddəaları müvafiq olaraq vərəsəliyə dair işlər üzrə
mübarizələrdə də tətbiq edilir.
Maddə 35
Miras əmlakın mühafizəsi ilə bağlı tədbirlər
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində digər Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşının miras qoyduğu əmlakın mühafizəsi üçün onun idarələri öz
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada zəruri tədbirlər görürlər.
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Maddə 36
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində daimi yaşayış yeri olmadıqda, səfər zamanı ölərsə, onun üstündə olan
əşyalar siyahıya alınmaqla vətəndaşı olan Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik
nümayəndəliyinə və ya konsul idarəsinə verilir.
QƏRARLARIN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 37
Mülki və ailə işləri, habelə cinayət işləri üzrə dəymiş
ziyanın ödənilməsinə dair qərarların tanınması və icrası
1. Razılığa Gələn Tərəflər qarşılıqlı surətdə ədliyyə idarələrinin mülki və ailə
üzrə qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarının və hökmün cinayət nəticəsində vurulmuş
ziyanın ödənilməsinə dair hissəsinin tanıyır və icra edirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflərin ərazilərində, qəyyumluq və himayəçilik
orqanlarının, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanlarının və digər
idarələrin öz xarakterlərinə görə icra tələb etməyən mülki və ailə işləri üzrə qərarları
xüsusi icraatsız tanınır.
Maddə 38
Qərarların icrasına icazə verilməsi haqqında vəsatətə baxılması
1. İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə baxılması ərazisində icra həyata
keçiriləcək Razılığa Gələn Tərəfin Məhkəmələrinin səlahiyyətinə aiddir.
2. İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatət 1-ci instansiyada iş üzrə qərar
çıxaran məhkəməyə verilir. 1-ci instansiyada iş üzrə qərar çıxaran məhkəməyə
verilən vəsatət, vəsatət üzrə qərar çıxarmağa səlahiyyəti olan məhkəməyə göndərilir.
3. Vəsatətin şərtləri ərazisində icra həyata keçiriləcək Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
Maddə 39
İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə aşağıdakıları əlavə etmək lazımdır:
1. Qərarın məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən surəti, onun qanuni qüvvəyə
minməsi haqqında rəsmi sənəd;
2. Cavabdeh prosesdə iştirak etmədikdə onun heç olmasa bir dəfə vaxtında və
lazımi qaydada məhkəməyə çağırılması haqqında məlumat verilməsini aşkar edən
sənəd;
Maddə 40
Qərarların icra qaydası
İcra qaydası icra ərazisində həyata keçirilən
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada nizama salınır.
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Razılığa

Gələn Tərəfin

Maddə 41
Məhkəmə xərcləri
İcra ilə əlaqədar olan məhkəmə xərclərinə münasibətdə ərazisində qərar icra
edilməli olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.

Maddə 42
Məhkəmə qərarlarının tanınmasından
və icrasından imtina etmə
Məhkəmə qərarlarının tanınmasından və icrasına razılıq vermədən imtina edilə
bilər:
1. Əgər vəsatət qaldıran şəxs, ya da iş üzrə cavabdeh olan, yaxud onun
nümayəndəsinə vaxtında və lazımi qaydada məhkəməyə çağırış verilməməsi
səbəbindən prosesdə iştirak edə bilməyibsə;
2. Əgər qərar tanınmalı və icra edilməli Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində eyni
hüquqi mübahisəyə dair eyni tərəflər arasında artıq qanuni qüvvəyə minmiş qərar
çıxarılmışsa, yaxud Razılığa Gələn Tərəfin idarəsi daha əvvəl bu iş üzrə icraat
qaldırmışsa;
3. Əgər bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq qaydada, bu Müqavilədə
nəzərdə tutulmayan hallarda isə, ərazisində qərar tanınmalı və icra edilməli olan
Razılığa Gələn Tərəfin Qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, iş onun idarəsinin müstəsna
səlahiyyətinə aiddirsə.

III HİSSƏ
YEKUN MÜDDƏALAR

Maddə 43
Müqavilənin qüvvəyə minməsi
Bu Müqavilə ratifikasiya edilməlidir və ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsindən
30 gün sonra qüvvəyə minir.

Maddə 44
Təfsir
Razılığa Gələn Tərəflər həmin Müqavilənin təfsiri və icrası zamanı qarşıya çıxan
bütün mübahisələri məsləhətləşmələrlə, yaxud diplomatik yolla həll edəcəklər.
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Maddə 45
Müqavilənin qüvvədə olma müddəti
Bu Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər
biri istənilən an onu ləğv edə bilər. Ləğv etmə digər tərəfin diplomatik kanalla
məlumat aldığı andan altı ay sonra qüvvəyə minir.
"21" fevral 1998-ci ildə (hicri şəmsi 2.12.1376) Bakı şəhərində azərbaycan, fars
və ingilis dillərində eyni qüvvəyə malik olan iki əsil nüsxədə imzalanmışdır. Fikir
ayrılığı meydana çıxdığı hallarda ingilis dilində olan mətndən istifadə edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

İRAN İSLAM RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASI
ARASINDA AZADLIQDAN MƏHRUM EDİLMİŞ MƏHKUMLARIN
CƏZA ÇƏKMƏK ÜÇÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra "Razılığa Gələn Tərəflər" adlandırılan Azərbaycan Respublikası
və İran İslam Respublikası,
- dövlət suverenliyi, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı hörmət prinsiplərindən çıxış
edərək;
-cinayət mühakimə icraatı sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığı inkişaf etirməyi
arzu edərək və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq;
- məhkumların cəzalarını vətəndaşları olduqları dövlətdə çəkmələrini cəzanın
icrasının məqsədlərinə və azadlıqdan məhrum olan şəxslərin cəmiyyətdə normal
həyata qayıtmalarına daha səmərəli kömək etdiyini nəzərə alaraq,
- insan hüquqlarına hörmət və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq;
aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Hazırkı Müqavilənin məqsədlərinə nail olmaq üçün, terminlər aşağıdakı məna
daşıyır:
1) "Hökmü çıxaran dövlət" - şəxs barəsində azadlıqdan məhrumetmə
haqqında hökm çıxaran məhkəmənin aid olduğu Razılığa Gələn Tərəf;
2) "Hökmü icra edən dövlət" - azadlıqdan məhrum edilmiş və onun vətəndaşı
olan şəxsi cəzanı çəkmək üçün verilən Razılığa Gələn Tərəf;
3) "Məhkum" - Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin məhkəmələri Tərəfindən
cinayət törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxs;
4) "Yaxın qohumlar" - Razılığa Gələn Tərəflərin daxili qanunvericiliyinə əsasən
qohumluq əlaqəsində olan şəxslər;
5) "Səlahiyyətli orqanlar" - məhkumların verilməsi haqqında qərarı icra edən
Razılığa Gələn Tərəflərin orqanları;
6) "Mərkəzi orqanlar" - Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və İran İslam
Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluq.
2. Hazırkı Müqavilənin yerinə yetirilməsi məsələləri üzrə Razılığa Gələn
Tərəflərin səlahiyyətli orqanları bir-biri ilə mərkəzi orqanları vasitəsi ilə əlaqə
saxlayırlar.
Maddə 2
Razılığa Gələn Tərəflər hazırkı Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq bir-birinin
sorğusuna əsasən Hökmü çıxaran dövlətin ərazisində törətdiyi cinayətə görə
azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkən və digər Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşı olan şəxsləri Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün vermələrini
öhdələrinə götürürlər.

182

Maddə 3
1. Hazırkı Müqaviləyə əsasən məhkum olunmuş şəxs yalnız aşağıdakı şərtlərlə
verilə bilər:
1) əgər məhkum hökmü icra edən dövlətin vətəndaşıdırsa;
2) əgər hökm qanuni qüvvəyə minmişdirsə;
3) əgər verilmə haqqında sorğu alınan zaman məhkumun cəza çəkməsinə 6
aydan aşağı olmayan müddət qalmışsa;
6) əgər məhkum olunmuş şəxs verilməyə razıdırsa və ya onun yaşını, fiziki və
ya psixi vəziyyətini nəzərə alaraq Razılığa Gələn Tərəflərdən biri və ya yaxın
qohumları və ya məhkum olunmuş şəxsin qanuni nümayəndəsi verilməni zəruri
hesab edirlərsə;
5) əgər barəsində hökm çıxarılan əməl Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyinə əsasən cinayətdirsə;
6) əgər cinayət nəticəsində vurulmuş maddi zərər ödənilmişsə;
7) əgər Hökm çıxaran dövlət və Hökmü icra edən dövlət məhkum olunmuş
şəxsin verilməsinə razıdırlarsa.
2. Hökmü icra edən dövlətin cinayət-icra sisteminin idarə orqanlarının vəzifəli
şəxsləri məhkuma və ya onun qanuni nümayəndəsinə verilmənin mümkünlüyü və
onun hüquqi nəticələri barədə izahat verməlidir.
3. Müstəsna hallarda, Razılığa Gələn Tərəflər hətta məhkumun cəzasının
çəkilmə müddətinin 6 aydan aşağı qaldığı və ya cinayət nəticəsində vurulmuş ziyan
tam ödənilmədiyi halda, məhkumun verilməsi haqqında razılığa gələ bilərlər.
Maddə 4
Məhkum aşağıdakı hallarda verilmir:
1) vətəndaşı məhkum olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən
cəza, cinayət təqibinin müddətinin bitməsi nəticəsində icra oluna bilmədikdə;
2) sorğu verən Razılığa Gələn Tərəf hazırkı Müqavilənin 7-ci maddəsinin
tələblərini lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə.
Maddə 5
Razılığa Gələn Tərəflər öz üzərlərinə aşağıdakı öhdəlikləri götürürlər:
1. Digər Tərəfin vətəndaşının azadlıqdan məhrum edilməsi və olduğu yer
barədə biri-birilərinə mərkəzi orqanları vasitəsi ilə yazılı məlumat vermək.
2. Məhkumun vətəndaşı olduğu dövlətə verilməsi ilə əlaqədar hər bir Razılığa
Gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanına müraciət etməsi üçün məhkumlara, onların
qanuni nümayəndələrinə və ya yaxın qohumlarına izahat vermək və buna real imkan
yaratmaq.
Maddə 6
1. Məhkumun cəza çəkilməsi üçün verilməsi, Hökmü çıxaran Razılığa Gələn
Tərəfin təklifi üzrə o halda ola bilər ki, məhkumun vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn
Tərəf hazırkı Müqavilənin şərtlərinə riayət etməklə onu hökmü icra etmək üçün qəbul
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etməyə razıdır.
2. Məhkum olunmuş şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəf, məhkəməsi
hökm çıxaran Razılığa Gələn Tərəfə məhkumun verilməsinin mümkünlüyü haqqında
məsələyə baxılması xahişi ilə müraciət edə bilər.
Maddə 7
1) Məhkumun verilməsi barədə sorğu yazılı şəkildə tərtib edilir və ona hökmü
çıxaran dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən aşağıdakılar əlavə olunur:
1) məhkumun şəxsiyyəti barədə məlumat (soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu
yer və tarix);
2) məhkumun vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd;
3) şəxsin məhkum olunmasının əsasını təşkil edən cinayət qanununun
maddələrinin mətni;
4) verilməsinə razılıq haqqında məhkumun və ya hazırkı Müqavilənin 3-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü yarımbəndində göstərilən hallarda onun yaxın
qohumlarının və ya qanuni nümayəndəsinin yazılı ərizəsi;
5) hökmün surəti, iş üzrə yuxarı instansiya məhkəmə orqanlarının mövcud
olan qərarları, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi haqqında sənədlər;
6) cəzanın çəkilmiş hissəsi və çəkiləcək hissəsi haqqında sənəd;
7) əgər əlavə cəza təyin edilmişsə, onun icrası barədə sənəd;
8) məhkumun davranışı haqqında məlumat və səhhəti barədə tibbi arayış;
9) maddi ziyanın mövcudluğu və onun ödənilməsi qaydası haqqında məlumat;
10) digər sənədlərin surətləri, yalnız səlahiyyətli orqanların qarşılıqlı razılığı
əsasında əlavə edilə bilər.
2. Bütün sadalanan sənədlər imzalanmalı və gerbli möhürlə təsdiq olunmalıdır.
Maddə 8
1. Hökmü çıxaran dövlət hazırkı Müqavilənin 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinin 4cü yarımbəndinə uyğun olaraq, verilən şəxs tərəfindən razılığın könüllü verilməsini və
bu razılığın hüquqi nəticələrini tam dərk etməsini təmin edir.
2. Hökmü çıxaran Dövlət, hökmü icra edən dövlətə məhkum olunmuş şəxsin
verilməsinə razılığın bu maddənin 1-ci bəndinə uyğunluğunu rəsmi şəxsin köməyi ilə
yoxlanması imkanını yaradır.
Maddə 9
1. Verilmə ilə əlaqədar daxil olmuş sorğu üzrə razılıq və imtina haqqında qərarı
Razılığa Gələn Tərəf, hazırkı Müqavilənin 7-ci maddəsinin 1-ci bəndində sadalanan
sənədlərin alındığı gündən bir aydan gec olmayaraq qəbul edir. Qəbul edilmiş qərar
barədə sorğu göndərən Razılığa Gələn Tərəfə, haqqında sorğu göndərilən şəxsə və
ya verilmə barədə müraciət edən şəxsə yazılı şəkildə məlumat verilir.
2. Məhkumun verilməsindən imtina haqqında qərar əsaslandırılmalıdır.

184

Maddə 10
Məhkumun verilmə qaydası və yeri Razılığa Gələn Tərəflərin cəzanı icra edən
orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Maddə 11
Məhkumun verilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər, hökmü çıxaran dövlətin
ərazisində əmələ gələnlərdən başqa, hökmü icra edən dövlət tərəfindən ödənilir.
Maddə 12
1. Məhkuma təyin olunmuş cəza hökmü çıxaran dövlətin məhkəməsinin
hökmü əsasında yerinə yetirilir.
2. Hökmü icra edən dövlət məhkumun vəziyyətini ağırlaşdırmadan, öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cəzanın çəkilməsinin davamını təmin edir. Razılığa
Gələn digər Tərəfin hökmün icrası ilə əlaqədar məsələlər hər bir Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli məhkəməsi çıxarılmış hökmdən çıxış
edərək onun tanınması və icrası haqqında qərar qəbul edir.
4. Əgər, Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində bu əmələ görə
azadlıqdan məhrum etmənin həddi hökm üzrə təyin edildiyindən aşağıdırsa, Hökmü
icra edən dövlətin məhkəməsi öz qanunvericiliyində bu əmələ görə nəzərdə tutulan
azadlıqdan məhrumetmənin yuxarı həddini təyin edir.
5. Əgər hökm iki və ya daha çox əmələ aiddirsə və Hökmü icra edən dövlətdə
həmin əməllərdən biri və ya bir neçəsi cinayət hesab olunmursa, həmin dövlətin
məhkəməsi cinayət hesab olunan əmələ görə cəzanın hansı hissəsinin tətbiq
edilməsini müəyyən edir.
6. Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində törədilmiş əmələ görə belə cəza
nəzərdə tutulduğu halda, bü dövlətin məhkəməsi tərəfindən əlavə cəzanın icrası
barəsində qərar qəbul edilir.
Maddə 13
Verilmiş məhkuma bağışlama və ya amnistiya tətbiq olunması Hökmü icra edən
dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq tətbiq olunur.
Maddə 14
Verilmiş məhkuma münasibətdə hökmə əsaslığı ilə əlaqədar yenidən baxmağa
yalnız Hökmü çıxaran dövlət səlahiyyətlidir.
Maddə 15
1. Hökmə onu çıxaran dövlət tərəfindən yenidən baxılmışdırsa, hökmün ləğv
edilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə məhkəmə qərarının təsdiq edilmiş surəti hökmü
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icra edən dövlətə təxirə salınmadan göndərilir.
2. Əgər məhkum cəza cəkməsi üçün verildikdən sonra Hökmü çıxaran
dövlətdə ləğv edilmiş və yeni istintaq və məhkəmə baxışı nəzərdə tutulubsa, bu
barədə qərarın surəti, cinayət işinin materialları, məhkum olmadan keçirilməsi
mümkün olan zəruri prosessual hərəkətlərin nəticələri üzrə digər materiallar, bütün
cinayət işinin materialları öz qanunvericiliyinə əsasən cinayət təqibini aparmaq üçün
Hökmü icra edən dövlətə göndərilir.
3. Əlavə istintaqın nəticələrinə görə bəraətedici əsaslarla cinayət işinə xitam
verildikdə və ya məhkəmə tərəfindən bəraət hökmü çıxarıldıqda əsassız cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməklə şəxsə vurulmuş ziyan Hökmü çıxaran dövlət tərəfindən
ödənilir.
4. Əgər məhkumun cəza çəkməsi üçün verilməsindən sonra hökm Hökmü
çıxaran dövlət tərəfindən dəyişdirilmişsə, bu barədə qərarın surəti və digər zəruri
sənədlər Hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına göndərilir. Hökmü icra
edən dövlətin məhkəməsi hazırkı Müqavilənin 12-cü maddəsində göstərilən qaydada
belə qərarın icrası haqqında məsələni həll edir.
Maddə 16
1. Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün verilən şəxsə münasibətdə, bu
dövlətin ərazisində eyni əməl törətməyə görə məhkum edilmiş şəxslərə münasibətdə
olduğu kimi məhkum olunmaqla əlaqədar eyni hüquqi nəticələr yaranır.
2. Razılığa Gələn digər Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
hökmün icrası ilə əlaqədar verilən şəxs, həmin əmələ görə hökmü icra edən dövlətin
ərazisində cinayət məsuliyyətinə yenidən cəlb edilə bilməz.
Maddə 17
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən biri digər Razılığa Gələn Tərəfə məhkum
olmuş şəxsin onun ərazisindən tranzit qaydada aparılması barədə xahişi ilə müraciət
etmişsə və müraciət edən Razılığa Gələn Tərəf üçüncü dövlətlə onun ərazisinə və ya
ərazisindən məhkum olunmuş şəxsin verilməsini razılaşdırmışsa, bu Razılığa Gələn
Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər Razılığa Gələn Tərəfin göstərilən
xahişini təmin edə bilər.
2. Məhkum olunmuş şəxsin tranzit aparılması ilə əlaqədar xərcləri, bu daşınma
üçün müraciət etmiş Razılığa Gələn Tərəf ödəyir.
Maddə 18
Hazırkı Müqavilənin icrası ilə əlaqədar Razılığa Gələn Tərəflər öz dövlət
dillərindən istifadə edirlər.
Maddə 19
Hazırkı Müqavilənin müddəaları Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
Müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur.
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Maddə 20
Hazırkı Müqavilənin qüvvəsi Müqavilə qüvvəyə minənə qədər Razılığa Gələn
Tərəflərin məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərə də şamil edilir.
Maddə 21
Hazırkı Müqavilə ratifikasiya olunmalı
dəyişdirilməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.

və

ratifikasiya

fərmanlarının

Maddə 22
Razılığa Gələn Tərəflər həmin Müqavilənin təfsiri və icrası zamanı qarşıya çıxan
bütün mübahisələri məsləhətləşmələrlə, yaxud diplomatik yolla həll edəcəklər.
Maddə 23
Bu Müqavilə qeyri müəyyən müddətə bağlanır. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər
biri istənilən an onu ləğv edə bilər. Ləğv etmə digər tərəfin diplomatik kanalla alındığı
andan altı ay sonra qüvvəyə minir.
"21" fevral 1998-ci ildə (hicri şəmsi 2.12.1376) Bakı şəhərində Azərbaycan, fars
və ingilis dillərində eyni qüvvəyə malik olan iki əsl nüsxədə imzalanmışdır. Fikir
ayrılığı meydana çıxdığı hallarda ingilis dilində olan mətndən istifadə edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

İRAN İSLAM RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASI
ARASINDA TƏSLİM ETMƏ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra "Tərəflər" adlandırılan Azərbaycan Respublikası və İran İslam
Respublikası biri-biri ilə dostluq əlaqələrini nəzərə alaraq,
hüquqi əməkdaşlığı möhkəmləndirmək məqsədi ilə, cinayət törədənlərin təslimi
ilə əlaqədar
aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər:

Maddə 1
Təslim etmə öhdəliyi
Tərəflər bu Müqavilənin müddəalarına və şərtlərinə uyğun olaraq öz ərazilərində
olan şəxslərin cinayət təqibini həyata keçirmək və hökmü icra etmək üçün vəsatət
əsasında biri-birinə verilməsini öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2
Təslimə səbəb olan hallar
Aşağıdakı hallarda təslimə yol verilir:
1. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün təslim, Tərəflərin hər ikisinin
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cəzalandırılmalı olan və törədilməsinə görə azı bir il
müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası və ya daha ağır cəza nəzərdə tutulan
əməllərə görə həyata keçirildikdə.
2. Hökmün icrası üçün təslim bu maddənin birinci bəndində göstərilən
cinayətlərin törədilməsinə görə altı aydan artıq müddətə azadlıqdan məhrum etmə
cəzasına və ya başqa daha ağır cəzaya məhkum edildikdə.
Maddə 3
Təslimdən imtina etmə
Təslim aşağıdakı hallarda həyata keçirilmir:
1) Sorğu edilən şəxs sorğu edilən dövlətin vətəndaşıdırsa;
2) Törədilmiş əməl siyasi xarakter daşıyırsa;
3) Əməl sorğu edilən Tərəfin ərazisində törədildikdə və ya həmin tərəfin
hüdudlarından kənarda törədilmiş olsa da ona baxılması həmin Tərəfin səlahiyyətli
orqanlarına aid olduqda;
4) Verilmə haqqında vəsatət alınan vaxt sorğu edilən Tərəfin qanunlarına görə
cinayət təqibinin həyata keçirilməsi mümkün deyilsə, yaxud digər qanuni əsaslarla
hökm icra edilə bilməzsə.
Əgər verilmə həyata keçirilmirsə, sorğu edən Tərəf imtinanın əsasları haqqında
məlumatlandırılır.
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Maddə 4
Təslimə aid sənədlər
1. Sorğu edən idarənin adı;
2. Əsasında əməl cinayət hesab edilən sorğu edən Tərəfin qanununun mətni;
3. Verilməli olan şəxsin adı, familiyası və atasının adı, onun vətəndaşlığı,
təvəllüdü, yaşadığı, yaxud qaldığı yer, imkan daxilində xarici görkəminin təsviri, onun
fotoşəkili və barmaq izləri, habelə onun şəxsiyyəti haqqında başqa məlumatlar;
4. Cinayət təqibini həyata keçirmək üçün verilmə haqqında vəsatətlə birlikdə
cinayət işinin faktiki hallarının təsviri;
5. Həbsə alınma, tutulub saxlanma haqqında qərar, qanuni qüvvəyə minmiş
hökm və ya bunlara bərabər tutulan digər sənədlər həmçinin cəzanın çəkilməmiş
hissəsi haqqında məlumatlar.
Əgər verilmə haqqında vəsatət zəruri olan məlumatların hamısını əhatə etmirsə,
bu halda sorğu edilən Tərəf əlavə məlumatlar tələb edə bilər. Bunun üçün 30 günə
qədər vaxt müəyyən edilir.
Müəyyən edilmiş müddət ərzində lazım olan əlavə məlumatlar təqdim
olunmadıqda sorğu edilən Tərəf həbs edilmiş şəxsi azad edir.
Maddə 5
Dil
Vəsatətə əlavə edilən sənədlər sorğu göndərən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun
tərtib edilir və onlar sorğu edilən Tərəfin dilinə tərcümə edilir. Tərcümə olunmuş
sənədlər sorğu edən Tərəfin diplomatik nümayəndəsi və ya həmin dövlətin rəsmi
tərcüməçisi tərəfindən təsdiq edilir.
Maddə 6
Təslim edilməli olan şəxsin həbsə alınması
Verilmə haqqında vəsatət alındıqda sorğu edilən Tərəf verilmənin həyata
keçirilməsi mümkün olmadığı üçüncü maddədə göstərilən hallar istisna olmaqla,
verilməsi sorğu edilən şəxsin öz qanunvericiliyinə uyğun həbsə alınması üçün dərhal
tədbirlər görür.
Maddə 7
Təslim haqqında vəsatət alınanadək şəxsin
həbsə alınması, yaxud tutulması
1. Təcili hallarda sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli idarəsi həbsə alma haqqında
qərara, yaxud qanuni qüvvəyə minmiş hökmə istinad edərsə və verilmə haqqında
vəsatət sənədlərinin təxirə salmadan göndəriləcəyini bildirsə, verilməsi tələb olunan
şəxs verilmə haqqında vəsatət alınana qədər həbs edilə bilər. Bu halda şəxsin həbsə
alındığı, yaxud tutulduğu barədə digər Tərəf dərhal məlumatlandırılır.
2. Bu maddənin birinci bəndinə əsasən həbsə alınmış şəxsin verilməsi
haqqında vəsatət bir ay ərzində daxil olmazsa, o, həbsdən azad edilir.
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Maddə 8
Təslimin təxirə salınması
1. Əgər verilməsi sorğu edilmiş şəxs sorğu edilən Tərəfin ərazəsində başqa
cinayət üstündə məsuliyyətə cəlb edilibsə, yaxud cəza çəkirsə, cinayət təqibi və ya
cəzanın çəkilməsi qurtaranadək, yaxud şəxs hər hansı bir qanuni əsasla azad
edilənədək verilmə təxirə salına bilər.
2. Əgər verilmənin təxirə salınması sorğu edən Tərəfdə cinayət təqibinin
müddətinin ötməsinə səbəb ola bilərsə, yaxud cinayətin istintaqını çətinləşdirərsə,
əsaslandırılmış vəsatətlə şəxsin müvəqqəti verilməsinə icazə verilir. Sorğu edən
Tərəf verilmiş şəxsi verildiyi gündən üç aydan gec olmayaraq geri qaytarmalıdır.
Maddə 9
Bir neçə dövlətin xahişinə əsasən təslim
Əgər eyni şəxsin verilməsi haqqında bir neçə dövlətin vəsatəti alınırsa, onların
hansını yerinə yetirmək məsələsini sorğu edilən Tərəf həll edir.
Maddə 10
Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin hüdudları
1. Sorğu edilən Tərəfin razılığı olmadan verilmiş şəxsin verilməsinə səbəb olan
cinayət əməlindən fərqli digər cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə və
ya cəzalandırılmasına yol verilmir.
2. Verilmiş şəxs sorğu edilən Tərəfin razılığı olmadan üçüncü dövlətə verilə bilməz.
3. Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin bitdiyi, cəzasının çəkilməsi qurtardığı, yaxud
hər hansı qanuni əsas üzrə sorğu edən Tərəfin ərazisində azad edildiyi və ya oranı
tərk edib sonra yenidən könüllü surətdə ora qayıtdığı vaxtdan 15 gün ərzində bu
ərazini tərk etmədikdə sorğu edilən Tərəfin razılığı tələb olunmur. Bu müddətə
verilmiş şəxsdən asılı olmayan səbəbə görə sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk edə
bilmədiyi vaxt daxil edilmir.
Maddə 11
Verilmənin həyata keçirilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf verilmə məsələsini müsbət həll edib şəxsin veriləcəyi yeri
və vaxtı barədə sorğu edən Tərəfə bildirir.
2. Əgər sorğu edən Tərəf verilməsi məsələsi müsbət həll edilən şəxsi verilmə
tarixi müəyyən edildikdən sonra 30 gün ərzində qəbul etməzsə, həmin şəxs azad
olunur.
Maddə 12
Təkrar verilmə
Əgər verilmiş şəxs cinayət təqibindən, yaxud cəza çəkməkdən yayınıb sorğu
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edilən Tərəfin ərazisinə qayıdarsa, o, bu Müqavilənin 4-cü maddəsində göstərilən
sənədlər təqdim olunmadan yeni sorğuya əsasən verilir.
Maddə 13
Əşyaların təhvil verilməsi
1. Təhvil verilmə haqqında sorğu edilən Tərəf bu Müqavilənin ikinci maddəsinə
görə verilməyə səbəb olan cinayətin aləti olan əşyaları, habelə üstündə cinayətin
izləri olan, yaxud cinayət yolu ilə əldə edilən əşyaları sorğu edən Tərəfə verir. Şəxsin
ölməsi nəticəsində, yaxud başqa səbəblər üzündən onun verilməsi mümkün olmadığı
hallarda da həmin əşyalar vəsatətə əsasən verilə bilər.
2. Sorğu edilən Tərəf başqa cinayət işi üzrə icraat üçün lazım olan 1-ci bənddə
göstərilən əşyaların təhvil verilməsini müəyyən müddətə təxirə sala bilər.
3. Sorğu edən Tərəfə verilən əşyalar üzərində 3-cü şəxslərin hüquqları qüvvədə
qalır. İş üzrə icraat başa çatdıqdan sonra bu əşyalar onları vermiş Tərəfə
qaytarılmalıdır.
Maddə 14
Tranzit daşıma
1. Tərəflərin hər biri 3-cü dövlətlərin digər Tərəfə verdikləri şəxslərin öz
ərazisində tranzit daşımasına vəsatət əsasında icazə verir. Bu Müqavilənin
müddəalarına uyğun təslimə yol verilmədiyi hallarda Tərəflər şəxsin daşımasına
icazə verməyə borclu deyillər.
2. Daşımaya icazə verilməsi barədə vəsatət təslim haqqında vəsatətin tərtib və
göndərilməsi qaydasında həll edilir.
3. Tərəflərin səlahiyyətli idarələri hər bir halda daşımanın üsulu, marşrutu və
digər şərtlərini razılaşdırırlar.
Maddə 15
Xərclər
Verilmə ilə bağlı xərcləri ərazisində bu xərclər meydana çıxan Tərəf, tranzit
daşıma ilə bağlı xərcləri isə sorğu edən Tərəf ödəyir.
Maddə 16
Əlaqə saxlama qaydası
Tərəflərin Ədliyyə idarələri təslim ilə əlaqədar biri-biri ilə diplomatik kanallar
vasitəsi ilə əlaqə saxlayırlar. Zəruri hallarda Tərəflərin səlahiyyətli orqanları birbaşa
əlaqa saxlaya bilərlər. Bütün hallarda Tərəflər təslim ilə əlaqədar vəsatət və
məlumatları diplomatik kanallarla göndərirlər.
Səlahiyyətli orqanlar - Azərbaycan Respublikasında Ədliyyə Nazirliyi və Baş
Prokurorluq, İran İslam Respublikasında Ədliyyə Nazirliyidir.
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Maddə 17
Müqavilənin qüvvəyə minməsi
Bu Müqavilə Tərəflərin qanunvericiliyinə uyğun ratifikasiya edilir və ratifikasiya
fərmanlarının dəyişdirildiyi tarixdən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 18
Təfsir
Razılığa Gələn Tərəflər həmin Müqavilənin təfsiri və icrası zamanı qarşıya çıxan
bütün mübahisələri məsləhətləşmələrlə, yaxud diplomatik yolla həll edəcəklər.
Maddə 19
Müqavilənin qüvvədə olma müddəti
Bu Müqavilə qeyri müəyyən müddətə bağlanır. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər
biri istənilən an onu ləğv edə bilər. Ləğv etmə digər Tərəfin diplomatik kanalla
məlumat alındığı andan altı ay sonra qüvvəyə minir.
"21" fevral 1998-ci ildə (hicri şəmsi 2.12.1376) Bakı şəhərində Azərbaycan, fars
və ingilis dillərində, eyni qüvvəyə malik olan iki əsil nüsxədə imzalanmışdır. Fikir
ayrılığı meydana çıxdığı hallarda ingilis dilində olan mətndən istifadə edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

İRAN İSLAM RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞI
ARASINDA EKSTRADİSİYA HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Preambula
Bundan sonra "Tərəflər" adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və İordaniya
Haşimilər Krallığı, suverenliklərinə qarşılıqlı hörmət və marağa əsaslanan iki ölkə
arasında dostluq əlaqələrinin inkişafını arzu edərək,
hüquq sahəsində faydalı yardımın təmin edilməsi zərurətini bildirərək,
hər iki Tərəfin ekstradisiya sahəsində hüquqi yardımının göstərilməsi məqsədilə
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Ekstradisiya ilə bağlı öhdəlik
Tərəflər sorğuya əsasən və bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq
barələrində cinayət təqibinin başlanması və ya cəzanın icrası üçün Tərəflərin
ərazilərində aşkar edilən şəxslərin bir-birinə təslim edilməsini öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2
Ekstradisiya üçün əsas olan cinayətlər
1. Əgər ekstradisiyaya səbəb olan əməl hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq cinayət hesab edilirsə, onda ekstradisiya həyata keçirilir.
2. Şəxsə qarşı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sorğu edilən
ekstradisiya hər iki Tərəfin qanunları ilə ən azı bir il müddətinə azadlıqdan
məhrumetmə ilə və ya daha ciddi cəza ilə cəzalandırılan cinayətlərə görə həyata
keçirilir.
3. Cəzanın çəkilməsi ilə əlaqədar sorğu edilən ekstradisiya təslim edilməli
şəxsin cəza müddətinin bitməsinə ekstradisiya sorğusunun alındığı anda ən azı altı
aylıq müddət qaldıqda həyata keçirilir.
4. Bu maddənin l-ci bəndinə uyğun olaraq hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə
əsasən əməlin cəzalandırılan əməl olub-olmaması məsələsi həll edilərkən hər iki
Tərəfin qanunvericiliklərinin cinayət sayılan əməli eyni cinayətlər kateqoriyasına daxil
etmələri və ya cinayəti eyni terminlə adlandırmaları əhəmiyyət kəsb etməyəcək.
5. Əgər ekstradisiya haqqında sorğu bir neçə əməllərlə bağlı verilirsə və
onlardan bir neçəsi bu Maddənin 1-3-cü bəndlərində göstərilən şərtlərə cavab
vermirsə, ekstradisiya ancaq bu şərtlərə cavab verən əməllərə görə həyata keçirilə
bilər.
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Maddə 3
Ekstradisiyadan imtina
1. Ekstradisiyadan imtina edilir:
a) əgər ekstradisiyaya səbəb olan cinayət siyasi xarakterli sayılırsa;
b) əgər cinayət işi ilə bağlı ekstradisiya haqqında sorğunun şəxsin irqi, dini,
vətəndaşlığı və ya siyasi düşüncəsinə görə təqib olunması və ya cəzalandırılması
məqsədilə verildiyini ehtimal etməyə sorğu edilən Tərəfin kifayət qədər əsasları varsa
və ya belə səbəblərdən biri həmin şəxsin vəziyyətinə zərər gətirə bilərsə;
c) əgər ekstradisiyaya səbəb olan cinayət sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə
görə hərbi xarakterli cinayət sayılırsa;
d) əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxsə sorğu edilən Tərəfin ərazisində
sığınacaq hüququ verilibsə;
e) əgər ekstradisiya tələb olunan şəxs sorğu edilən Tərəfin vətəndaşıdırsa;
f) əgər sorğu edilən Tərəf ekstradisiyaya səbəb olan cinayət ilə bağlı
ekstradisiyası tələb olunan şəxsə qarşı qəti hökm çıxarmışsa;
g) əgər sorğu edən Tərəf ekstradisiya haqqında sorğunu təqsirləndirilən
şəxsin iştirakı olmadan qəbul olunmuş hökmə müvafiq olaraq veribsə və sorğu
edən Tərəf ekstradisiyadan sonra işin yenidən məhkəmədə baxılmasına öz
qanunvericiliyinə əsasən zəmanət vermirsə;
h) əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxs sorğu edən və ya sorğu edilən Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq müddətin bitməsi və ya digər hüquqi əsaslara görə
cinayət təqibindən və ya cəzanın çəkilməsindən toxunulmazlıq hüququ əldə edibsə;
i) əgər sorğu edilən Tərəfin ərazisində ekstradisiyası tələb olunan şəxs əfv
olunubsa və ya ekstradisiyaya səbəb olan cinayət barəsində amnistiya aktı qəbul
edilibsə;
j) ekstradisiyası tələb olunan şəxs ekstradisiyaya səbəb olan cinayətə görə
üçüncü ölkə tərəfindən məhkum olunmuş və ya təqsirsiz hesab edilmişdirsə.
2. Ekstradisiyadan imtina edilə bilər, əgər:
a) ekstradisiyaya səbəb olan cinayət tam və ya qismən sorğu edilən Tərəfin
ərazisində törədilibsə;
b) əgər ekstradisiyaya səbəb olan cinayət sorğu edilən Tərəfin milli
qanunvericiliyinə əsasən onun yurisdiksiyasına aiddirsə;
c) əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxs törətdiyi cinayətə görə sorğu edən
Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq ölümlə cəzalandırılırsa.
3. Bu Müqavilənin tətbiqi zamanı aşağıdakılar siyasi xarakterli cinayət sayılmır:
a) hər iki Tərəfin dövlət başçısına və ya onların hər hansı ailə üzvünə qarşı suiqəsd;
b) terror cinayətləri;
c) hər iki Tərəfin iştirakçısı olduğu cinayət təqibi və ya ekstradisiyanın təmini üçün
Tərəflər qarşısında öhdəlik qoyan beynəlxalq müqavilədə müəyyən edilən hər hansı
cinayət.
Maddə 4
Əgər bu Müqavilənin 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinin e) yarımbəndinə və ya 2-ci
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bəndinin c) yarımbəndinə müvafiq olaraq ekstradisiyadan imtina edilirsə, sorğu edilən
Tərəf ekstradisiyaya səbəb olan bütün və ya hər hansı cinayətə görə şəxsin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunması üçün işi öz səlahiyyətli orqanına təqdim edir. Sorğu edilən
Tərəf görülən hər hansı tədbir və ya məhkəmə işinin nəticəsi barədə sorğu edən Tərəfi
məlumatlandırır. Vətəndaşlıq ekstradisiya sorğusunun verildiyi an müəyyən edilir.
Bu məqsədlə sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfi işə aidiyyəti olan sənədlər və
sübutlarla təmin edir.
Maddə 5
Əlaqələr
Bu Müqavilənin məqsədləri üçün Tərəflər bir-biri ilə səlahiyyətli orqanlar
vasitəsilə diplomatik kanallar yolu ilə əlaqə yaradırlar;
- Azərbaycan Respublikası tərəfindən səlahiyyətli orqan Ədliyyə Nazirliyidir;
- İordaniya Haşimilər Krallığı tərəfindən səlahiyyətli orqan Ədliyyə Nazirliyidir.
Maddə 6
Sorğu və aidiyyəti sənədlər
1. Ekstradisiya haqqında sorğu yazılı formada verilməli və aşağıdakı sənədlərlə
müşayiət olunmalıdır:
a) sorğu edən orqanın adı;
b) sorğu edilən orqanın adı;
c) ekstradisiyası tələb olunan şəxsin soyadı, adı, yaşı, cinsi, vətəndaşlığı,
vəzifəsi, yaşadığı və ya olduğu yer və onun şəxsiyyətini müəyyən etməyə yardım edə
bilən digər məlumat;
d) işin məzmunu, o cümlədən törədilən cinayətin faktlarının göstərilməsi və
onun nəticələri;
e) işi, nəzərdə tutulan cəzanı, cinayət təqibini və ya hökmün icrası ilə bağlı vaxt
məhdudiyyətini əks etdirən qanunun müvafiq müddəalarının mətni;
f) əgər mümkündürsə, ekstradisiya haqqında sorğu ekstradisiyası tələb olunan
şəxsin görünüşünün təsviri, onun fotoşəkli və barmaq izləri ilə müşayiət olunur;
g) sorğu, sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən verilmiş həbs
qərarının təsdiq olunmuş surəti ilə müşayiət olunmalıdır;
h) hökmün icrası məqsədilə verilən ekstradisiya haqqında sorğu hökmün
qüvvəyə minməsini göstərən və cəzanın çəkilmiş hissəsini müəyyən edən hökmün
təsdiq olunmuş surəti ilə müşayiət olunmalıdır.
2. Ekstradisiya haqqında sorğu və aidiyyəti sənədlər sorğu edən Tərəfin
səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanmalı və səlahiyyətli orqanı tərəfindən rəsmi
möhürlə təsdiq olunmalıdır.
3. Yuxanda göstərilən bütün sənədlər rəsmi qaydada sorğu edilən Tərəfin dilinə
və ya ingilis dilinə tərcümə edilməlidir.
Maddə 7
1. Sorğu edilən Tərəf ekstradisiya haqqında sorğuya öz qanunvericiliyinə
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uyğun olaraq baxır və öz qərarı barədə sorğu edən Tərəfi dərhal məlumatlandırır.
2. Ekstradisiyadan imtina edildikdə, sorğu edilən Tərəf imtinanın səbəbləri
barədə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
3. Sorğu edən Tərəf təslim edilmiş şəxsə qarşı həyata keçirilən cinayət təqibinin
nəticəsi barədə sorğu edilən Tərəfi məlumatlandırır. Azadlıqdan məhrumetmə cəzası
tətbiq olunduqda, sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfi təsdiq olunmuş qəti hökm ilə
təmin edir.
Maddə 8
Əlavə məlumatlar
Əgər sorğu edilən Tərəfin fikrincə, ekstradisiya haqqında sorğuda təqdim
olunan məlumatlar bu Müqaviləyə müvafiq olaraq qərar qəbul etmək üçün kifayət
etmirsə, o, otuz gün ərzində təqdim olunmalı əlavə məlumatları sorğu edə bilər.
Əsaslandırıcı səbəblər olduqda, bu müddət sorğu edən Tərəfin müvafiq müraciəti
əsasında on beş günə qədər uzadıla bilər. Sorğu edən Tərəf göstərilən müddətdə
əlavə məlumatları təqdim edə bilmədikdə, sorğu edilən Tərəf bunu sorğudan imtina
kimi qiymətləndirəcək. Lakin bu, sorğu edən Tərəfə eyni cinayətə görə eyni
ekstradisiya haqqında sorğu verməyə mane olmur.
Maddə 9
Ekstradisiya haqqında sorğunu aldıqdan sonra sorğu edilən Tərəfin ekstradisiya
haqqında sorğuya dair qərarı qəbul edilənədək, sorğu edilən Tərəf öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq tələb olunan şəxsi həbs edir.
Maddə 10
Müvəqqəti həbs
1. Təxirə salınmayan hallarda ekstradisiya haqqında sorğunun bu Müqavilənin
6-cı maddəsində göstərilən sənədlərlə birlikdə qəbul edilməsindən əvvəl
ekstradisiyası tələb olunan şəxs sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanının müraciəti
əsasında müvəqqəti həbs edilə bilər. Belə müraciət faks və ya Beynəlxalq Cinayət
Polis Təşkilatının (İNTERPOL) Milli Mərkəzi Bürosu vasitəsilə və ya Tərəflərin
səlahiyyətli orqanları arasında razılaşdırılmış digər kanallar vasitəsilə göndərilə bilər.
2. Həmin müraciət bu Müqavilənin 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən
məlumatı, sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən çıxarılmış həbs qərarının
və ya qüvvəyə minmiş hökmün mövcudluğu haqqında məlumatı və ekstradisiyası
tələb olunan şəxsin təslim edilməsi haqqında rəsmi sorğunun əlavə olaraq
göndəriləcəyi barədə qeydi əks etdirməlidir.
3. Sorğu edilən Tərəf sorğuya baxılmanın nəticəsi barədə sorğu edən Tərəfi
təxirə salınmadan məlumatlandırır.
4. Əgər sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı şəxsin həbsindən sonra 30 gün
ərzində onun ekstradisiyası haqqında sorğunu almazsa, müvəqqəti həbs olunan şəxs
azadlığa buraxılır. Əgər müddətin bitməsindən əvvəl müvafiq sorğu sorğu edən
Tərəfin səlahiyyətli orqanından alınmışdırsa, bu müddət 15 günə qədər uzadıla bilər.
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5. Əgər şəxsin ekstradisiyası haqqında sorğu sonradan alınmışdırsa, bu
maddənin 4-cü bəndində göstərilən müddətin bitməsi şəxsin ekstradisiyasına mane
olmur.
Maddə 11
Əgər ekstradisiya haqqında sorğu təmin olunubsa, sorğu edilən Tərəfin
ərazisində çəkilən həbsdə saxlama müddəti ekstradisiyası tələb olunan şəxsə qarşı
sorğu edən Tərəfdə hər hansı hökm çıxarılarkən nəzərə alınmalıdır.
Maddə 12
Kolliziyalı sorğular
Əgər eyni cinayətlə bağlı bir neçə ekstradisiya sorğusu edilirsə, bu zaman ilk
olaraq cinayətin baş verdiyi dövlətin, sonra maraqlarına zərər vurulmuş dövlətin və
daha sonra vətəndaşı olduğuna görə cinayətkarın ekstradisiyasını tələb edən dövlətin
sorğusu təmin olunur. Şərait eyni olduğu təqdirdə sorğunu ilk olaraq verən dövlətə
üstünlük veriləcəkdir. Digər tərəfdən ekstradisiya sorğusu bir neçə cinayətə görə
edildikdə isə üstünlük cinayətin törədilmə halına və ağırlığına görə müəyyən
ediləcəkdir.
Maddə 13
Aşağıda göstərilən hallar istisna olmaqla, ekstradisiya olunan şəxs onun təslim
edilməsinə qədər törədilmiş və ekstradisiyaya səbəb olan cinayətdən başqa hər
hansı digər cinayətə görə sorğu edən Tərəfin ərazisində cinayət təqibinə və ya
cəzaya məruz qalmır və üçüncü dövlətə təslim edilmir:
a) əgər sorğu edilən Tərəf razılıq verirsə - bu razılığın məqsədləri üçün sorğu
edilən Tərəf bu Müqavilənin 6-cı maddəsində göstərilən sənədlərin və məlumatların,
həmçinin həmin cinayət üzrə təslim edilən şəxsin mülahizələrinin təqdim edilməsini
xahiş edə bilər;
b) əgər təslim edilən şəxs bəraət qazandıqdan sonra otuz gün müddətində
sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etməmişsə - bu müddətə şəxsin özündən asılı
olmayan səbəblərə görə sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi müddət daxil
edilmir;
c) əgər həmin şəxs sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etdikdən sonra həmin
əraziyə könüllü olaraq qayıdarsa.
Maddə 14
Əmlakın təslimi
1. Sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfin sorğusu əsasında və öz qanunvericiliyi
imkan verdiyi həcmdə dəlil kimi istifadə oluna bilən və sorğu edilən Tərəfin ərazisində
aşkar edilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirləri, vasitələri və digər əmlakı
müsadirə edə bilər və əgər ekstradisiya həyata keçirilmişsə, həmin əmlakı sorğu
edən Tərəfə təhvil verə bilər.
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2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan əmlak şəxsin vəfatı, itkin düşməsi
və ya qaçması nəticəsində ekstradisiyası tələb olunan şəxsin təslim edilməsi
mümkün olmadığı təqdirdə də təhvil verilə bilər.
3. Sorğu edilən Tərəf hər hansı digər cinayət işi ilə əlaqədar prosessual
hərəkətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin hərəkətlərin başa çatmasına qədər
yuxarıda qeyd olunan əmlakın təhvil verilməsini təxirə sala bilər və ya qaytarmaq
şərtilə onu müvəqqəti olaraq sorğu edən Tərəfə verə bilər.
4. Bu maddənin müddəaları sorğu edilən Tərəfin və ya üçüncü tərəflərin həmin
əmlaka dair hüquqlarına xələl gətirmir. Prosessual hərəkətlərin başa çatmasından
sonra sorğu edən Tərəf heç bir ödəmə olmadan dərhal bu əmlakı sorğu edilən
Tərəfin onu geri götürməkdən imtina etmədiyi halda sonuncu Tərəfə qaytarır.
Maddə 15
Şəxsin ekstradisiyası
1. Əgər ekstradisiya həyata keçirilirsə, Tərəflər ekstradisiyası tələb olunan
şəxsin verilmə tarixini, yerini, vaxtını və ekstradisiya haqqında sorğunun icrası ilə
əlaqədar digər məsələləri razılaşdırır. Sorğu edilən Tərəf ekstradisiyası tələb olunan
şəxsin ekstradisiyadan əvvəl həbsdə saxlandığı müddət barədə sorğu edən Tərəfi
məlumatlandırır.
2. Əgər sorğu edən Tərəf ekstradisiyası tələb olunan şəxsi təhvil verilmə
tarixindən sonra on beş gün müddətində qəbul etməmişsə, sorğu edilən Tərəf həmin
şəxsi dərhal azad edir və bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan hallar
olmadıqda, həmin cinayətə görə bu şəxsin ekstradisiyasına dair sorğu edən Tərəfin
yeni sorğusundan imtina edə bilər.
3. Əgər Tərəflərdən biri ekstradisiyası tələb olunan şəxsin verilməsini və ya
qəbul edilməsini ondan asılı olmayan səbəblərə görə həyata keçirə bilmirsə, digər
Tərəf bu barədə dərhal məlumatlandırılır. Belə halda Tərəflər ekstradisiya haqqında
sorğunun yerinə yetirilməsinə dair müvafiq məsələləri bir daha razılaşdırır və bu
maddənin 2-ci bəndinin müddəaları tətbiq olunur.
Maddə 16
Təxirə salınmış və ya müvəqqəti ekstradisiya
1. Əgər ekstradisiyası tələb olunan şəxs ekstradisiyaya səbəb olan cinayətdən
başqa digər cinayətə görə sorğu edilən Tərəfin ərazisində cinayət təqibinə məruz
qalırsa və ya cəza çəkirsə, həmin Tərəf cinayət təqibinin və ya cəzaçəkmənin
bitməsinə qədər onun ekstradisiyasını təxirə sala bilər. Sorğu edilən Tərəf
ekstradisiyanın təxirə salınması barədə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
2. Əgər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən ekstradisiyanın təxirə salınması
ekstradisiyaya səbəb olan cinayət barədə cinayət təqibinin mürur müddətinin
bitməsinə səbəb ola bilərsə və ya cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə mane olarsa,
sorğu edilən Tərəf razılaşdırılmış şərtlərə uyğun olaraq ekstradisiyası tələb olunan
şəxsi müvəqqəti olaraq sorğu edilən Tərəfə verə bilər. Müvəqqəti verilən şəxs
müvafiq prosedurların başa çatmasından sonra sorğu edilən Tərəfə qaytarılır.
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Maddə 17
Tranzit
1. Əgər Tərəflərdən biri şəxsi üçüncü dövlətdən digər Tərəfin ərazisi vasitəsilə
təslim edirsə, birincisi sonuncudan belə tranzit üçün icazə istəyir.
2. Sorğu edilən Tərəf öz qanunvericiliyinə zidd olmamaq və bu Müqavilənin 3-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin e) yarımbəndinə xələl gətirməmək şərtilə sorğu edən
Tərəfin təqdim etdiyi tranzit haqqında sorğuya icazə verir.
3. Təyyarədən istifadə olunduqda və enmə planlaşdırılmadıqda belə icazə tələb
olunmur.
4. Planlaşdırılmamış enmə baş verərsə, tranzit üçün icazə verilməsi barədə
sorğu edilən Tərəf müşayiət edən əməkdaşın xahişi əsasında tranzit olunan şəxsi
hazırki maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq təqdim olunan tranzit sorğusu
alınanadək 48 saat müddətində həbsdə saxlaya bilər.

Maddə 18
Xərclər
Ekstradisiya ilə əlaqədar bütün xərcləri, ərazisində belə xərclərin əmələ gəldiyi
Tərəf ödəyir. Tranzit ilə bağlı əmələ gələn xərcləri sorğu edən Tərəf ödəyir. Əgər
həmin xərclər fövqəladə xarakter daşıyırsa, Tərəflər onların ödənilməsi üçün
məsləhətləşmələr aparırlar.

Maddə 19
Bu Müqavilənin müddəaları Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə toxunmur.

Maddə 20
Bu Müqavilənin icrası və ya təfsiri ilə əlaqədar meydana çıxan hər hansı
mübahisələr məsləhətləşmələr yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsilə həll edilir.

Maddə 21
Ratifikasiya və ləğvetmə
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilir və ratifikasiya haqqında sənədlər mübadilə edilir.
Bu Müqavilə ratifikasiya haqqında sənədlərin mübadiləsi tarixindən otuz gün sonra
qüvvəyə minir.
2. Hər iki Tərəf bildiriş yolu ilə yazılı şəkildə diplomatik kanallar vasitəsilə
istənilən vaxt bu Müqaviləni ləğv edə bilər. Müqavilə belə bildirişin verildiyi tarixdən
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altı ay sonra ləğv edilir. Lakin artıq başlanılmış işlərin bu Müqavilə ilə tənzimlənməsi
onların bitməsinə qədər davam etdirilir.
Bunun təsdiqi olaraq aşağıda imza edənlər, onların hökumətləri tərəfindən
lazımi qaydada səlahiyyətləndirilərək bu Müqaviləni imzaladılar.
Bu Müqavilə Əmman şəhərində 29 iyul 2007-ci il tarixində hər biri Azərbaycan,
ərəb və ingilis dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Bu
Müqavilənin təfsiri ilə bağlı fikir ayrılığı yarandıqda, ingilis dilində olan mətn əsas
götürüləcəkdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞI
ADINDAN
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ДОГОВОР
МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И РЕСПУБЛИКОЙ
КАЗАХСТАН О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Азербайджанская Республика и Республика Казахстан, именуемые в
дальнейшем
Договаривающимися
Сторонами,
руководствуясь
общепризнанными нормами международного права,
исходя из стремления обеспечить, равную правовую защиту
имущественных и личных неимущественных прав граждан обеих
Договариваюшихся Сторон,
придавая важное значение развитию правового сотрудничества по
гражданским делам.
договорились о нижеследующем:
РАЗДЕЛI
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Часть I
Правовая защита
Статья 1
Предоставление правовой защиты
1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а такжс другие лица,
постоянно проживающие на ее территории, пользуются на территории другой
Договаривающейся Стороны в отношении своих имущественных и личных
неимущественных прав такой же правовой защитой, как и граждане данной
Договаривающейся Стороны.
2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а такжс другие лица,
проживающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно
обрашаться в суды, прокуратуру, органы юстиции и иные учреждения другой
Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относится гражданские
дела (далее именуемые "учреждения юстиции"), могут выступать в них,
возбуждать ходатайства, предъявлят иски и осуществлять иные процессуалные
действия на тех же условиях, что и граждане данной Договаривающейся
Стороны.
3. Положения, настоящего Договора применяются соответственно к
юридическим лицам, учрежденным на территориях Договаривающихся Сторон,
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в соответствии с их законодательством.
Статья 2
Освобождение от уплаты пошлин и возмещения издержек
1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, другие лица, постоянно
проживающие на ее территории, освобождаются на территории другой
Договаривающейся Стороны от уплаты и возмещения судебных и
нотариальных пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной
юридической помощью на тех же условиях и в том же объеме, что и граждане
данной Договаривающейся Стороны.
2. Льготы,
предусмотренные
в
пункте
1
настоящей
статьи,
распространяются на все процессуальные действия, осуществляемые по
конкретному делу, включая исполнение решения.
Статья 3
Представление документов о личном, семейном
и имущественном положении
1. Льготы,
предусмотренные
статьей
2
настоящего
Договора,
предоставляются на основании документов о личном, семейном и
имущественном положении лица, воз6уждающего ходатайство о льготах. Эти
документы выдаются компетентными учреждениями Договаривающейся
Стороны, на территории которой имеет местожительство или местопребывание
данное лицо.
2. Если лицо, возбуждающее ходатайство, не имеет на территории
Договаривающихся Сторон местожительства или местопребывания, то
документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, могут быть выданы
ему соответствующим дипломатическим представительством или консульским
учреждением Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является.
Часть II
Правовая помощь
Статья 4
Объем правовой помощи
Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают друг другу
правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий,
предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся
Стороны, в том числе:
а) составления и пересылки документов, предоставления оригиналов или
заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банков
ские, финансовые, юридические и деловые документы;
б) проведения осмотра и освидетельствования;
в) производства экспертизы;
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г) допроса сторон, свидетелей, экспертов;
д) предоставления судебных документов;
с) признания и исполнения судебных решений по гражданским и семейным
делам, приговоров по улоловным делам
в части гражданского иска,
исполнительных надписей.
Статья 5
Порядок сношений
При оказании правовой помощи учреждения юстиции Договаривающихся
Сторон сносятся друг с другом через центральные органы, если только
настоящим Договором не установлен иной порядок сношений.
Центральными органами являются для Азербайджанской Республики Министерство юстиции, для Республики Казахстан - Министерство юстиции,
Статья 6
Содержание просьбы об оказании правовой помощи
1. Просьба об оказании правовой помощи должна содержать:
а) название запрашивающего учреждения юстиции и название
запрашиваемого учреждения юстиции;
б) наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь,
изложение цели просьбы и описание запрашиваемой помощи;
в) имена и фамилии сторон, свидетелей, сведения об их местожительстве
или местопребывании, гражданстве, роде занятий, для юридических лиц – их
наименование и местонахождение;
г) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте "в" - их имена,
фамилии и адреса;
д) пригины применения и подробное описание конкретной процедуры,
выполнение которой требуется;
с) по уголовным делам - данные о размере материального ущерба, если
он был причинен в результате деяния;
ж) указание сроков, в течение которых ожидается вылолнение просьбы,
когда это необходимо.
2. При необходимости к просьбе прилагаются надлежащим образом
заверенные копии документов или выписки из них, облегчающие выполнение
просьбы.
3. В просьбе о вручении документов должны быть также указаны точный
адрес получателя и наименование документов.
4. Просьба должна быть подписана соответствующим должностным
лицом и скреплена гербовой печатью запрашивающего учреждения юстиции.
Статья 7
Порядок исполнения
1. При исполнении просьбы об оказании правовой помощи запрашиваемое
учреждение юстиции применяет законодательство своего государства.
2. Если запрашиваемое учреждение юстиции не компетентно исполнить.
просьбу об оказании правовой помощи, оно пересылает просьбу
компетентному учреждению и уведомляет об этом запрашивающее учреждение
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юстиции.
3. По просьбе запрашиваюшего учреждения юстиции запрашиваемое
учреждение юслтиции своевременно сообщает ему и заинтересованным
сторонам о времени и месте исполнения просьбы о правовой помоши, с тем,
чтобы они могли присуствовать при исполнений просьбы, если это допускается
законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
4. Учреждения
юстции
Договаривающихся
Сторон
принимают
необходимые меры к своевременному и полному исполнению просьб о
правовой помощи. После исполнения просьбы учреждение юстции, в случае
необходимости,
возвращает
запрашивающему
учреждению
юстиции
документы, которые были приложены к просьбе об оказании правовой помощи.
5. В том случае, когда правовая помощь не может быть оказана согласно
статье 19 настоящего Договора, запрашиваемое учреждение юстиции возвращает
запрашивающему учреждению юстиции просьбу о правовой помощи и
прилагаемые документы.
Статья 8
Вызов свидетелей, истцов,
ответчиков, их представителей, експертов
1. В случае необходимости для участия в рассмотрении дела в суде на
территории одной Договаривающейся Стороны могут быть вызваны свидетели,
истцы, ответчики, их представители, эксперты, находаящся на территории
другой Договаривающейся Стороны.
2. Свидетель, ответчик и их представители, а также эксперт, которые по
вызову, врученному учреждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся
Стороны, явились учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся
Стороны, не могут 6ыть, независимо от своего гражданства; привлечены на
территории данной Договаривающейся Стороны к уголовной или
административной ответственности, взяты под стражу или подвергнуты
наказанию) в связи с каким-либо деянием, совершенным до пересечения ее
государственной границы. Эти лица не могут быть также привлечены к
уголовной или административной ответственности, взяты под стражу или
подвергнуты наказанию) в связи с их показаниями или заключениями в качестве
экспертов по делу, являющемуся предметом разбирательства.
3. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи утрачивают
предусмотренные этим пунктом гарантии, если они не оставлят территорию
запрашивающей Договаривающейся Стороны, хотя и имеют для этого
возможность, по истечении 15 суток с того дня, когда допрашивающее их
учреждение юстиции сообщит им, что в дальнейшем их присутствии нет
необходимости. В этот срок не засчитывается время, в течение которого эти
лица не по своей вине не могли покинуть территорию запрашивающей
Договаривающейся Стороны.
4. Свидетелю, эксперту запрашивающей Договаривающейся Стороной
возмещаются расходы, связанные с проездом и пребыванием в
запрашивающем государстве, как и неполученная заработная плата за дни
отвлечения от работы. Эксперт имеет также право на вознаграждение за
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проведение экспертизы. В вызове должно бить указано, какие выплаты вправе
получить вызванные лица. По ходатайству таких лиц учреждения юстиции
запрашивающей Договаривающейся Стороны выплачивают им аванс на
покрытие соответствующих расходов.
5. Вызов истца и ответчика, свидетеля или эксперта, проживающих на
территории одной из Договаривающейся Сторон, в учреждение юстиции другой
Договаривающейся Стороны не должен содержать угрозы применения средств
принуждения в случае неявки.
Статья 9
Порядок вручения документов
1. Учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны
осуществляют вручение документов в соответствии с просбой и правилами,
действующими на территории данной Договаривающейся Стороны.
2. Если документы не могут быть вручены по адресу, указанному в
просьбе, запрашиваемое учреждение юстиции принимает в соответствии с
законодательством своего государства меры, необходимые для установления
адреса. В случае, когда установление адреса окажется невозможным,
запрашиваемое учреждение юстиции уведомляет об этом запрашивающее
учреждение юстиции и возвращает ему документы, подлежащие вручению.
Статья 10
Подтверждение вручения документов
Подтверждение вручения документов оформляется в соответствии с
правилами, действующими на территории запрашиваемой Договаривающейся
Стороны. В подтверждении должны быть указаны способ, место и время
вручения, а также лицо, которому вручены документы. Подтверждение
вручения документов направляется запрашивающему учреждению юстиции.
Статья 11
Полномочия дипломатических представительств
и консуьских учреждений
Договаривающиеся Стороны имеют
право вручать документы и
допрашивать собственных граждан, находящихся на территории другой
Договаривающейся Стороны, через свои дипломатические представительства
или консульские учреждения. При этом не могут применяться меры
принудительного характера или угроза их применения
Статья 12
Действительность документов
1. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся
Сторон, изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально
на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной
форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории другой
Договаривающейся Стороны без какого-либо специального удостоверения.
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2. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон
рассматриваются как официальные документы, пользую на территории другой
Договаривающейся Стороны доказательственной силой официальных
документов.
Статья 13
Пересылка документов о гражданском состоянии и других документов
1. Учреждения
юстиции
Договаривающихся
Сторон
пересылают
непосредственно друг другу по просьбе и бесплатно свидетельства о
регистрации актов гражданского состояния, документы об образовании,
трудовом стаже и другие документы, касающиеся имущественных и личных
неимущественных прав и интересов граждан своих государств и иных лиц,
постоянно проживающих на территории Договаривающихся Сторон.
2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, учреждениями
юстиции Договаривающихся Сторон могут пересылаться без перевода и
бесплатно непосредственно заинтересованным лицам, проживающим на
территории другой Договаривающейся Стороны, по их ходатайствам.
Статья 14
Установление адресов и других данных
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по просьбе оказывают
друг другу, в соответствии с законодательством своих государств, помощь в
установлении адресов лиц, проживающих на территориях Договаривающихся
Сторон, если это требуется для осуществления прав граждан. При этом
запрашивающее учреждение юстиции сообщает имеющиеся у него данные,
которые могут помочь в установлении адреса лица, указанного в просьбе.
2. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают друг другу
помощь в установлении гражданского состояния, места работы или рода
занятий и доходов лиц, проживающих на территории Договаривающейся
Стороны,
к
которым
в
учреждениях
юстиции
запрашивающей
Договаривающейся Стороны предъявлены имущественные требования по
гражданским и уголовным делам.
3. При оказании правовой помощи в соответствии с настоящей статьей
учреждения юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом как через
свои централиные органы.
Статья 15
Информации по правовым вопросам
Центральные органы учреждений юстиции Договаривающихя Сторон по
просьбе предоставляют друг другу сведения о действующем или
действовавшим в их государствах законодательстве и о практике его
применения учреждениями юстиции, а также иную информацию по правовым
вопросам.
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Статья 16
Языки
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон в отношениях друг с
другом при выполнении настоящего Договора пользуются азербайджанским,
казахским, русским языками.
2. Документы,
направляемые
на
языке
запрашиваемой
Договаривающейся
Стороны,
сопровождаются
переводом
на
язык
запрашивающей
Договаривающейся Стороны или на русский язык, если настоящим Договором
не предусмотрено иное.
3. Подтверждение
верности
письменного
перевода
документов
производится в соответствии с законодательством Договаривающихся Сторон и
положениями настояшего Договора.
Статья 17
Расходы, связанные с оказанием правовой помощи
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не будет требовать
возмещения расходов по оказанию правовой помощи. Договаривающиеся
Стороны сами нссут все расходы, возникшие при оказании правовой помощи на
их территориях, если настоящим Договором не предусмотрено иное.
Статья 18
Отказ в оказании правовой помощи
1. В удовлетворении просьбы о правовой помощи может быть отказано
полностью или частично, если ее исполнение может повлечь нарушение прав
человека, нанести ущерб суверенитету или безопасности государства, либо
противоречит законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
2. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении просьбы
запрашиваемая Договаривающаяся Сторона письменно уведомляет об этом с
указанием занием причин отказа.
Р А З Д Е Л II
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Часть I
Компетенция
Статья 19
Общие положения
1. Если в частях II - V настоящего раздела не установлено иное, иски к
лицам, имеющим местожительство на территории одной из Договаривющихся
Сторон, предъявляются независимо от их гражданства в суды этой
Договаривающейся Стороны а иски к юридическим лицам предьявляются в
суды Договаривающейся Стороны на территории которой находится орган
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управления
юридического лица, его представительство либо филиал.
2. По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое
имушество исключительно компетентны суды по месту нахождения имущества.
Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и
багажа, предъявляются по месту нахождении управления транспортной
организации, к которой в установленном порядке была предъявлена претензия.
Статья 20
Договорная подсудность
Суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других
случаях, если имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этим
судам. При этом исключительная компетенция, вытекающая из пункта 2 статьи
19 и других норм, установленных частями II - V настоящего раздела, а также
законодательства соответствующей Договаривающейся Стороны, не может
быть изменена соглашением сторон.
Статья 21
Взаимосвязь судебных процессов
1. В случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами
о том же предмете и по тем же основаниям в судах обеих Договаривающихся
Сторон, суд возбудивший дело позднее, прекращает производство.
2. Встречный иск, вытекающий из того же правоотношения, что и основной
иск, подлежит рассмотрению в суде, который рассматривает основной иск.
Часть II
Личный статус
Статья 22
Правоспособность и дееспособность
1. Дееспособность физического лица определяется законодательством
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо.
2. Дееспособности лица без гражданства определяется по праву страны, в
которой он имеет постоянное местожительство.
3. Правоспособность юридического лица определяется законодательством
Договаривающейся Стороны, на территории которой оно было учреждено.
Статья 23
Признание ограниченно дееспособным или недееспособным.
Восстановление дееспособности
1. По делам о признании лица ограниченно дееспособным или
недееспособным, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3
настоящей статьи, компетентен суд Договаривающейся Стороны, гражданином
которой является это лицо.
2. В случае, если суду одной Договаривающейся Стороны станут известны
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основания признания ограниченно дееспособным или недееспособным
постоянно проживающего на ее территории лица, являющегося гражданином
другой
Договаривающейся
Стороны,
он
уведомит
об
этом
суд
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является данное лицо.
3. Если суд Договаривающейся Стороны, который был уведомлен об
основаниях для признания ограниченно дееспособным или недееспособным, в
течении трех месяцев не начнет дела или не сообщит свое мнение, дело о
признании
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным
будет
рассматривать суд той Договаривающейся Стороны на территории которой этот
гражданин имеет местожительство. Решение о признании лица ограниченно
дееспособным или недееспособным направляется компетентному суду
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо.
4. Положение пунктов 1 - 3 настояшей статьи применяются
соответственно и к восстановлению дееспособности.
5. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи и не
терпящих отлагательства, меры, необходимые для защиты лица либо его
имущества, может самостоятельно принять суд Договаривающейся Стороны,
на чьей территории данное лицо проживает. Решения, принятые в связи с
этими мерами, направляются в суд Договаривающейся Стороны, гражданином
которой является данное лицо.
Статья 24
Признание безвестно отсутствующим и объявление умершим.
Установление факта смерти
1. По делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении
умершим и по делам об установлении факта смерти компетентны суды
Договаривающейся Стороны, гражданином которой лицо было в то время,
когда оно по последним данным было в живых, а в отношении других лиц - по
последнему месту жительства лица.
2. Суды каждой из Договаривающихся Сторон могут признать гражданина
другой Договаривающейся Стороны и иное лицо, проживающее на ее
территории, без вести отсутствующим или умершим, а также установить факт
его смерти по ходатайству проживающих на ее территории заинтересованных
лиц, права и интересы которых основаны на законодательстве этой
Договаривающейся Стороны.
3. При рассмотрении дел о признании безвестно отсутствующим или
обьявлении умершим и дел об установлении факта смерти суды
Договаривающихся Сторон применяют законодательство своего государства.
Часть III
Семейные дела
Статья 25
Заключение брака
Условия заключения брака определяются для каждого из лиц, вступающих
в брак законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которого
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оно является, а для лиц без гражданства - законодательством
Договаривающейся Стороны, являющейся их постоянным местом жительства.
Кроме того, в отнощении препятствий к заключению брака должны быть
соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на
территории которой заключается брак.
Статья 26
Правоотношения супругов
1. Имущественные и личные неимущественные правоотношения супругов
определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на
территории которой они имеют совместное местожительство.
2. Если одии из супругов проживает на территории одной из
Договаривающейся
Стороны, а другой - на территории другой
Договаривающейся Стороны и при этом оба супруга имеюет одно и то же
гражданство, их имущественные и личные неимущественные правоотношения
определяются по законодательству той Договаривающейся Стороны,
гражданами которой они являются.
3. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся
Стороны, а второй - другой Договаривающейся Стороны и один из них
проживает на территории одной, а второй - на территории другой
Договаривающейся
Стороны,
то
их
имущественные
и
личные
неимущественные правоотношения определяются по законодательству
Договаривающейся Стороны, на территории которой они имели свое последнее
совместное местожительство.
4. Если лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не имели
совместного местожительства на территории Договаривающихся Сторон,
применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение
юстиции которой рассматривает дело.
5. Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества,
определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на
территории которой находится это имущество.
6. По
делам
о
имущественных
и
личных
неимущественных
правоотношениях
супругов
компетентны
учреждения
юстции
Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит применению
в соответствии с пунктами 1-3, 5 настоящей статьи
Статья 27
Расторжение брака
1. По делам о расторжении брака применяется законодательство
Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент
подачи заявления.
2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся
Стороны, а второй - другой Договаривающейся Стороны, применяется
законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение юстиции которой
рассматривает дело о расторжении брака.
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Статья 28
Компетентность учреждений юстиции Договаривающихся Сторон
1. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 1
статьи 27, компетентны учреждения юстиции Договаривающейся Стороны,
гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. Если на
момент подач и заявления оба супруга проживают на территории другой
Договаривающейся Стороны, то компетентны также учреждения юстиции этой
Договаривающейся Стороны.
2. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 27, компетентны учреждения юстиции Договаривающейся Стороны, на
территории которой проживают оба супруга. Если один из супругов проживает
на территории одной Договаривающейся Стороны, а второй - на территории
другой Договаривающейся Стороны, по делам о расторжении брака компетентны
учреждения юстиции обеих Договаривающихся Сторон, на территориях которых
проживают супруги.
Статья 29
Признание брака недействительным
1. По делам о признании брака недействительным применяется
законодательство Договаривающейся Стороны, которое в соответствии со
статьей 25 применялось при заключении брака.
2. Компетентность учреждений юстиции по делам о признании брака
недействительным определяется в соответствии со статьей 28.
Статья 30
Установление и оспаривание отцовства
Установление
и
оспаривание
отцовства
определяется
по
законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой ребенок
является по рождению.
Статья 31
Правоотношения между родителями и детьми
1. Правоотнощения между родителями и детьми определяются
законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой
постоянно проживают дети.
2. Правоотношения между внебрачным ребенком и его матерью и отцом
определяются законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином
которой является ребенок.
3. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей,
применяется законодательство Договаривающейся Стороны, на территории
которой имеет местожительство лицо, претендующее лицо на получение
алиментов.
4. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен
суд Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит
применению в соответствии с пунктами 1, 2, 3 настоящей статьи
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Статья 32
Опека и попечительство
1. Установление или отмена опеки или попечительства производится по
законодатьелству Договаривающейся Стороны, гражданином которой является
лицо, в отношеии которого устанавливается или отменяется опека или
попечительство.
2. Правоотношения между опекуном или попечителем и лицом,
находящимся
под
опекой
или
попечителвством,
регулируются
законодательством
Договаривающейся Стороны учреждение которой
назначило опекуна или попечителя.
3. Обязанность принять опекунство или попечительство устанавливается
законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой
является лицо, назначаемое опекуном или попечителем.
4. Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной
Договаривающейся Стороны, может быть назначен гражданин другой
Договаривающейся Стороны, если он проживает на территории Стороны, где
будет осуществляться опека или попечительство.
Статья 33
Компетентность учреждений Договаривающихся Сторон в вопросах опеки
и попечительства
По делам об установлении или отмене опеки и попечительства
компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданином которой
является лицо, в отнощении которого устанавливается или отменяется опека
или попечительство, если иное не установлено настоящим Договором.
Статья 34
Порядок принятия мер по опеке и попечительству
1. В случае необходимости принятие мер по опеке или попечительству в
интересах гражданина одной Договаривающейсля Стороны, местожительство,
местопребывание или имущество которого находится на территории другой
Договаривающейся Стороны, учреждение этой договаривающейся Стороны
безотлагательно уведомляет учреждение, компетентное в соответствии со
статьей 33.
2. В случаях, не терпящих отлагательства, учреждение другой
Договаривающейся Стороны может само принять необходимые временные
меры в соответствии со своим законодательством. При этом оно обязано
безотлагательно уведомить об этом учреждение, компетентнос в соответствии
со статьей 33. Эти меры сохраняют силу до принятия учреждением, указанным
в статье 33, иного решения.
Статья 35
Усыновление
1. Усыновление или его отмена определяется по законодательству
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является ребенок.
2. Если ребенок является гражданином другой Договаривающейся
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Стороны, при усыновлении или его отмене необходимо получить согласие
законного представителя и компетентного государственного органа, а также
согласие ребенка, если это требуется по законодательству Договаривающейся
Стороны, гражданином которой он является.
3. Если ребенок усыновляется супругами, из которых один является
гражданином одной Договаривающейся Стороны, а другой - гражданином
другой Договаривающейся Стороны, усыновление или его отмена должны
производиться в соответствии с законодательством Договаривающейся
Стороны, гражданином которой является ребенок.
4. По делам об усыновлении или его отмене компетентно учреждение
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является ребенок.
Часть IV
Имущественные правоотношения
Статья 36
Право собственности
1. Право собственности на недвижимое имушество определяется по
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой
находится недвижимое имущество.
2. Право собственности на транспортное средство определяется по
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой
находится орган, осуществивший регистрацию транспортного средства.
3. Возникновение и прекрашение права собственности или иного вещного
права на имущество определяется по законодательству Договаривающейся
Стороны, на территории которой имущество находилось в момент, когда имело
место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием
возникновения или прекрашения такого права.
4. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного
права на имущество, являющегося предметом сделки, определяется по
законодательству места совершения сделки, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
Статья 37
Форма сделки
1. Форма сделки определяется по законодательству места ее совершения.
2. Форма сделки по поводу недвижимого имущества и прав на него
определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории
которой находится такое имущество.
Статья 38
Доверенность
Форма и срок действия доверенности определяются по законодательству
Договаривающейся Стороны, на территории которой выдана доверенность.
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Статья 39
Права и обязанности сторон по сделке
Права
и обязанности
сторон по сделке
определяются по
законодательству места ее совершения, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
Статья 40
Возмещение вреда
1. Обязательства о возмещении вреда определяются по законодательству
Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие или
иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении
вреда.
2. Если причинитель вреда и потерпевший являются гражданами одной
Договаривающейся
Стороны,
применяется
законодательство
этой
Договаривающейся Стороны.
3. По делам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, компетентен
суд Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие
или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о
возмещении вреда. Потерпевший может предъявить иск также в суде
Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет местожительство
ответчик.
Статья 41
Исковая давность
Вопросы исковой давности разрещаются по законодательству, которое
применяется для регулирования соответствующего правоотношения.
Часть V
Наследование
Статья 42
Принцип равенства
Граждане каждой нз Договаривающихся Сторон могут наследовать на
территории другой Договаривающейся Стороны имущество или право по
закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и
граждане данной Договаривающейся Стороны.
Статья 43
Право наследования
1. Право наследования имущества, кроме случая, предусмотренного
пунктом
2
настояшей
статьи,
определяется
по
законодательству
Договаривающейся Стороны, иа территории которой наследодатель имел
последнее местожительство.
2. Право наследования недвижимого имущества определяется по
законодательству
Договаривающейся Стороны, на территории которой
находится это имущество.
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Статья 44
Переход наследства к государству
Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему
применению при наследовании, наследником является государство, то
движимое наследственние имущество переходит Договаривающейся Стороне,
гражданином которого являлся наследодатель в момент смерти, а недвижимое
наследственное имушество переходил Договаривающейся Стороне на
территории которой оно находится.
Статья 45
Завещание
Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма
завещания и его отмены определяются по законодательству того государства,
где завещатель имел местожительство в момент составления акта. Однако
завещание или его отмена не могут быть признаны недейсвительными
вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям
права места его составления.
Статья 46
Компетенция по делам о наследстве
1. Производство по делам о наследовании движимого имущества
компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории
которой имел местожительство наследодатель в момент своей смерти.
2. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества вести
компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой
находиться имущество.
3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также при
рассмотрении споров, возникающих в связи с производством по делам о
наследстве.
Статья 47
Компетенция дипломатического представительства
или консульского учреждения по делам о наследстве
По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам,
дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из
Договаривающихся Сторон компетентны представлять, граждан своего
государства, если они отсуствуют или не назначили представителя, за
исключением права на отказ от наследства без специальной доверенности в
учреждениях других Договаривающихся Сторон.
Статья 48
Меры по охране наследства
1 Учреждения Договаривающихся Сторон принимают в соответствии со
своим законодательством меры, необходимые для обеспечения охраны
наследства,
оставленного
на
их
территориях гражданами
другой
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Договаривающейся Стороны.
2 О мерах принятых согласно пункту 1 настоящей статьи безотлагательно
уведомляется
дипломатическое
представительство
или
консульское
учреждение Договаривающейся Стороны гражданином которой является
наследодатель Указанное представительство или учреждение может
принимать участие в осушествлении них мер
3. По ходатайству учреждения юстиции, компетентного вести
производство по делу о наследовании, а также дипломатического
представительства или консульского учреждения меры, принятые в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут 6ыть изменены, отменены
или отложены.
Статья 49
Передача наследства
1. Если движимое наследственное имущество или денежная сумма,
вырученная от продажи движимого или недвижимого наследственного
имущества, подлежит после окончания наследственного производства
передаче наследникам, местожительство или местопребывание которых
находится на территории другой Договаривающейся Стороны, то
наследственное имущество или вырученная денежная сумма передается
дипломатическому представительству или консульскому учреждению этой
Договаривающейся Стороны.
2. Учреждение, компетентное по делам о наследовании, дает
распоряжение о передаче наследственного имущества дипломатическому
представительству или консульскому учреждению.
3. Это имущество может быть передано наследникам, если:
а) все требования кредиторов наследодателя, заявленные в срок,
установленный законодательством Договаривающейся Стороны, где находится
наследственное имущество, оплачены или обеспечены;
б) уплачены или обеспечены все связанные с наследованием сборы;
в) компетентные учреждения дали, если это необходимо, разрешение на
вывоз наследственного имущества.
4. Перевод денежных сумм производится в соответствии с действующим
на территориях Договаривающихся Сторон законодательством.
Р А З Д Е Л III
ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
Статья 50
Признание и исполнение решений
Каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, признает и исполняет следующие вступившие в
законную силу решения, вынесенные на территории другой Договаривающейся
Стороны:
а) решения учреждений юстиции по гражданским делам (далее–решения);
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б) приговоры судов по уголовным делам в части возмещения ущерба,
причиненного преступлением;
в) окончательные решения судов по арбитражным (хозяйственным)
делам.
Статья 51
Признание решений, не требующих исполнения
1. Вынесенные учреждениями юстиции каждой из Договаривающихся
Сторон и вступление в законную силу решения, не требующие по своему
характеру исполнения, признаются на территории другой Договаривающейся
Стороны без специального производства при условии, если учреждения
юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны не вынесли ранее по
этому делу решения, вступившего в законную силу.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи относятся и к решениям по опеке
и попечительству, а также решениям, вынесенным органами записи актов
гражданского состояния.
Статья 52
Ходатайство о принудительном исполнении решения
1.Ходатайство о принудительном исполнении решения подается в
компетентный суд Договаривающейся Стороны, где решение подлежит
исполнению. Оно может быть подано и в суд, который вынес решение по делу в
первой инстанции. Этот суд направляет ходатайство суду, компетентному
вынести решение по ходатайству.
2. К ходатайству прилагаются:
а) решение или его заверенная копия, а также официальный документ о
том, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению или оно
подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не следует из
самого решения;
б) документ, из которого следует, что сторона против, которой было
вынесено решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем
порядке и своевременно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной
недееспособности была надлежащим образом представлена;
в) документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент
его пересылки;
г) документ, подтверждающий соглашение сторон по делам договорной
подсудности.
3. Ходатайство о принудительном исполнении решения и приложенные к
нему документы снабжаются заверенным переводом на язык запрашиваемой
Договаривающейся Стороны или на русский язык.
Статья 53
Порядок признания и принудительного исполнения решений
Ходатайство
о
признании
и
принудительном исполнений решений, предусмотренных в статье 52,
рассматриваются судами Договариваюшейся Стороны, на территории которой
должно быть осуществлено принудительное исполнение.
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1. Суд, рассматривающий ходатайство о признании принудительного
исполнения решения, ограничивается установлением того, что условия,
предусмотренные настоящим Договором, соблюдены. В случае, если условия
соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении.
2. Порядок
принудительного
исполнения
определяется
по
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой должно
быть осуществлено исполнение.
Статья 54
Отказ в признании и исполнении решений
В признании предусмотренных статьей 50 решений и в ходатайстве о
принудительном исполнении может быть отказано в случаях, если:
а) в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на
территории которой вынесено решение, оно не вступило в законную силу или
не подлежит исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит
исполнению до вступления в законную силу;
б) ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или
его представителю не был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд;
в) по делу между этими же сторонами о том же предмете и по тому же
основанию на территории Договаривающейся Стороны, где должно быть,
признано и исполнено решение, ранее уже было вынесено вступившее в
законную силу решение или имеется признанное решение суда третьего
государства;
г) согласно положениям настояшего Договора, а в случаях не
предусмотренных им, согласно законодательству Договаривающейся Стороны,
на территории которой решение должно быть признано и исполнено, дело
относится к исключительной компетенции ее учреждения;
д) отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу
договорной подсудности;
е) истек срок давности принудительного исполнения, предусмотренный
законодательством Договаривающейся Стороны, суд которой рассматривает
ходатайство о признании и исполнении решения.
Р А З Д Е Л IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 55
Вопросы применения настоящего договора
1. Вопросы, возникающие при применении настоящего Договора, решаются
компетентными учреждениями юстиции по взаимному соглашению. При
необходимости может быть образована совместная Комиссия из представителей
соответствующих государственных органов Договаривающихся Сторон в целях
урегулирования возникших разногласий.
2. Центральными органами учреждений юстиции Договаривающихся
Сторон могут заключаться межведомственные договоры (соглашения) по
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вопросам применения положений настоящего Договора.
Статья 56
Отношение к другим международным договорам
Положения настоящего Договора не затрагивают обязанностей
Договаривающихся Сторон, вытекаюших из других международных договоров,
участниками которых Договаривающиеся Стороны являются.
Статья 57
Внесение дополнений и изменений
В
настоящий
Договор
по
взаимному
соглашению
Договаривающихся Сторон могут вноситься дополнения и изменения.

обеих

Статья 58
Вступление в силу
Настояший Договор подлежит ратификации и вступит в силу на тридцатый
день с даты обмена ратификационными грамотами.
Статья 59
Действие во времени
Действие настоящего Договора распространяется и на правоотношения,
возникшие до его вступления в силу.
Статья 60
Срок действия
1. Настоящий Договор будет действоват в течении пяти лет с даты
вступления в силу и срок его действия автоматически продлевается на
последуюшие пятилетние периоды.
2. Каждая из Договаривающихся Сторон может денонсировать настоящий
Договор, письменно уведомив другую Договаривающуюся Сторону не менее
чем за шесть месяцев до окончания очередного пятилетного периода. Договор
утрачивает силу по истечении шести месяцев с даты получения другой
Договаривающейся Стороной такого уведомления.
Совершено “10” июня 1997 года
в двух экземплярах, каждый на
азербайджанском, казахском и русском языках, причем все тексты аутентичны.
В случаях разногласий в толковании положений настоящего Договора,
Договаривающиеся Стороны будут использовать текст на русском языке.

ЗА АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ

ЗА РЕСПУБЛИКУ
КАЗАХСТАН
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ QAZAXISTAN RESPUBLİKASI
ARASINDA AZADLIQDAN MƏHRUM EDİLMİŞ MƏHKUMLARIN CƏZA ÇƏKMƏK
ÜÇÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra "Razılığa Gələn Tərəflər" adlandırılan Azərbaycan Respublikası
və Qazaxıstan Respublikası,
- dövlət suverenliyi, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı hörmət prinsiplərindən çıxış
edərək;
- cinayət mühakimə icraatı sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığı inkişaf
etdirməyi arzu edərək və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq;
- məhkumların cəzalarını vətəndaşları olduqları dövlətdə çəkmələrini cəzanın
icrasının məqsədlərinə və hüquq pozanların cəmiyyətdə normal həyata qayıtmalarına
daha səmərəli kömək etdiyini nəzərə alaraq,
- insan hüquqlarına hörmət və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq;
aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Hazırkı Müqavilənin məqsədlərinə nail olmaq üçün, terminlər aşağıdakı məna
daşıyır:
1) "Hökmü çıxaran dövlət" - şəxs barəsində azadlıqdan məhrumetmə haqqında
hökm çıxaran məhkəmənin aid olduğu Razılığa Gələn Tərəf;
2) "Hökmü icra edən dövlət" - azadlıqdan məhrum edilmiş və onun vətəndaşı
olan şəxsi cəzanı çəkmək üçün verilən Razılığa Gələn Tərəf;
3) "Məhkum" - Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin məhkəmələri tərəfindən
cinayət törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxs;
4) "Yaxın qonumlar" - qohumluq əlaqəsində olan şəxslər: (ana, ata, ər, arvad,
uşaqlar, doğma qardaş və bacılar,nəvələr, baba və nənə, övladlığa götürənlər və
götürülənlər);
5) "Səlahiyyətli orqanlar" - məhkumların verilməsi haqqında qərarı icra edən
Razılığa Gələn Tərəflərin orqanları;
6) "Mərkəzi orqanlar" - Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və
Qazaxıstan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi.
Maddə 2
Hazırkı Müqavilənin yerinə yetirilməsi məsələləri üzrə Razılığa Gələn Tərəflərin
səlahiyyətli orqanları bir-biri ilə mərkəzi orqanları vasitəsi ilə əlaqə saxlayırlar.
Maddə 3
Razılığa Gələn Tərəflər hazırkı Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq bir-birinin
sorğusuna əsasən Hökmü çıxaran dövlətin ərazisində törətdiyi cinayətə görə
azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkən və digər Razılığa Gələn Tərəfin
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vətəndaşı olan şəxsləri hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün vermələrini
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 4
1. Hazırkı Müqaviləyə əsasən məhkum olunmuş şəxs yalnız aşağıdakı
şərtlərlə verilə bilər:
1) əgər məhkum Hökmü icra edən dövlətin vətəndaşıdırsa;
2) əgər hökm qanuni qüvvəyə minmişdirsə;
3) əgər verilmə haqqında sorğu alınan zaman məhkumun cəza çəkməsinə 12
aydan aşağı olmayan müddət qalmışsa;
4) əgər məhkum olunmuş şəxs verilməyə razıdırsa və ya onun yaşını, fiziki və
ya psixi vəziyyətini nəzərə alaraq Razılığa Gələn Tərəflərdən biri və ya yaxın
qohumları və ya məhkum olunmuş şəxsin qanuni nümayəndəsi verilməni zəruri
hesab edirlərsə;
5) əgər barəsində hökm çıxarılan əməl Hökmü icra edən dövlətin
qanunvericiliyinə əsasən cinayətdirsə;
6) əgər cinayət nəticəsində vurulmuş maddi zərər ödənilmişsə;
7) əgər Hökm çıxaran dövlət və hökmü icra edən dövlət məhkum olunmuş
şəxsin verilməsinə razıdırlarsa.
2. Hökmü icra edən dövlətin cinayət-icra sisteminin idarə orqanlarının vəzifəli
şəxsləri məhkuma və ya onun qanuni nümayəndəsinə verilmənin mümkünlüyü və
onun hüquqi nəticələri barədə izahat verməlidir.
3. Müstəsna hallarda, Razılığa Gələn Tərəflər hətta məhkumun cəzasının
çəkilmə müddətinin 12 aydan aşağı qaldığı və ya cinayət nəticəsində vurulmuş ziyan
tam ödənilmədiyi halda, məhkumun verilməsi haqqında razılığa gələ bilərlər.
Maddə 5
Məhkum aşağıdakı hallarda verilmir:
1) vətəndaşı məhkum olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən
cəza, cinayət təqibinin müddətinin bitməsi nəticəsində icra oluna bilmədikdə;
2) sorğu verən Razılığa Gələn Tərəf hazırkı Müqavilənin 8-ci maddəsinin
tələblərini lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə.
Maddə 6
Razılığa Gələn Tərəflər öz üzərlərinə aşağıdakı öhdəlikləri götürürlər:
1. Digər Tərəfin vətəndaşının azadlıqdan məhrum edilməsi və olduğu yer
barədə biri-birilərinə mərkəzi orqanları vasitəsi ilə yazılı məlumat vermək.
2. Məhkumun vətəndaşı olduğu dövlətə verilməsi ilə əlaqədar hər bir Razılığa
Gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanına müraciət etməsi üçün məhkumlara, onların
qanuni nümayəndələrinə və ya yaxın qohumlarına izahat vermək və buna real imkan
yaratmaq.
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Maddə 7
Məhkumun cəza çəkilməsi üçün verilməsi, Hökmü çıxaran Razılığa Gələn
Tərəfin təklifi üzrə o halda ola bilər ki, məhkumun vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn
Tərəf hazırkı Müqavilənin şərtlərinə riayət etməklə onu hökmü icra etmək üçün qəbul
etməyə razıdır.
Maddə 8
1. Məhkumun verilməsi barədə sorğuya məhkumun şəxsiyyəti barədə məlumat
daxil olmaqla (familiyası, adı, atasının adı, doğulduğu yer və tarix) yazılı şəkildə tərtib
edilir və ona Hökmü çıxaran dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən aşağıdakılar
əlavə olunur:
1) məhkumun vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd;
2) şəxsin məhkum olunmasının əsasını təşkil edən cinayət qanununun
maddələrinin mətni;
3) verilməsinə razılıq haqqında məhkumun və ya hazırkı Müqavilənin 4-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü yarımbəndində göstərilən hallarda onun yaxın
qohumlarının və ya qanuni nümayəndəsinin yazılı ərizəsi;
4) hökmün surəti, iş üzrə yuxarı instansiya məhkəmə orqanlarının mövcud olan
qərarları, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi haqqında sənədlər;
5) cəzanın çəkilmiş hissəsi və çəkiləcək hissəsi haqqında sənəd;
6) əgər əlavə cəza təyin edilmişsə, onun icrası barədə sənəd;
7) maddi ziyanın mövcudluğu və onun ödənilməsi qaydası haqqında məlumat;
8) digər sənədlərin surətləri, yalnız səlahiyyətli orqanların qarşılıqlı razılığı
əsasında əlavə edilə bilər.
2 . Bütün sadalanan sənədlər imzalanmalı və gerbli möhürlə təsdiq olunmalıdır.
Maddə 9
Hökmü çıxaran dövlət hazırkı Müqavilənin 4-cü maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü
yarımbəndinə uyğun olaraq, verilən şəxs tərəfindən razılığın könüllü verilməsini və bu
razılığın hüquqi nəticələrini tam dərk etməsini təmin edir.
Maddə 10
1. Verilmə ilə əlaqədar daxil olmuş sorğu üzrə razılıq və imtina haqqında qərarı
Razılığa Gələn Tərəf, hazırkı Müqavilənin 8-ci maddəsinin 1-ci bəndində sadalanan
sənədlərin alındığı gündən bir aydan gec olmayaraq qəbul edir. Qəbul edilmiş qərar
barədə sorğu göndərən Razılığa Gələn Tərəfə, haqqında sorğu göndərilən şəxsə və
ya verilmə barədə müraciət edən şəxsə yazılı şəkildə məlumat verilir.
2. Məhkumun verilməsindən imtina haqqında qərar əsaslandırılmalıdır.
Maddə 11
Məhkumun verilmə qaydası və yeri Razılığa Gələn Tərəflərin cəzanı icra edən
orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir.
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Maddə 12
Məhkumun verilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər, hökmü çıxaran dövlətin
ərazisində əmələ gələnlərdən başqa, Hökmü icra edən dövlət tərəfindən ödənilir.
Maddə 13
1. Məhkuma təyin olunmuş cəza Hökmü çıxaran dövlətin məhkəməsinin hökmü
əsasında yerinə yetirilir.
2. Hökmü icra edən dövlət məhkumun vəziyyətini ağırlaşdırmadan, öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cəzanın çəkilməsinin davamını təmin edir. Razılığa
Gələn digər Tərəfin hökmün icrası ilə əlaqədar məsələlər hər bir Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli məhkəməsi çıxarılmış hökmdən çıxış
edərək onun tanınması və icrası haqqında qərar qəbul edir.
4. Əgər, Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində bu əmələ görə
azadlıqdan məhrum etmənin həddi hökm üzrə təyin edildiyindən aşağıdırsa, Hökmü
icra edən dövlətin məhkəməsi öz qanunvericiliyində bu əmələ görə nəzərdə tutulan
azadlıqdan məhrumetmənin yuxarı həddini təyin edir.
5. Əgər hökm iki və ya daha çox əmələ aiddirsə və Hökmü icra edən dövlətdə
həmin əməllərdən biri və ya bir neçəsi cinayət hesab olunmursa, həmin dövlətin
məhkəməsi cinayət hesab olunan əmələ görə cəzanın hansı hissəsinin tətbiq
edilməsini müəyyən edir.
6. Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində törədilmiş əmələ görə belə cəza
nəzərdə tutulduğu halda, bu dövlətin məhkəməsi tərəfindən əlavə cəzanın icrası
barəsində qərar qəbul edilir.
Maddə 14
Verilmiş məhkuma bağışlama və ya amnistiya tətbiq olunması hökmü icra edən
dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq tətbiq olunur.
Maddə 15
Verilmiş məhkuma münasibətdə hökmə əsaslığı ilə əlaqədar yenidən baxmağa
yalnız Hökmü çıxaran dövlət səlahiyyətlidir.
Maddə 16
1. Hökmə onu çıxaran dövlət tərəfindən yenidən baxılmışdırsa, hökmün ləğv
edilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə məhkəmə qərarının təsdiq edilmiş surəti hökmü
icra edən dövlətə təxirə salınmadan göndərilir.
2. Əgər məhkum cəza çəkməsi üçün verildikdən sonra Hökmü çıxaran dövlətdə
ləğv edilmiş və yeni istintaq və məhkəmə baxışı nəzərdə tutulubsa, bu barədə qərarın
surəti, cinayət işinin materialları məhkum olmadan keçirilməsi mümkün olan zəruri
prosessual hərəkətlərin nəticələri üzrə digər materiallar, bütün cinayət işinin
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materialları rus dilinə tərcüməsi ilə öz qanunvericiliyinə əsasən cinayət təqibini
aparmaq üçün Hökmü icra edən dövlətə göndərilir.
3. Əlavə istintaqın nəticələrinə görə bəraətedici əsaslarla cinayət işinə xitam
verildikdə və ya məhkəmə tərəfindən bəraət hökmü çıxarıldıqda əsassız cinayət
məsuliyyəti-nə cəlb edilməklə şəxsə vurulmuş ziyan Hökmü çıxaran dövlət tərəfindən
ödənilir.
4. Əgər məhkumun cəza çəkməsi üçün verilməsindən sonra hökm Hökmü
çıxaran dövlət tərəfindən dəyişdirilmişsə, bu barədə qərarın surəti və digər zəruri
sənədlər Hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına göndərilir. Hökmü icra
edən dövlətin məhkəməsi hazırkı Müqavilənin 13-cü maddəsində göstərilən qaydada
belə qərarın icrası haqqında məsələni həll edir.
Maddə 17
1. Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün verilən şəxsə, bu dövlətin
ərazisində eyni əməl törətməyə görə məhkum edilmiş şəxslərə münasibətdə olduğu
kimi məhkum olunmaqla əlaqədar eyni hüquqi nəticələr yaranır.
2. Razılığa Gələn digər Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
hökmün icrası ilə əlaqədar verilən şəxs, həmin əmələ görə Hökmü icra edən dövlətin
ərazisində cinayət məsuliyyətinə yenidən cəlb edilə bilməz.
Maddə 18
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən biri digər Razılığa Gələn Tərəfə məhkum
olmuş şəxsin onun ərazisindən tranzit qaydada aparılması barədə xahişi ilə müraciət
etmişsə və müraciət edən Razılığa Gələn Tərəf üçüncü dövlətlə onun ərazisinə və ya
ərazisindən məhkum olunmuş şəxsin verilməsini razılaşdırmışsa, bu Razılığa Gələn
Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər Razılığa Gələn Tərəfin göstərilən
xahişini təmin edə bilər.
2. Məhkum olunmuş şəxsin tranzit aparılması ilə əlaqədar xərcləri, bu
daşınma üçün müraciət etmiş Razılığa Gələn Tərəf ödəyir.
Maddə 19
Hazırkı Müqavilənin tətbiqi ilə əlaqədar ortaya çıxan məsələləri Razılığa Gələn
Tərəflərin mərkəzi orqanları həll edir.
Maddə 20
1. Hazırkı Müqavilənin icrası ilə əlaqədar Razılığa Gələn Tərəflər öz dövlət
dillərindən və ya rus dilindən istifadə edirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflərin dövlət dilində icra olunmuş sənədlərə rus dilində
təsdiq edilmiş tərcüməsi əlavə olunur.
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Maddə 21
Hazırkı Müqavilənin müddəaları Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
Müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur.
Maddə 22
Hazırkı Müqavilənin qüvvəsi Müqavilə qüvvəyə minənə qədər Razılığa Gələn
Tərəflərin məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərə də şamil edilir.
Maddə 23
1. Hazırkı Müqavilə ratifikasiya olunmalı və Razılığa Gələn Tərəflərin
ratifikasiya fərmanlarının dəyişdirilməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır.
3. Hazırkı Müqavilənin qüvvəsi Razılığa Gələn bir Tərəfin onun qüvvəsinə xitam
verilməsi niyyəti barədə yazılı xəbərdarlığın digər Razılığa Gələn Tərəfdən alındığı
andan altı ay keçdikdən sonra dayandırılır.
"10" iyun 1997-ci ildə Almatı şəhərində iki nüsxədə hər biri azərbaycan, qazax
və rus dillərində tərtib edilmiş, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Hazırkı Müqavilənin mətninin təfsiri zamanı ortaya çıxan anlaşılmazlıqlar
olduqda Razılığa Gələn Tərəflər rus dilində tərtib olunmuş mətndən istifadə
edəcəklər.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

QAZAXISTAN RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI
ARASINDA HÜQUQİ YARDIM, MÜLKİ, AİLƏ VƏ CİNAYƏT
İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası ilə Qırğızıstan Respublikası mülki, ailə və cinayət
işləri üzrə hüquqi yardım göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişafına vacib
əhəmiyyət verərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
BİRİNCİ HİSSƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Hüquqi müdafiə
1. Razılığa Gələn Tərəflərin hər birinin ərazisində digər Tərəfin vətəndaşları öz
şəxsi və əmlak hüquqlarına münasibətdə həmin Tərəfin öz vətəndaşları üçün
nəzərdə tutan hüquqi müdafiədən istifadə edirlər.
Razılığa Gələn Tərəflərin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaranan hüquqi
şəxslərə də bu qayda şamil edilir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər birinin vətəndaşları azad və maneəsiz
məhkəmələrə, prokurorluğa, notarius kontorlarına (bundan sonra "Ədliyyə idarələri"
adlanacaq) və səlahiyyətinə mülki, ailə və cinayət işləri aid olan digər idarələrinə
müraciət etmək, onlarda çıxış etmək, vəsatət vermək, iddia qaldırmaq və onun
vətandaşları ilə bərabər şərtlərlə digər prosessual hərəkətləri həyata geçirmək
hüququna malikdirlər.
Maddə 2
Hüquqi yardım
1. Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri bu Müqavilənin müddəalarına
müvafiq olaraq, mülki, ailə və cinayət işləri üzrə bir-birinə qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərirlər.
2. Ədliyyə idarələri səlahiyyətinə bu maddənin 1-ci bəndində sadalanan işlər aid
olan digər idarələrə də hüquqi yardım göstərirlər.
3. Səlahiyyətinə bu maddənin 1-ci bəndində sadalanan işlər aid olan digər
idarələr hüquqi yardım haqqında xahişi ədliyyə idarələrinin vasitəsi ilə göndərirlər.
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Maddə 3
Hüquqi yardımın həcmi
Hüquqi yardım sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulan prosessual hərəkətlərin icrasına, o cümlədən tərəflərin, zərərçəkmişlərin,
müqəssirlərin və müttəhimlərin, şahidlərin, ekspertlərin dindirilməsini, ekspertizanın
keçirilməsini, məhkəmə baxışını, maddi sübutların verilməsini, cinayət işinin
qaldırılmasını, məhkəmə qərarlarının tanınmasını və icra edilməsini, digər Tərəfin
xahişi ilə müqəssirlərin məhkumluğu haqqında məlumatlar təqdim edilməsini əhatə
edir.
Maddə 4
Əlaqələrin qaydası
Razılığa Gələn Tərəflərin idarələri hüquqi yardım göstərilərkən, bir-biri ilə
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu və Qırğızıstan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu vasitəsi ilə əlaqəyə girirlər.
Maddə 5
Dil
Hüquqi yardım haqqında xahiş, əgər bu Müqavilə ilə digər hal nəzərdə
tutulmayıbsa, sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin dilində və ya rus dilində tərtib edilir.
Maddə 6
Sənədlərin tərtibi
1. Ədliyyə və digər idarələrin hüquqi yardım göstərilməsi qaydasında
göndərdikləri sənədlər möhürlə təsdiq edilməlidir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərin mübadilə etdiyi rəsmi sənədlər, yaxud təsdiq
edilmiş surətləri leqallaşdırmadan azad edilir.
Maddə 7
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında
tapşırığın forması
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar göstərilməlidir:
1) sorğu edən idarənin adı;
2) sorğu edilən idarənin adı;
3) hüquqi yardım barədə sorğu edilən işin adı;
4) tərəflərin, müqəssirlərin, müttəhimlərin, yaxud məhkum edilənləri adları,
familiyaları və atalarının adları, onların vətəndaşlığı, məşğuliyyəti, daimi yaşadığı və
ya yerləşdiyi yer;
5) onların müvəkkillərinin familiyaları və ünvanları;
6) tapşırığın məzmunu, cinayət işləri üzrə törədilən cinayətin faktiki halların
təsviri və onun hüquqi tövsifi.
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Maddə 8
İcra qaydası
1) Hüquqi yardım göstərilərkən sorğu edilən ədliyyə idarəsi sorğunun icrası
zamanı öz dövlətinin qanunvericiliyini tətbiq edir. Lakin sorğu edən idarənin xahişinə
əsasən sorğu edilən idarə öz dövlətinin qanunvericiliyinə zidd olmadığı halda digər
Razılığa Gələn Tərəfin prosessual normalarını tətbiq edə bilər.
2) Əgər hüquqi yardım göstərilməsi haqqında xahişin yerinə yetirilməsi sorğu
edilən Tərəfin idarəsinin səlahiyyətinə daxil deyilsə, o bu xahişi sorğu edilən Tərəfin
səlahiyyətli idarəsinə göndərir və bu barədə sorğu edən idarəyə məlumat verir.
3) Müvafiq vəsatət aldığı halda tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi, tapşırığın
icra vaxtı və yerihaqqında tapşırıq göndərən idarəyə məlumat verir.
4) Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi,
sənədləri tapşırıq verən idarəyə göndərir, hüquqi yardım göstərmək mümkün
olmadıqda o, tapşırığı qaytarır və onun icrasına mane olan hallar haqqında məlumat
verir.
Maddə 9
Sənədlərin təqdim edilməsi qaydası
1) Əgər sənədlər sorğu edilən idarənin dilində tərtib olunmuşsa, yaxud onlar
təsdiq edilmiş tərcümə ilə təchiz edilmişsə, bu sənədlərin təqdim edilməsi sorğu
edilən idarə tərəfindən öz dövlətinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydalara
müvafiq olaraq həyata keçirilir. Əgər sənədlər razılığa gələn sorğu edilən tərəfin
dilində tərtib edilməmişsə, yaxud onlara tərcümə əlavə edilməmişsə, sənədlər
ünvançıya onları könüllü qəbul etdikdə verilir.
2) Sənədlərin təqdim etmə barədə xahişdə qəbul edənin dəqiq ünvanı və
təqdim edilən sənədi adı göstərilməlidir. Təqdim etmə xahişində göstərilən ünvan dəqiq və tam olmadığı halda, sorğu edilən idarə öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
dəqiq ünvanı aşkar edilməsi üçün tədbirlər görür.
Maddə 10
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində qüvvədə olan qaydalara müvafiq rəsmiləşdirilir. Təsdiqdə təqdim
edilmənin vaxtı və yeri, həmçinin sənədin təqdim edildiyi şəxs göstərilməlidir.
Maddə 11
Diplomatik nümayəndəlik, yaxud konsulluq idarələri
vasitəsilə sənədlərin təqdim edilməsi və vətəndaşların dindirilməsi
Razılığa Gələn Tərəflər diplomatik nümayəndəliklərin, yaxud konsul idarələrin
vasitəsi ilə sənədləri təqdim etmək və öz vətəndaşlarını dindirmək hüququna
malikdirlər. Bu zaman məcburiyyət xarakterli tədbirlər tətbiq edilə bilməz.

228

Maddə 12
Şahidin, yaxud ekspertin xaricə çağırılması
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində keçirilən ibtidai istintaq və ya
məhkəmə baxışı zamanı o biri Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində olan şahidin və ya
ekspertin gəlməsi zərurəti meydana çıxarsa, belə hallarda bu Tərəfin müvafiq
orqanına çağırış vərəqəsi verilməsi haqqında tapşırıqla müraciət etmək lazımdır.
2. Çağırış vərəqəsi çağırışçı gəlmədikdə sanksiyanı nəzərdə tuta bilməz.
3. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin müvafiq orqanlarının çağırışına əsasən
könüllü gələn şahid və ya ekspert onların vətəndaşlığından asılı olmayaraq o biri
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində, onun sərhədlərini keçənə qədər törətdiyi hər hansı
əmələ görə, cinayət, yaxud inzibati məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud da
cəzaya məruz qala bilməz. Belə şəxslər həmçinin öz şahid ifadələrinə və ekspert
rəylərinə görə, ya da araşdırmanın predmeti olan hallarla əlaqədar cinayət və inzibati
məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud cəzaya məruz qala bilməzlər.
4. İştirakının zəruri olmadığı haqqında məlumat aldıqdan sonra 15 gün
müddətində sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisini tərk etməyən şahid və ya
ekspert bu imtiyazdan istifadə etmir. Bu müddətə şahiddən və ya ekspertdən asılı
olmayan səbəblərə görə onların sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisini tərk edə
bilmədikləri vaxt daxil edilmir.
5. Razılığa Gələn digər Tərəfin ərazisinə çağırışla gələn şahidlər və ekspertlər
onları çağıran orqanlardan xaricə gediş və orada qalmaqla bağlı xərclərinin, habelə
işdən ayrıldıqları günləri alınmamış əmək haqqının ödənilməsi hüququna malikdirlər;
ekspertlər, bundan əlavə, ekspertizanın keçirilməsinə görə mükafatlandırma
hüququna malikdirlər. Çağırışda çağırılan şəxsin hansı ödəmə növü hüququna malik
olması göstərilməlidir; onların vəsatəti üzrə çağırış göndərən Razılığa Gələn Tərəf
müvafiq xərclərin ödənilməsinə avans verir.
Maddə 13
Sənədlərin etibarlılığı
1. Razılığa Gələn Tərəflərin birinin ərazisində məhkəmə, yaxud rəsmi şəxslər
tərəfindən (daimi tərcüməçi, ekspert və s.) onların səlahiyyətləri çərçivəsində və
müəyyən edilən formada hazırlanan və möhürlə təsdiq edilən sənədlər o biri Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisində hər hansı digər təsdiq edilmə olmadan qəbul edilir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində rəsmi sənəd kimi qəbul olunan
sənədlər o biri Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində də rəsmi sənədlərin sübutedici
qüvvəsini saxlayır.
Maddə 14
Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə
əlaqədar olan xərclər
1. Tapşırığın yönəldiyi Razılığa Gələn Tərəf hüquqi yardımın göstərilməsinə
görə xərclərin ödənilməsini tələb etməyəcək. Razılığa Gələn Tərəflər öz ərazisində
hüquqi yardım göstərərkən meydana çıxan bütün xərcləri özləri ödəyir.
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2. Tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi tapşırıq göndərən idarəyə xərclərin məbləği
haqqında məlumat verəcək. Əgər tapşırıq göndərən idarə, bu xərcləri onları ödəməli
olan şəxsdən tutarsa, tutulan məbləği onu tutan Razılığa Gələn Tərəfin xeyrinə keçirir.
Maddə 15
Məlumatların verilməsi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Qırğızıstan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyi bir-birinin xahişi ilə öz dövlətlərində qüvvədə olan və yaxud qüvvədə olmuş
qanunvericiliyi və onun ədliyyə idarələri tərəfindən tətbiqi məsələləri haqqında
məlumat verirlər.
Maddə 16
Pulsuz hüquqi müdafiə
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşlarına digər Razılığa Gələn Tərəfin
onun vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş eyni əsaslarla və imtiyazlarla pulsuz hüquqi
yardım göstərilir və onlar pulsuz məhkəmə icraatı ilə təmin edilirlər.
Maddə 17
Vətəndaşlıq vəziyyəti haqqında şəhadətnamə
və digər sənədlərin göndərilməsi
Razılığa Gələn Tərəflər bir-birinin xahişi ilə diplomatik qaydada və pulsuz olaraq
digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşlarının şəxsi hüquq və əmlak maraqlarına aid
olan vətandaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında və başqa sənədlərin
göndərilməsini öz öhdələrinə götürürlər.
Maddə 18
Hüquqi yardımdan imtina
Hüquqi yardımın göstərilməsi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin suverenliyinə,
yaxud təhlükəsizliyinə zərər vura bilərsə, yaxud onun qanunvericiliyinin əsas
prinsiplərinə ziddirsə, bu halda hüquqi yardım göstərilmir.
İKİNCİ HİSSƏ
MÜLKİ VƏ AİLƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
VƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR
Maddə 19
Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad olunma
Razılığa Gələn Tərəfin birinin ərazisində digər Tərəfin vətəndaşları həmin
Tərəfin vətəndaşları üçün nəzərdə tutulan eyni əsaslarla və eyni həcmdə məhkəmə
xərclərini ödəmədən azad edilirlər.
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Maddə 20
Şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti haqqında
sənədlərin verilməsi
1. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə haqqında razılıq almaq
üçün zəruri olan şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti barədə sənəd ərizəçinin ərazisində
yaşadığı və ya olduğu yerin razılığa gələn tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən
verilir.
2. Əgər ərizəçinin Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşamaq, yaxud olmaq yeri
yoxdursa, bu halda onun dövlətinin diplomatik nümayəndəliyinin və ya konsulluq
idarəsinin verdiyi, yaxud təsdiq etdiyi sənəd kifayətdir.
3. Vəsatət üzrə məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə barədə qərar
çıxaran məhkəmə, sənəd verən orqana əlavə izahat haqqında sorğu edə bilər.
Maddə 21
Məhkəmələrin səlahiyyəti
1. Əgər bu Müqavilə ilə digər qayda müəyyən edilməmişsə, cavabdehin
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində yaşayış yeri olduqda, o Tərəfin
məhkəmələri mülki və ailə işlərinə baxmağa səlahiyyətlidir. Hüquqi şəxslərin iddiası
üzrə onların idarəçilik orqanı, nümayəndəliyi, yaxud filialı digər Tərəfin ərazisində
olduqda həmin Tərəfin məhkəməsi iddiaya baxmağa səlahiyyətlidir.
2. Tərəflərin arasında yazılı razılıq olduqda, Razılığa Gələn Tərəflərin
məhkəmələri digər hallarda da işlərə baxırlar. Belə razılıq olduqda, cavabdehin
ərizəsinə görə, əgər belə ərizə iddianın mahiyyəti üzrə etiraz təqdim edilənə qədər
verilmişsə, məhkəmə işin icraatını xitam edir. Məhkəmələrin müstəsna səlahiyyəti
Tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilməz.
3. Razılığa Gələn Tərəfin bu müqaviləyə əsasən səlahiyyətli məhkəmələrində
eyni tərəflər arasında, eyni predmet barəsində və eyni əsaslarla iş üzrə icraat
qaldırıldığı hallarda, işi daha gec qaldıran məhkəmə onu xitam edir.
Maddə 22
Hüquq qabiliyyəti və hüquq fəaliyyəti
1. Fiziki şəxslərin hüquq fəaliyyəti bu şəxsin vətəndaşı olan Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti onun ərazisində yaradıldığı Razılığa Gələn
Tərəfin qanunverciliyi üzrə müəyyən edilir.
Maddə 23
Məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və fəaliyyət
qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi
1. Şəxsi məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab
etdikdə, bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq
edilir.
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2. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin idarəsi müəyyən etsə ki, onun
ərazisində yaşayış yeri, yaxud olduğu yer olan digər Tərəfin vətəndaşının məhdud
fəaliyyətli və yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi üçün əsaslar var,
onda o, həmin tərəfin müvafiq idarəsinə məlumat verir. Bu yolla məlumatlandırılan
idarə, sonrakı hərəkətlərin edilməsini bu şəxsin yaşadığı və ya olduğu yerin idarəsinə
həvalə etdiyini bildirərsə və yaxud üç ay müddətində cavab verməzsə, bu şəxsin
yaşadığı və olduğu yerin idarəsi onun məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və fəaliyyət
qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə işi, əgər bunun üçün vətəndaşı olduğu
digər Razılığa Gələn Tərəfin qanunlarında da əsaslar nəzərdə tutulmuşsa, öz
dövlətinin qanunlarına müvafiq olaraq apara bilər. Şəxsin məhdud fəaliyyət qabiliyyəti
olmayan hesab edilməsi haqqında qərar digər Razılığa Gələn Tərəfin müvafiq
idarəsinə göndərilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin qaydaları şəxsin məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında qərarın ləğv
edilməsində də tətbiq edilir.
Maddə 24
Təxirəsalınmaz hallarda digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşı olan və məhdud
fəaliyyət qabiliyyətli, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməli şəxsin
yaşadığı yaxud olduğu yerin idarəsi bu şəxsin və ya onun əmlakının müdafiəsi üçün
zəruri olan tədbirləri özü görə bilər. Bu tədbirlərlə əlaqədar qəbul edilmiş
sərəncamlar, bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin müvafiq idarəsinə
göndərilməlidir, sərəncamlar bu Razılığa Gələn Tərəfin idarəsi başqa cür qərar qəbul
etdikdə ləğv edilir.
Maddə 25
Xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilmə, ölmüş
elan edilmə və ölüm faktının müəyyən edilməsi
1. Xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilmə, ölmüş elan edilmə və ölüm faktının elan
edilməsi haqqında işlər axırıncı məlumatlara görə şəxsin sağ olduğu vaxt vətəndaşı
olduğu Razılığa Gələn Tərəfin idarəsinin səlahiyyətinə daxildir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin idarəsi onun ərazisində yaşayan şəxslərin
vəsatətinə görə, digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşına, əgər onların hüquq və
mənafeləri bu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsaslanarsa, xəbərsiz itkin
düşmüş, ölmüş hesab edə bilər, habelə ölüm faktını müəyyən edə bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda, Razılığa Gələn
Tərəflərin idarələri öz dövlətlərinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
Maddə 26
Nikah bağlanması
1. Nikaha girən şəxslərdən hər biri üçün nikahın bağlanması şərtləri onun
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Bundan
başqa, nikahın bağlanmasına mane olan hallara münasibətdə, ərazisində nikah
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bağlanan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməlidir.
2. Nikah bağlanması forması ərazisində nikah bağlanan Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Maddə 27
Şəxsi və əmlak xarakterli
hüquq münasibətləri
1. Şəxsi və əmlak xarakterli hüquq münasibətləri ərazisində onların birgə
yaşayış yeri olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər ər-arvadın biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində, o biri isə
digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa, lakin hər ikisi eyni vətəndaşlığa
malikdirlərsə, onların şəxsi və əmlak xarakterli hüquq münasibətləri vətəndaşları
olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əgər ər-arvaddan biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər
Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşlarıdırsa və onların biri Razılığa Gələn Tərəflərdən
birinin ərazisində, ikincisi isə digər Razılığa gələn tərəfin ərazisində yaşayırsa, bu
halda onların şəxsi və əmlak xarakterli hüquq münasibətləri ərazisində axırıncı birgə
yaşayış yerləri olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən şəxslərin Razılığa Gələn
Tərəflərin ərazisində birgə yaşayış yeri olmadıqda idarəsində işə baxılan Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 28
Nikahın xitam edilməsi və nikahın
etibarsız hesab edilməsi
1. Nikahın xitam edilməsində ər-arvadın ərizə verdikləri vaxtda vətəndaşları
olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir və onun orqanları belə
işlərə baxmağa səlahiyyətlidirlər. Əgər ər-arvadın digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində yaşayış yeri vardırsa, bu Razılığa Gələn Tərəfin idarələri də səlahiyyətlidir.
2. Nikah xitam edilməsi barədə ərizə verildiyi vaxt ər-arvaddan biri Razılığa
Gələn Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa və
onlardan biri Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
yaşayırlarsa, bu halda Razılığa Gələn Tərəflərdən hər ikisinin idarələri səlahiyyətlidir.
Bu zaman onlar öz dövlətlərinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
3. Nikahın etibarsız hesab olunması barədəki işlər üzrə, 26-cı maddəyə müvafiq
olaraq, nikah bağlandıqda qanunvericiliyi tətbiq edilən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir. Bu halda məhkəmələrin səlahiyyəti bu maddənin 1-ci və
2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq müəyyən edilir.
Maddə 29
Valideynlər və uşaqlar arasında
hüquq münasibətləri
Atalığın müəyyən edilməsi, mübahisə edilməsi və uşağın bu nigahdan
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doğulmasının müəyyən edilməsi haqqında işlər uşağın doğulduğu yerə görə
vətəndaşı olan Razılığa Gələn Tərəfin Qanunvericiliyinə müvafiq olaraq həll edilir.
Maddə 30
1. Valideynlər və uşaqlar arasında hüquq münasibətləri onların ərazisində birgə
yaşayış yerinə malik olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq müəyyən edilir.
2. Valideynlərdən və uşaqlardan hər hansı birinin yaşayış yeri digər Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisində yerləşirsə, onların arasında hüquq münasibətləri uşağın
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən
edilir.
Maddə 31
Nikahdan kənar doğulan uşağın onun ana və atası arasındakı hüquqi
münasibətləri uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq müəyyən edilir.
Maddə 32
29-31-ci maddələrdə göstərilən hüquq münasibətləri üzrə qarar çıxarmaq üçün
bu hallarda qanunu tətbiq edilməli olan Razılığa Gələn Tərəfin məhkəmələri
səlahiyyətlidirlər.
Əgər iddiaçı və cavabdeh Razılığa Gələn Tərəflərdə birinin ərazisində
yaşayırlarsa, Hazırkı Müqavilənin 29 və 31-ci maddələrinə riayət etməklə bu Razılığa
Gələn Tərəfin məhkəmələri də səlahiyyətlidirlər.
Maddə 33
Övladlığa götürmə
1. Övladlığa götürmə zamanı özladlığa götürənin vətəndaşı olduğu Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Əgər uşaq, biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin, digəri isə o birinin
vətəndaşları olan ər-arvad tərəfindən övladlığa götürülürsə bu halda övladlığa
götürmə hər iki Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində qüvvədə olan qanunvericiliyin
tələblərinə cavab verməlidir.
3. Əgər uşaq Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin, övladlığa gotürən isə digər
Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşlarıdırsa, bu halda övladlığa götürmə və onun ləğv
edilməsi zamanı əgər uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi
tələb edirsə, uşağın, onun qanuni nümayəndəsinin və bu Razılığa Gələn Tərəfin
səlahiyyətli dövlət orqanının Razılığını almaq lazımdır.
Maddə 34
1. Övladlığa götürmə haqqında qərarı övladlığa götürənin vətəndaşı olduğu
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Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsi çıxarır.
2. 33-cü maddənin 2-ci bəndinə nəzərdə tutulan halda ər-arvadın ərazisində
axırıncı yaşayış yeri və ya olduğu yerin Razılığa Gələn Tərəfin idarəsi səlahiyyətlidir.
Maddə 35
Qəyyumluq və himayəçilik
1. Razılığa Gələn Tərəflərin vətəndaşları üzərində qəyyumluq və himayəçilik
haqqında işlər üzrə, Müqavilə başqa qayda müəyyən etmədikdə qəyyumluğa
götürülən, yaxud himayəçilik altında olan şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn
Tərəfin qəyyumluq və himayəçilik orqanları səlahiyyətlidir. Belə halda bu Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Qəyyumun, yaxud himayəçi ilə qəyyumluq və himayəçilik altında olan şəxslər
arasındakı hüquq münasibətləri qəyyumçuluq orqanı qəyyum və himayəçi təyin edən
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 36
1. Yaşayış yeri və ya olduğu yer, yaxud əmlakının yerləşdiyi yer digər Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisində olan qəyyumluğa götürülən, yaxud himayə altında olan
şəxsin mənafeinə qəyyumluq və himayəçiliyə dair tədbirlər vacib olduqda, bu
Razılığa Gələn Tərəfin qəyyumluq və himayəçilik orqanı təxirə salınmadan hazırkı
Müqavilənin 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Razılığa Gələn Tərəfin
qəyyumluq və himayəçilik orqanına bu barədə xəbər verir.
2. Təxirəsalınmaz hallarda digər Razılığa Gələn Tərəfin qəyyumluq və
himayəçilik orqanı özü zəruri tədbirləri görə bilər, ancaq o, ilkin görülmüş tədbirlər
haqqında dərhal Hazırkı Müqavilənin 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq,
səlahiyyətli qəyyumluq və himayəçilik orqanına xəbər verməlidir. Bu orqan başqa
qərar qəbul edənə qədər görülmüş tədbirlər qüvvəsini saxlayır.
Maddə 37
1. 35-ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, səlahiyyətli orqan, əgər
qəyyumluğa götürülən və ya himayəçilik altında olan şəxsin yaşayış yeri, yaxud
olduğu yer, yaxud əmlakının yerləşdiyi yer digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisindədirsə, qəyyumluğu və himayəçiliyi həmin Razılığa Gələn Tərəfin müvafiq
orqanına verə bilər. Yalnız sorğu edilən orqan qəyyumluq və himayəçiliyi qəbul
etməyə razılıq verdikdə və bu barədə sorğu verənə məlumat çatdırdıqda qəyyumluq
və himayəçiliyə vermə etibarlıdır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, qəyyumluq və himayəçiliyi qəbul
edən orqan, onları öz dövlətinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir. O,
qəyyumluq və himayəçilik altında olan şəxsin statusuna aid məsələlərə dair qərar
çıxara bilməz, ancaq bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliynə görə nikah bağlanmasına zəruri olan razılığı verə bilər.
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MÜLKİ HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 38
Mülkiyyət Hüququ
1. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ verilir, bu əmlakın ərazisində yerləşən
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Dövlət reyestrinə daxil edilməli olan nəqliyyat vasitələrinə mülkiyyət hüququ
onların qeydiyyatını aparan orqanın ərazisində yerləşdiyi Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Mülkiyyət hüququ və əmlaka digər əşya hüququnun yaranması və xitam
edilməsi, bu hüququn yaranmasına və xitam edilməsinə yönəldilən hərəkətlərin və
halların baş verdiyi zaman, əmlak ərazisində yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.Əqdlərin predmetə olan əmlaka mülkiyyət və
digər əşya hüquqlarının yaranması və xitam edilməsi tərəflərin razılığı ilə digər qayda
nəzərdə tutulmamışdırsa, əqdin bağlandığı yerin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən
edilir.
Maddə 39
Əqdin forması
1. Əqdin forması onun bağlandığı yerin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlak və ya ona olan hüquqa dair əqdin forması, belə əmlak
ərazisində yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
Maddə 40
Ziyanın ödənilməsi
1. Ziyanın ödənməsi haqqında öhdəlik, müqavilələrdən digər qanunauyğun
hərəkətlərdən irəli gələnlərdən başqa, ərazisində ziyanın ödənilməsi tələbi üçün əsas
verən hərəkət, yaxud hal baş verən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun
müəyyən edilir.
2. Ziyan vuran və zərərçəkən Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları
olarlarsa, məhkəməsinə ərizə verilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində sadalanan işlər üzrə, ərazisində ziyanın
ödənilməsi haqqında tələb üçün əsas verən hərəkətlər və digər hallar baş verən
Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir.Zərərçəkən həmçinin ərazisində
cavabdehin yaşayış yeri olan Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsində iddia verə bilər.
VƏRƏSƏLİK
Maddə 41
Hüquqların bərabərləşdirilməsi prinsipi
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları onun ərazisindəki əmlaka dair
vəsiyyətnamənin tərtib edilməsi və ləğv edilməsi qabiliyyətində, yaxud orada həyata
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keçirilməli olan hüquqlara habelə vəsiyyət üzrə əmlak və hüquqların əldə olunması
qabiliyyətinə münasibətdə digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayan
vətəndaşları ilə bərabər tutulur. Onlara əmlak və hüquqlar həmin Razılığa Gələn
Tərəfin öz ərazisində yaşayan vətəndaşları üçün müəyyən edilən şərtlərlə keçir.
Maddə 42
Vərəsəlik hüququ
1. Daşınan əmlaka vərəsəlik hüququ ərazisində miras qoyanın sonuncu yaşayış
yerinin olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun qaydada nizama salınır.
2. Daşınmaz əmlaka vərəsəlik hüququ, ərazisində əmlakın yerləşdiyi Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun qaydada nizama salınır.
Maddə 43
Vərəsəsiz əmlak
Razılığa Gələn Tərəflərin qanunvericiliyinə görə, miras qoyulan əmlak vərəsəsiz
əmlak kimi (qanun üzrə dövlətin vərəsəliyi) dövlət mülkiyyətinə keçirilirsə, bu halda
miras qoyanın daşınan əmlakı onun ölən vaxt vətəndaşı olduğu dövlətə verilir,
daşınmaz əmlakı isə ərazisində olduğu dövlətə keçir.
Maddə 44
Vəsiyyətin forması
Vəsiyyətin forması vəsiyyət tələb edilən anda miras qoyanın vətəndaşı olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin qanunları ilə müəyyən edilir. Lakin ərazisində vəsiyyətnam
tərtib edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə riayət etmək də kifayətdir. Bu
müddəalar vəsiyyətnamənin ləğv edilməsinə də şamil edilir.
Maddə 45
Vərəsəlik işləri üzrə aidiyyat
1. Daşınan əmlaka vərəsəliyə dair işlər üzrə icraatı, bu maddənin 2-ci bəndində
nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, miras qoyanın sonuncu yerinin olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin idarələri aparır.
2. Əgər miras qoyanın bütün daşınan əmlakı onun sonuncu daimi yaşayış yeri
olmayan Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yerləşirsə, bu halda vərəsənin, yaxud
rədd cavabı alanın ərizəsi üzrə, bütün vərəsələr bununla razılaşarsa, vərəsəlik
haqqında işə dair icraatı həmin Razılığa Gələn Tərəfin idarələri aparır.
3. Daşınmaz əmlaka dair vərəsəlik işləri üzrə icraatı bu əmlakın ərazisində
yerləşdiyi Razılığa Gələn Tərəfin idarələri aparır.
4. Bu maddənin müddəaları müvafiq olaraq vərəsəliyə dair işlər üzrə
mübahisələrdə də tətbiq edilir.

237

Maddə 46
Miras əmlakın mühafizəsi ilə bağlı tədbirlər
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində digər Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşının miras qoyduğu əmlakın mühafizəsi üçün onun idarələri öz
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada zəruri tədbirlər görürlər.
2. Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşının ölümündən sonra mirasın mühafizəsinə
dair tədbirlərə görə məsul olan orqanlar bu Razılığa Gələn Tərəfin Konsuluna dərhal
miras qoyanın ölümü və vərəsəlik hüququnu elan edən şəxslər haqqında, vərəsəlik
hüququna malik şəxslərə dair onlara məlum olan hallar və bu şəxslərin olduğu yer
haqqında, vəsiyyətin mövcudluğu, mirasın həcmi və dəyəri, habelə mirasın mühafizə
edilməsinə dair tədbirlər haqqında məlumat verirlər.
3. Diplomatik nümayəndəlik və konsul idarəsinin tələbi ilə miras qoyulan
daşınan əmlak və ölənin sənədləri onlara verilir.
Maddə 47
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin diplomatik nümayəndəliyi və konsulluq
idarəsi Tərəfin vətəndaşları iştirak etməməsi və digər üzürlü səbəbdən öz hüquq və
mənafelərini vaxtında müdafiə edə bilmədikdə və nümayəndə təyin etmədikdə xüsusi
etibarnamə olmadan digər Razılığa Gələn Tərəfin orqanları qarşısında onları təmsil
etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 48
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində daimi yaşayış yeri olmadıqda, səfər zamanı ölərsə, onun üstündə olan
əşyalar siyahıya alınmaqla vətəndaşı olan Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik
nümayəndəliyinə və ya konsul idarəsinə verilir.
Maddə 49
Mirasın verilməsi
1. Əgər daşınan miras, qoyulan əmlak, yaxud daşınan və ya daşınmayan miras
qoyulan əmlakın satılmasından əldə edilən pul məbləği vərəsəlik haqqında icraat
qurtarandan sonra yaşadığı və ya olduğu yer digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
olan vərəsəyə verilməmişdirsə, bu halda miras qoyulan əmlak və ya əldə edilən pul
məbləği bu Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyinə, yaxud konsul
idarəsinə verilir.
2. Vərəsəlik haqqında iş üzrə səlahiyyətli idarə miras qoyulmuş əmlakın
diplomatik nümayəndəliyinə, yaxud konsul idarəsinə verilməsi haqqında sərəncam
verir.
3. Bu əmlak vərəsəyə verilə bilər, əgər;
1) miras qoyulan əmlakın yerləşdiyi Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyində
müəyyən etdiyi müddət ərzində miras qoyanın bütün kreditorlarının irəli sürdüyü
tələblər ödənmiş, yaxud təmin edilmişdirsə;
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2) vərəsəliklə əlaqədar bütün xərclər ödənilmişdir, yaxud təmin edilmişdirsə;
3) səlahiyyətli idarələrə əgər bu zəruridirsə, miras qoyulan əmlakın
aparılmasına razılıq veriblərsə;
4) pul məbləği Razılığa Gələn Tərəflərin ərazilərində qüvvədə olan
qanunvericiliyə müvafiq olaraq dəyişdirilir.
QƏRARLARIN TANINMASI
VƏ İCRASI
Maddə 50
Mülki və ailə işləri, habelə cinayət işləri
üzrə dəymiş ziyanın ödənilməsinə dair qərarların
tanınması və icrası
Razılığa Gələn Tərəflər qarşılıqlı surətdə ədliyyə idarələrinin mülki və ailə işləri
üzrə qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarını və hökmün cinayət nəticəsində vurulmuş
ziyanın ödənilməsinə dair hissəsini tanıyır və icra edirlər.
Razılığa Gələn Tərəflərin ərazilərində, habelə qəyyumluq və himayəçilik
orqanlarının, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanlarının və digər
idarələrin öz xarakterlərinə görə icra tələb etməyən mülki və ailə işləri üzrə qərarları
xüsusi icraatsız tanınır.
Maddə 51
Qərarların icrasına icazə verilməsi
haqqında vəsatətə baxılması
1. İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə baxılması ərazisində icra həyata
keçiriləcək Razılığa Gələn Tərəfin Məhkəmələrinin səlahiyyətinə aiddir.
2. İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatət 1-ci İnstansiyada iş üzrə qərar
çıxaran məhkəməyə verilir. 1-ci İnstansiyada iş üzrə qərar çıxaran məhkəməyə
verilən vəsatət, qərar çıxarmağa səlahiyyəti olan məhkəməyə göndərilir.
3. Vəsatətin şərtləri ərazisində icra həyata keçiriləcək Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
4. Vəsatətə onun yönəldiyi Razılığa Gələn Tərəfin dilində təsdiq edilmiş
tərcüməsi əlavə edilir.
Maddə 52
İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə aşağıdakıları əlavə etmək lazımdır:
1) qərarın məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən surəti, əgər öz mətnindən irəli
gəlmirsə, onun qanuni qüvvəyə minməsi haqqında rəsmi sənəd, həmçinin, əgər qərar
əvvəllər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində icra edilibsə onun icrası haqqında arayış;
2) cavabdeh prosesdə iştirak etmədikdə, onun heç olmasa bir dəfə vaxtında və
lazımi formada məhkəməyə çağırılması haqqında məlumat verilməsini aşkar edən
sənəd;
3) bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən sənədlərin təsdiq edilmiş
tərcüməsi.
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Maddə 53
İcraya razılıq verərkən məhkəmədə şübhə yaranarsa, o, qərarın icrası haqqında
vəsatət verən şəxsdən izahat ala bilər, habelə vəsatətin mahiyyəti üzrə borclunu
dindirə bilər və zəruri hallarda qərar çıxaran məhkəmədən izahat tələb edə bilər.
Maddə 54
Qərarların icra qaydası
İcra qaydası icra ərazisində həyata keçirilən
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada nizama salınır.

Razılığa

Gələn Tərəfin

Maddə 55
Məhkəmə xərcləri
İcra ilə əlaqədar olan məhkəmə xərclərinə münasibətdə ərazisində qərar icra
edilməli olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 56
Məhkəmə qərarlarını tanımadan
və icrasından imtina etmə
Məhkəmə qərarlarını tanımadan və icrasına razılıq vermədən imtina edilə bilər:
1) əgər vəsatət qaldıran şəxs, ya da iş üzrə cavabdeh olan, yaxud onun
nümayəndəsinə vaxtında və lazımi qaydada məhkəməyə çağırış verilməməsi
səbəbindən prosesdə iştirak edə bilməyibsə;
2) əgər qərar tanınmalı və icra edilməli Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində eyni
hüquqi mübahisəyə dair eyni tərəflər arasında artıq qanuni qüvvəyə minmiş qərar
çıxarılmışsa, yaxud Razılığa Gələn Tərəfin idarəsi daha əvvəl bu iş üzrə icraat
qaldırmışsa;
3) əgər bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq qaydada, bu Müqavilədə nəzərdə
tutulmayan hallarda isə, ərazisində qərar tanınmalı və icra edilməli olan Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, iş onun idarəsinin müstəsna
səlahiyyətinə aiddirsə.
Maddə 57
Barışıq sazişi
Bu Müqavilənin 50-56-cı maddələrin məhkəmə qərarları haqqında müddəaları
məhkəmənin təsdiq etdiyi barışıq sazişlərinə də tətbiq edilir.
Maddə 58
Əşyaları aparma və pul məbləğini köçürmə
Bu Müqavilənin qərarın icrasına dair müddəaları icra nəticəsində əldə edilən pul
məbləğinin köçürülməsi və predmetlərin aparılmasına dair Razılığa Gələn Tərəflərin
qanunvericiliyinə toxunmur.
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ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
СİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
Maddə 59
Hüquqi yardım göstərmək vəzifəsi
1. Razılığa Gələn Tərəflərin hər biri bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq,
cinayət işləri üzrə digər Tərəfə hüquqi yardım göstərməyi öhdəsinə alır. Bu yardıma
şəxslərin axtarışı və tanınması, məhkəmə bildirişlərinin və başqa məhkəmə
sənədlərinin təqdimi, şübhə edilən şəxslərin, müttəhimlərin və məhkumların
dindirilməsi, sübutların götürülməsi, şahid və ekspertlərin dindirilməsi, müayinə,
axtarış və götürmə, əşya və sənədlərin göndərilməsi, tutulmuş şəxslərin sübutetmə
məqsədilə verilməsi, hökmlərin, yaxud məhkumluq haqqında sənədlərin
göndərilməsi, hökmlər haqqında məlumat və normativ sənədlərin mübadiləsi daxildir.
2. Sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun gələrsə, hüquqi yardımın
başqa formaları da tətbiq ediləcəkdir.
3. Bu müqavilə aşağıdakı sahələrdə əməkdaşlığı əhatə etmir:
a) şəxsin təslimi və təslim məqsədi ilə həbsi;
b) sorğu verən Tərəfin məhkəmələrinin çıxardığı hökmlərin sorğu verilən
Tərəfin ərazisində icrası;
v) məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi və cəzanın çəkilməsi;
q) cinayət işlərinin icraatının verilməsi.
Maddə 60
Hüquqi yardım göstərmək üçün ilkin şərtlər
Hüquqi yardım o halda göstərilir ki, hüquqi yardım tələb olunan əməl həm sorğu
verən, həm də sorğu verilən Tərəflərin qanunvericiliyinə görə cinayət hesab olunmalıdır.
Maddə 61
Hüquqi yardımdan imtina
1. Aşağıdakı hallarda hüquqi yardımdan imtina edilə bilər:
a) bu yardımın göstərilməsi sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinin əsas
prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edərsə;
b) irqin, dinin, cinsin, milliyyətin, dilin, siyasi əqidənin, şəxsi və ictimai vəziyyətin
cinayət işinin icraatının nəticələrinə mənfi təsir göstərəcəyini güman etmək haqqında
sorğu verilən Tərəfin əsası olarsa;
v) sorğu verən Tərəfdə haqqında cinayət işinin icraatı həyata keçirilən şəxs,
sorğu verilən Tərəfdə törədilmiş eyni cinayətə görə qanuni qüvvəyə minmiş hökmlə
məhkum edilmişsə və cəzanı çəkmədən boyun qaçırmasa;
q) sorğu verilən Tərəf hüquqi yardım göstərilməsinin onun suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə və milli mənafelərinə zərər verəcəyi nəticəsinə gələrsə;
2. 1-ci bəndin "6" və "v" yarımbəndlərindəki hüquqi yardım o halda göstərilə
bilər ki, haqqında cinayət işinin icraatı aparılan şəxs könüllü buna öz razılığını
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bildirsin.
3. Hüquqi yardım sorğu verilən Tərəfdə başlanmış başqa bir cinayət işinin
icraatına mane ola bilərsə, belə hüquqi yardımdan imtina edilə bilər. Sorğu verilən
Tərəf tələbin yerinə yetirilməsini təxirə salmağı, yaxud müəyyən şərtlərlə yerinə
yetirməyi təklif edə bilər.
4. Hüquqi yardımdan imtina edildiyi, yaxud xahiş edilən tələbin müəyyən
şərtlərlə təxirə salındığı hallarda sorğu verilən Tərəf sorğu verən Tərəfi əvvəlcədən
xəbərdar edir və öz imtinasını əsaslandırır.
Maddə 62
Hüquqi yardım barədə xahişin yerinə yetirilməsi
1. Hüquqi yardım haqqında xahişi yerinə yetirərkən sorğu verilən Tərəf öz
qanunvericilik normalarını tətbiq edir. Əgər sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinin
əsas prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil etməzsə, sorğu verən Tərəfi xahişi ilə sorğu verilən
Tərəf xüsusi qayda tətbiq edir.
2. Sorğu verən Tərəfin xahişi ilə sorğu verilən Tərəf hüquqi yardımın icra vaxtı
və yeri haqqında məlumat verir. Bu halda sorğu verən Tərəfin və iş üzrə Tərəfin
nümayəndələri sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyinə uğun olaraq iştirak edə,
məhkəmə tapşırığının yerinə yetirilməsinə kömək göstərə bilərlər.
Maddə 63
Təqdim etmə
1. Təqdim sorğu verilən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
müddətlərdə həyata keçirilir.
2. Sorğu verilən Tərəfin təqdimi tarix və alanın imzası olan bildirişlə, yaxud
sənədləri alan şəxs, onların təqdim qaydası və vaxtı haqqında məlumatları əhatə
protokol la sübut edir.
Maddə 64
Sənədlərin və əşyaların
1. Sənədlərin verilməsi haqqında tələbnamə təqdim olunduqda, sorğu verilən
Tərəf təqdim edilməni sənədlərin təsdiq olunmuş surətlərini, yaxud sorğu verən
Tərəfin tələbi ilə imkan daxilində sənədlərin əslini göndərə bilər.
2. Sorğu verilən Tərəfin xahişi ilə sorğu Tərəf sənədlərin əslini və aldığı əşyaları
geri qaytarır.
3. Bu müqaviləyə əsasən verilən əşyalara rüsum və vergi qoyulmur.
Maddə 65
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların
və maddi dəyərlərin verilməsi
1. Razılığa Gələn Tərəf, digər Tərəfin tələbi əsasında sorğu verən Tərəfin
ərazisində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul və başqa maddi dəyərləri verməlidir. Lakin
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bu razılığa gələn Tərəflərin, yaxud üçüncü şəxslərin bu dəyərlərə olan hüquqlarını
məhdudlaşdırmamalıdır.
2. Yuxarıda göstərilən pul və başqa maddi dəyərlərin sorğu verilən Tərəfin
ərazisində həll olunmamış başqa cinayət işləri üzrə məhkəmə araşdırması üçün
zəruri olduğu halda həmin Tərəf onların verilməsini müvəqqəti dayandıra bilər.
Maddə 66
Sorğu verən Tərəfin ərazisinə şəxslərin gəlməsi
1. Əgər Razılığa Gələn bir Tərəfin ərazisində olan şəxslərin digər Tərəfin
ərazisinə şəxsən gəlmələri zərurəti meydana çıxarsa, həmin Tərəfə bildiriş
vərəqəsinin çatdırılması tapşırığı ilə müraciət olunmalıdır. Gəlmədiyi halda şəxs
haqqında cəza tədbirləri və sanksiyalar tətbiq edilə bilməz.
2. Sorğu verən Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq, onun tələbi ilə gəlmiş
şahid və ekspertlərin xərcini və müvafiq mükafatlandırılmasını ödəyir. Sorğu verən
Tərəf digər Tərəfin tələbi ilə avans təqdim edə bilər.
3. Hüquqi yardım xahiş əsasında şahid sifəti ilə sorğu verən Tərəfin
müəssisəsinə çağırılmış şəxs, sorğu verilən və sorğu verən Tərəflərin
qanunvericiliyində imtina hüququ nəzərdə tutulmuşsa, ifadə verməkdən imtina edə
bilər. Zəruri hallarda sorğu verən Tərəfin müəssisələri yuxarıda göstərilən hüquqlara
aid qanunvericilik haqqında arayışı da öz xahişlərinə əlavə etməlidirlər.
Maddə 67
Sorğu verən Tərəfə tutulmuş şəxslərin verilməsi
Sorğu verən Tərəfin səlahiyyətli müəssisəsi tərəfindən şahid sifəti ilə üzləşdirmə,
yaxud tanınma üçün çağırılmış, sorğu verilən Tərəfin ərazisində tutulmuş şəxslər
aşağıdakı hallarda Tərəflər arasındakı şərtlərlə müvəqqəti olaraq sorğu verən Tərəfə
verilə bilər:
a) şəxs verilməyə razılıq verdikdə;
b) bu verilmə nəticəsində onun tutulma müddətinin uzadılmayacağı təqdirdə;
v) sorğu verən Tərəf verilmə səbəbləri bitən kimi, sorğu verilən Tərəfin
müəyyən etdiyi vaxtda şəxsi geri qaytarmaq öhdəliyi götürdükdə. Əsaslı səbəblər
olduqda, sorğu verilən Tərəf bu vaxtı uzada bilər.
2. Verilmiş şəxs sorğu verən Tərəfin ərazisində Tərəflər arasında razılaşdırılmış
şəraitdə saxlanılır.
Maddə 68
İmmunitet
1. Şəxsin sorğu verən Tərəfin orqanlarına gəlməsi tələb olunduğu hallarda,
məhkəmə bildiriş vərəqəsinin təqdiminə qədər törətdiyi əməllərə görə gəlmiş şəxs
haqqında məcburiyyət, yaxud onun azadlığını məhdudlaşdıran tədbirlər tətbiq edilə
bilməz.
2. Şəxsin iştirakının zəruri olmadığı haqqında ona verilən məlumatdan 15 gün
sonra o sorğu verən Tərəfin ərazisini tərk etməzsə, yaxud ərazini tərk etdikdən sonra
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geri qayıdarsa, immunitet dayandırılır. Şəxsin özündən asılı olmayan səbəblərə görə
ərazini tərk edə bilmədiyi müddət buna daxil deyildir.
Maddə 69
Hökmlər haqqında məlumat
Tərəflər hər il digər Tərəfin vətəndaşları haqqında məhkəmə orqanlarının
çıxardığı hökmlərin, habelə cinayət işlərinin icraatına xitam verilməsi haqqında
qərarların mübadiləsini edirlər.
Maddə 70
Hökmlərin surətinin və məhkumluq
haqqında sənədlərdən çıxarışların göndərilməsi
Tələb olunduqda, hər iki Tərəf hökmlərin surətini və məhkumluq haqqında
sənədlərdən çıxarışları bir-birinə göndərir. Sorğu verən Tərəf tələb etdikdə, sorğu
verilən Tərəf hökmləri göndərərkən işə aid lazımi məlumat da təqdim edir.
Maddə 71
Hüquqi-informasiya mübadiləsi
Bir Tərəfin xahişi əsasında digər Tərəf öz qanunvericiliyi və məhkəmə təcrübəsi
haqqında məlumat təqdim edir.
Maddə 72
Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tələbnamə
1. Tələbnaməyə aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
a) cinayət işinin icraatını həyata keçirən orqanlar, haqqında cinayət işi
qaldırılmış şəxs, məhkəmə icraatının predmeti və xarakteri, habelə tətbiq olunan
cinayət hüququ normaları haqqında məlumat;
b) tələbnamənin predmeti və xarakteri;
v) hüquqi yardımın həyata keçirilməsi üçün faydalı olan başqa məlumatlar, o
cümlədən şəxsiyyət və mümkün olduqda onun olduğu yer haqqında məlumat;
q) hüquqi yardımın göstərilməsi üçün zəruri olan xüsusi qayda və şərait, habelə
iş üzrə orqanlar və tərəflər haqqında ümumi məlumat.
Maddə 73
Xərclər
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar sorğu verən Tərəfin çəkdiyi
xərcləri həmin Tərəfin özü ödəyir.
2. Sorğu verən Tərəfin ərazisinə tutulmuş şəxslərin verilməsi və sorğu verilən
Tərəfin ərazisində aparılan ekspertiza ilə əlaqədar xərclər sorğu verən Tərəfin
hesabına aid edilir.
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Maddə 74
Müqavilənin qüvvəyə minməsi
1.
Həmin Müqavilə ratifikasiya edilməlidir və ratifikasiya fərmanlarının
mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2.
Həmin Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. İstənilən Tərəf istənilən
an onu ləğv edə bilər. Denonsasiya digər Tərəfdən məlumat alındığı andan altı ay
sonra qüvvəyə minir.
Maddə 75
Təfsir
Razılığa Gələn Tərəflər həmin Müqavilənin təfsiri və icrası zamanı qarşıya çıxan
bütün mübahisələri Müqavilənin 4-cü maddəsində göstərilən orqanlar arasında
məsləhətləşmələrlə, yaxud diplomatik yolla edəcəklər.
"05" avqust 1997-ci ildə Bakı şəhərində azərbaycan, qırğız və rus dillərində eyni
qüvvəyə malik olan iki əsil nüsxədə imzalanmışdır. Təfsir ilə əlaqədar fikir ayrılığı
meydana çıxdığı hallarda rus dilində olan mətndən istifadə edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI
ARASINDA AZADLIQDAN MƏHRUM EDİLMİŞ MƏHKUMLARIN
CƏZA ÇƏKMƏK ÜÇÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ

Bundan sonra "Razılığa Gələn Tərəflər" adlandırılan Azərbaycan Respublikası
və Qırğızıstan Respublikası,
- dövlət suverenliyi, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı hörmət prinsiplərindən çıxış
edərək;
- cinayət mühakimə icraatı sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığı inkişaf
etdirməyi arzu edərək və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq;
- məhkumların cəzalarını vətəndaşları olduqları dövlətdə çəkmələrini cəzanın
icrasının məqsədlərinə və hüquq pozanların cəmiyyətdə normal həyata qayıtmalarına
daha səmərəli kömək etdiyini nəzərə alaraq,
- insan hüquqlarına hörmət və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq;
aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Hazırkı Müqavilənin məqsədlərinə nail olmaq üçün, terminlər aşağıdakı məna
daşıyır:
1) "Hökmü çıxaran dövlət" - şəxs barəsində azadlıqdan məhrumetmə haqqında
hökm çıxaran məhkəmənin aid olduğu Razılığa Gələn Tərəf ;
2) "Hökmü icra edən dövlət" - azadlıqdan məhrum edilmiş və onun vətəndaşı
olan şəxsi cəzanı çəkmək üçün verilən Razılığa Gələn Tərəf;
3) "Məhkum" - Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin məhkəmələri tərəfindən
cinayət törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxs;
4) "Yaxın qohumlar" - Razılığa Gələn Tərəflərin milli qanunvericiliyinə əsasən
qohumluq əlaqəsində olan şəxslər;
5) "Səlahiyyətli orqanlar" - məhkumların verilməsi haqqında qərarı icra edən
Razılığa Gələn Tərəflərin orqanları;
6) "Mərkəzi orqanlar" - Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Qırğızıstan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi.
2. Hazırkı Müqavilənin yerinə yetirilməsi məsələləri üzrə Razılığa Gələn
Tərəflərin səlahiyyətli orqanları bir-biri ilə mərkəzi orqanları vasitəsi ilə əlaqə
saxlayırlar.
Maddə 2
Razılığa Gələn Tərəflər hazırkı Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq bir-birinin
sorğusuna əsasən Hökmü çıxaran dövlətin ərazisində törətdiyi cinayətə görə
azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkən və digər Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşı olan şəxsləri hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün vermələrini
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öhdələrinə götürürlər.
Maddə 3
1. Hazırkı Müqaviləyə əsasən məhkum olunmuş şəxs yalnız aşağıdakı şərtlərlə
verilə bilər:
1) əgər məhkum hökmü icra edən dövlətin vətəndaşıdırsa;
2) əgər hökm qanuni qüvvəyə minmişdirsə;
3) əgər verilmə haqqında sorğu alınan zaman məhkumun cəza çəkməsinə 6
aydan aşağı olmayan müddət qalmışsa;
4) əgər məhkum olunmuş şəxs verilməyə razıdırsa və ya onun yaşını, fiziki və
ya psixi vəziyyətini nəzərə alaraq Razılığa Gələn Tərəflərdən biri və ya yaxın
qohumları və ya məhkum olunmuş şəxsin qanuni nümayəndəsi verilməni zəruri
hesab edirlərsə;
5) əgər barəsində hökm çıxarılan əməl hökmü icra edən dövlətin
qanunvericiliyinə əsasən cinayətdirsə;
6) əgər cinayət nəticəsində vurulmuş maddi zərər ödənilmişsə;
7) əgər hökm çıxaran dövlət və hökmü icra edən dövlət məhkum olunmuş
şəxsin verilməsinə razıdırlarsa.
2. Hökmü icra edən dövlətin cinayət-icra sisteminin idarə orqanlarının vəzifəli
şəxsləri məhkuma və ya onun qanuni nümayəndəsinə verilmənin mümkünlüyü və
onun hüquqi nəticələri barədə izahat verməlidir.
3. Müstəsna hallarda, Razılığa Gələn Tərəflər hətta məhkumun cəzasının
çəkilmə müddətinin 6 aydan aşağı qaldığı və ya cinayət nəticəsində vurulmuş ziyan
tam ödənilmədiyi halda, məhkumun verilməsi haqqında razılığa gələ bilərlər.
Maddə 4
Məhkum aşağıdakı hallarda verilmir:
1) vətəndaşı məhkum olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən
cəza, cinayət təqibinin müddətinin bitməsi nəticəsində icra oluna bilmədikdə;
2) sorğu verən Razılığa Gələn Tərəf hazırkı Müqavilənin 7-ci maddəsinin
tələblərini lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə.
Maddə 5
Razılığa Gələn Tərəflər öz üzərlərinə aşağıdakı öhdəlikləri götürürlər:
1. Digər Tərəfin vətəndaşının azadlıqdan məhrum edilməsi və olduğu yer
barədə biri-birilərinə mərkəzi orqanları vasitəsi ilə yazılı məlumat vermək.
2. Məhkumun vətəndaşı olduğu dövlətə verilməsi ilə əlaqədar hər bir Razılığa
Gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanına müraciət etməsi üçün məhkumlara, onların
qanuni nümayəndələrinə və ya yaxın qohumlarına izahat vermək və buna real imkan
yaratmaq.
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Maddə 6
1. Məhkumun cəza çəkilməsi üçün verilməsi, hökmü çıxaran Razılığa Gələn
Tərəfin təklifi üzrə o halda ola bilər ki, məhkumun vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn
Tərəf hazırkı Müqavilənin şərtlərinə riayət etməklə onu hökmü icra etmək üçün qəbul
etməyə razıdır.
2. Məhkum olunmuş şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəf, məhkəməsi
hökm çıxaran Razılığa Gələn Tərəfə məhkumun verilməsinin mümkünlüyü haqqında
məsələyə baxılması xahişi ilə müraciət edə bilər.
Maddə 7
1. Məhkumun verilməsi barədə sorğu yazılı şəkildə tərtib edilir və ona hökmü
çıxaran dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən aşağıdakılar əlavə olunur:
1) məhkumun şəxsiyyəti barədə məlumat (soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu
yer və tarix);
2) məhkumun vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd;
3) şəxsin məhkum olunmasının əsasını təşkil edən cinayət qanununun
maddələrinin mətni;
4) verilməsinə razılıq haqqında məhkumun və ya hazırkı Müqavilənin 3-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü yarımbəndində göstərilən hallarda onun yaxın
qohumlarının və ya qanuni nümayəndəsinin yazılı ərizəsi;
5) hökmün surəti, iş üzrə yuxarı instansiya məhkəmə orqanlarının mövcud olan
qərarları, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi haqqında sənədlər;
6) cəzanın çəkilmiş hissəsi və çəkiləcək hissəsi haqqında sənəd;
7) əgər əlavə cəza təyin edilmişsə, onun icrası barədə sənəd;
8) məhkumun davranışı haqqında məumat və səhhəti barədə tibbi arayış;
9) maddi ziyanın mövcudluğu və onun ödənilməsi qaydası haqqında məlumat;
10) digər sənədlərin surətləri, yalnız səlahiyyətli orqanların qarşılıqlı razılığı
əsasında əlavə edilə bilər.
2. Bütün sadalanan sənədlər imzalanmalı və gerbli möhürlə təsdiq olunmalıdır.
Maddə 8
1. Hökmü çıxaran dövlət hazırkı Müqavilənin 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinin 4cü yarımbəndinə uyğun olaraq, verilən şəxs tərəfindən razılığın könüllü verilməsini və
bu razılığın hüquqi nəticələrini tam dərk etməsini təmin edir.
2.Hökmü çıxaran Dövlət, hökmü icra edən dövlətə məhkum olunmuş şəxsin
verilməsinə razılığın bu maddənin 1-ci bəndinə uyğunluğunu rəsmi şəxsin köməyi ilə
yoxlanması imkanını yaradır.
Maddə 9
1. Verilmə ilə əlaqədar daxil olmuş sorğu üzrə razılıq və imtina haqqında qərarı
Razılığa Gələn Tərəf, hazırkı Müqavilənin 7- ci maddəsinin 1-ci bəndində sadalanan
sənədlərin alındığı gündən bir aydan gec olmayaraq qəbul edir. Qəbul edilmiş qərar
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barədə sorğu göndərən Razılığa Gələn Tərəfə, haqqında sorğu göndərilən şəxsə və
ya verilmə barədə müraciət edən şəxsə yazılı şəkildə məlumat verilir.
2. Məhkumun verilməsindən imtina haqqında qərar əsaslandırılmalıdır.
Maddə 10
Məhkumun verilmə qaydası və yeri Razılığa Gələn Tərəflərin cəzanı icra edən
orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Maddə 11
Məhkumun verilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər, Hökmü çıxaran dövlətin
ərazisində əmələ gələnlərdən başqa, Hökmü icra edən dövlət tərəfindən ödənilir.
Maddə 12
1. Məhkuma təyin olunmuş cəza Hökmü çıxaran dövlətin məhkəməsinin hökmü
əsasında yerinə yetirilir.
2. Hökmü icra edən dövlət məhkumun vəziyyətini ağırlaşdırmadan, öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cəzanın çəkilməsinin davamını təmin edir. Razılığa
Gələn digər Tərəfin hökmün icrası ilə əlaqədar məsələlər hər bir Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli məhkəməsi çıxarılmış hökmdən çıxış
edərək onun tanınması və icrası haqqında qərar qəbul edir.
4. Əgər, Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində bu əmələ görə
azadlıqdan məhrum etmənin həddi hökm üzrə təyin edildiyindən aşağıdırsa, Hökmü
icra edən dövlətin məhkəməsi öz qanunvericiliyində bu əmələ görə nəzərdə tutulan
azadlıqdan məhrumetmənin yuxarı həddini təyin edir.
5. Əgər hökm iki və ya daha çox əmələ aiddirsə və Hökmü icra edən dövlətdə
həmin əməllərdən biri və ya bir neçəsi cinayət hesab olunmursa, həmin dövlətin
məhkəməsi cinayət hesab olunan əmələ görə cəzanın hansı hissəsinin tətbiq
edilməsini müəyyən edir.
6. Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində törədilmiş əmələ görə belə cəza
nəzərdə tutulduğu halda, bu dövlətin məhkəməsi tərəfindən əlavə cəzanın icrası
barəsində qərar qəbul edilir.
Maddə 13
Verilmiş məhkuma bağışlama və ya amnistiya tətbiq olunması Hökmü icra edən
dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq tətbiq olunur.
Maddə 14
Verilmiş məhkuma münasibətdə hökmə əsaslığı ilə əlaqədar yenidən baxmağa
yalnız Hökmü çıxaran dövlət səlahiyyətlidir.
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Maddə 15
1. Hökmə onu çıxaran dövlət tərəfindən yenidən baxılmışdırsa, hökmün ləğv
edilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə məhkəmə qərarının təsdiq edilmiş surəti hökmü
icra edən dövlətə təxirə salınmadan göndərilir.
2. Əgər məhkum cəza çəkməsi üçün verildikdən sonra Hökmü çıxaran dövlətdə
ləğv edilmiş və yeni istintaq və məhkəmə baxışı nəzərdə tutulubsa, bu barədə qərarın
surəti, cinayət işinin materialları məhkum olmadan keçirilməsi mümkün olan zəruri
prosessual hərəkətlərin nəticələri üzrə digər materiallar, bütün cinayət işinin
materialları rus dilinə tərcüməsi ilə öz qanunvericiliyinə əsasən cinayət təqibini
aparmaq üçün Hökmü icra edən dövlətə göndərilir.
3. Əlavə istintaqın nəticələrinə görə bəraətedici əsaslarla cinayət işinə xitam
verildikdə və ya məhkəmə tərəfindən bəraət hökmü çıxarıldıqda əsassız cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməklə şəxsə vurulmuş ziyan Hökmü çıxaran dövlət tərəfindən
ödənilir.
4. Əgər məhkumun cəza çəkməsi üçün verilməsindən sonra hökm Hökmü
çıxıran dövlət tərəfindən dəyişdirilmişsə, bu barədə qərarın surəti və digər zəruri
sənədlər Hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına göndərilir. Hökmü icra
edən dövlətin məhkəməsi hazırkı Müqavilənin 12-cü maddəsində göstərilən qaydada
belə qərarın icrası haqqında məsələni həll edir.
Maddə 16
1. Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün verilən şəxsə münasibətdə, bu
dövlətin ərazisində eyni əməl törətməyə görə məhkum edilmiş şəxslərə münasibətdə
olduğu kimi məhkum olunmaqla əlaqədar eyni hüquqi nəticələr yaranır.
2. Razılığa Gələn digər Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
hökmün icrası ilə əlaqədar verilən şəxs, həmin əmələ görə Hökmü icra edən dövlətin
ərazisində cinayət məsuliyyətinə yenidən cəlb edilə bilməz.
Maddə 17
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən biri digər Razılığa Gələn Tərəfə məhkum
olmuş şəxsin onun ərazisindən tranzit qaydada aparılması barədə xahişi ilə müraciət
etmişsə və müraciət edən Razılığa Gələn Tərəf üçüncü dövlətlə onun ərazisinə və ya
ərazisindən məhkum olunmuş şəxsin verilməsini razılaşdırmışsa, bu Razılığa Gələn
Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər Razılığa Gələn Tərəfin göstərilən xahişini
təmin edə bilər.
2. Məhkum olunmuş şəxsin tranzit aparılması ilə əlaqədar xərcləri, bu daşınma
üçün müraciət etmiş Razılığa Gələn Tərəf ödəyir.
Maddə 18
Hazırkı Müqavilənin tətbiqi ilə əlaqədar ortaya çıxan məsələləri Razılığa Gələn
Tərəflərin mərkəzi orqanları həll edir.
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Maddə 19
1. Hazırkı Müqavilənin icrası ilə əlaqədar Razılığa Gələn Tərəflər öz dövlət
dillərindən və ya rus dilindən istifadə edirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflərin dövlət dilində icra olunmuş sənədlərə rus dilində
təsdiq edilmiş tərcüməsi əlavə olunur.
Maddə 20
Hazırkı Müqavilənin müddəaları Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
Müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur.
Maddə 21
Hazırkı Müqavilənin qüvvəsi Müqavilə qüvvəyə minənə qədər Razılığa Gələn
Tərəflərin məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərə də şamil edilir.
Maddə 22
1. Hazırkı Müqavilə ratifikasiya olunmalı və Razılığa Gələn Tərəflərin ratifikasiya
fərmanlarının dəyişdirilməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır.
3. Hazırkı Müqavilənin qüvvəsi Razılığa Gələn bir Tərəfin onun qüvvəsinə xitam
verilməsi niyyəti barədə yazılı xəbərdarlığın digər Razılığa Gələn Tərəfdən alındığı
andan altı ay keçdikdən sonra dayandırılır.
"5" avqust 1997-ci ildə Bakı şəhərində iki nüsxədə hər biri azərbaycan, qırğız və
rus dillərində tərtib edilmiş, bütün mətnlər autentikdir.
Hazırkı Müqavilənin mətninin təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandıqda Razılığa
Gələn Tərəflər rus dilində tərtib olunmuş mətnə müraciət edəcəklər.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ LİTVA RESPUBLİKASI ARASINDA MÜLKİ,
AİLƏ VƏ CİNAYƏT İŞLƏRI ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM VƏ HÜQUQİ
MÜNASİBƏTLƏR HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra Razılığa gələn Tərəflər adlandırılan Azərbaycan Respublikası və
Litva Respublikası,
beynəlxalq hüququn ümumtanınmış normalarına əsaslanaraq,
Razılığa Gələn hər iki Tərəfin vətəndaşlarının şəxsi və əmlak hüquqlarının
bərabər hüquqi müdafiəsini təmin etmək əzmindən çıxış edərək,
mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi əməkdaşlığın inkişafına mühüm
əhəmiyyət verərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
BİRİNCİ HİSSƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Hüquqi müdafiənin göstərilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin hər birinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində özlərinin şəxsi və əmlak hüquqlarına münasibətdə həmin Razılığa gələn
Tərəfin öz vətəndaşları kimi eyni hüquqi müdafiədən istifadə edirlər.
2. Razılığa gələn Tərəflərin hər birinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətlərinə mülki, ailə və cinayət işləri aid olan məhkəmələrinə, prokurorluğuna
və idarələrinə (bundan sonra ədliyyə idarələri adlandırılacaq) həmin Tərəfin öz
vətəndaşları kimi eyni şərtlərlə azad və maneəsiz müraciət etmək hüququna
malikdirlər, həmin idarələrdə çıxış edə, vəsatət qaldıra, iddia təqdim edə və digər
prosessual hərəkətlər həyata keçirə bilərlər.
3. Bu Müqavilənin müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin ərazilərində onların
qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis olunmuş hüquqi şəxslərə də müvafiq surətdə
tətbiq edilir.
Maddə 2
Hüquqi yardımın göstərilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri bu Müqavilənin müddəalarına
uyğun olaraq, mülki, ailə və cinayət işləri üzrə bir-birinə qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərirlər.
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2. Ədliyyə idarələri bu maddənin 1-ci bəndindəki işlər üzrə digər idarələrə də
hüquqi yardım göstərirlər.
3. Digər idarələr bu maddənin 1-ci bəndində sadalanan işlər üzrə hüquqi yardım
haqqında xahişlərini ədliyyə idarələrinin vasitəsi ilə göndərirlər.
Maddə 3
Hüquqi yardımın həcmi
Hüquqi yardım sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş bütün prosessual hərəkətlərin icrasını, o cümlədən Tərəflərin, müqəssirlərin
və müttəhimlərin, zərərçəkmişlərin, şahidlərin, ekspertlərin dindirilməsini,
ekspertizaların keçirilməsini, baxışı, maddi sübutların verilməsini, cinayət təqibinin
həyata keçirilməsini və cinayət törətmiş şəxslərin verilməsini, mülki işlər üzrə
məhkəmə qərarlarının tanınmasını və icra edilməsini, sənədlərin təqdim olunmasını
və göndərilməsini, digər Tərəfin xahişi ilə müqəssirlərin məhkumluğu haqqında
məlumatlar təqdim edilməsini əhatə edir.
Maddə 4
Əlaqələrin qaydası
Razılığa gələn Tərəflərin idarələri hüquqi yardım göstərilərkən bir-biri ilə
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu və Litva
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu vasitəsi ilə əlaqələr həyata
keçirirlər.
Maddə 5
Dil
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında xahişlər sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin dilində tərtib edilir və onlara digər Razılığa Gələn Tərəfin dilində və ya rus
dilində tərcümələrin təsdiq edilmiş surətləri əlavə edilir.
2. Tərcümə rəsmi tərcüməçi və ya notarius və ya sorğu edən idarənin vəzifəli
şəxsi və ya sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyi və ya
konsulluq idarəsi tərəfindən təsdiq edilir.
Maddə 6
Ünvanların və digər məlumatların müəyyənləşdirilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri xahiş əsasında bir-birlərinə öz
dövlətlərinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, əgər bu, vətəndaşların hüquqlarının
həyata keçirilməsi naminə tələb olunursa, Razılığa gələn Tərəflərin ərazilərində
yaşayan şəxslərin ünvanlarının müəyyənləşdirilməsində köməklik göstərirlər. Bu
halda sorğu edən ədliyyə idarəsi onda olan sorğuda göstərilən şəxsin ünvanının
müəyyən edilməsinə kömək edə biləcək məlumatları bildirir.
2. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə idarələrində mülki, ailə və cinayət işləri üzrə maddi tələblər irəli sürülmüş
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sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayan şəxslərin mülki vəziyyətinin,
iş yerinin və ya məşğuliyyət növünün və gəlirlərinin müəyyənləşdirilməsində birbirlərinə köməklik göstərirlər.
Maddə 7
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında xahişin forması
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar göstərilməlidir:
1) sorğu edən idarənin adı;
2) sorğu edilən idarənin adı, xahişin məqsədinin göstərilməsi və sorğu edilən
yardımın təsviri;
3) barəsində hüquqi yardım sorğu edilən işin adı;
4) Tərəflərin, müqəssirlərin, müttəhimlərin və ya məhkumların adları, soyadları və
atalarının adları, onların vətəndaşlığı, məşğuliyyəti və daimi yaşadığı və ya olduğu yer;
5) onların müvəkkillərinin soyadları və ünvanları;
6) tapşırığın məzmunu, cinayət işləri üzrə isə həmçinin törədilmiş cinayətin
faktiki hallarının təsviri və onun hüquqi cəhətdən tövsif edilməsi.
2. Zərurət olduqda, sorğuya onun icrasını asanlaşdıran, yaxud prokurorlar və ya
məhkəmə tərəfindən sanksiyalaşdırılmış prosessual hərəkətlərin yerinə yetirilməsi
üçün zəruri olan sənədlərin və ya onlardan çıxarışların lazımi qaydada təsdiq edilmiş
surətləri əlavə edilir.
3. Xahiş sorğu edən ədliyyə idarəsinin müvafiq vəzifəli şəxsi tərəfindən
imzalanmalı və gerbli möhürlə təsdiq edilməlidir.
Maddə 8
İcra qaydası
1. Hüquqi yardım göstərilməsi barədə xahiş icra edilərkən sorğu edilən ədliyyə
idarəsi öz dövlətinin qanunvericiliyini tətbiq edir. Lakin sorğu edən idarənin xahişinə
əsasən sorğu edilən idarə öz dövlətinin qanunvericiliyinə zidd olmadığı halda sorğu
edən Razılığa Gələn Tərəfin prosessual normalarını nəzərə ala bilər.
2. Əgər xahiş icrası səlahiyyətinə aid olmayan ədliyyə idarəsinə edilibsə, o,
xahişi səlahiyyətli ədliyyə idarəsinə göndərir və bu barədə sorğu edən idarəyə
məlumat verir.
3. Sorğu edən ədliyyə idarəsinin xahişi ilə sorğu edilən ədliyyə idarəsi ona və
maraqlı tərəflərə, əgər sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi buna yol
verirsə, sorğunun icrasında iştirak edə bilmələri üçün xahişin icra vaxtı və yeri
haqqında vaxtında məlumat verir.
4. Xahiş yerinə yetirildikdən sonra sorğu edilən ədliyyə idarəsi sənədləri sorğu
edən idarəyə göndərir. Hüquqi yardım göstərilməsi mümkün olmadığı halda o,
sorğunu geriyə qaytarır və onun icrasına mane olan hallar haqqında məlumat verir.
Maddə 9
Sənədlərin təqdim edilməsi qaydası
1. Əgər təqdim edilən sənədlər sorğu edilən idarənin dilində tərtib olub və ya
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tərcümə ilə təmin edilibsə, sorğu edilən idarə öz dövlətində qüvvədə olan
qanunvericiliyə müvafiq olaraq sənədlərin təqdim edilməsini həyata keçirir. Sənədlər
sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin dilində tərtib edilmədiyi yaxud tərcümə ilə təmin
edilmədiyi hallarda könüllü qəbul etməyə razı olduqda sənəd alana təqdim edilir.
2. Sənədlərin təqdim edilməsi barədə xahişdə sənəd alanın dəqiq ünvanı və
təqdim edilən sənədin adı göstərilməlidir. Əgər təqdimetmə haqqında xahişdə
göstərilən ünvan tam və ya dəqiq olmazsa, sorğu edilən idarə öz dövlətinin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq dəqiq ünvanın müəyyənləşdirilməsi üçün tədbirlər
görür.
Maddə 10
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilir. Təsdiqnamədə
təqdim edilmənin vaxtı və yeri, həmçinin sənədin təqdim edildiyi şəxs göstərilməlidir.
Maddə 11
Diplomatik nümayəndəliklər, yaxud konsulluq idarələri
vasitəsi ilə sənədlərin təqdim edilməsi və vətəndaşların dindirilməsi
Razılığa gələn Tərəflər özlərinin diplomatik nümayəndəlikləri yaxud konsulluq
idarələri vasitəsi ilə sənədləri təqdim etmək və digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində olan öz vətəndaşlarını dindirmək hüququna malikdirlər. Bu zaman məcburi
xarakterli tədbirlər tətbiq edilə bilməz.
Maddə 12
Şahidlərin, zərərçəkmişlərin, mülki iddiaçıların, mülki cavabdehlərin,
ekspertlərin xaricə çağırılması
1. Əgər Razılığa gələn Tərəfin birinin ərazisində keçirilən ibtidai istintaq və ya
məhkəmə baxışı zamanı digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində olan şahidin,
zərərçəkmişin, mülki iddiaçının və cavabdehin, onların nümayəndələrinin və ya
ekspertin gəlməsi zərurəti yaranarsa, həmin Tərəfin müvafiq orqanına çağırış
vərəqəsi verilməsi haqqında tapşırıqla müraciət edilir.
2. Çağırışçı işin məhkəmə baxışına gəlmədiyi halda Razılığa gələn Tərəflər
prosessual və digər məcburiyyət tədbirlərini tətbiq etmək hüququna malik deyillər.
3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslər onların vətəndaşlığından asılı
olmayaraq, digər Razılığa gələn Tərəfin müvafiq orqanının çağırışına əsasən könüllü
gəldikdə bu Tərəfin ərazisində, onun dövlət sərhədini keçənə qədər törətdikləri hər
hansı əmələ görə cinayət və ya inzibati məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına və ya
cəzaya məruz qala bilməzlər. Belə şəxslər həmçinin öz ifadələrinə və ekspert kimi
verdikləri rəylərə görə və ya araşdırmanın predmeti olan əmələ görə cinayət və
inzibati məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud cəzaya məruz qala bilməzlər.
4. Əgər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslər iştiraklarının zəruri
olmadığı haqqında xəbərdarlıq edildikləri andan 15 gün müddətində sorğu edən
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Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk etməzsə, bu imtiyazdan istifadə etmirlər. Bu
müddətə həmin şəxslərin onlardan asılı olmayan səbəblərə görə sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədikləri vaxt daxil edilmir.
5. Digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə çağırışla gələn şahidlər və ekspertlər
onları çağırmış orqan tərəfindən xaricə gediş və orada qalmaqla bağlı xərclərinin,
habelə işdən ayrıldıqları günlər üçün alınmamış əmək haqqının ödənilməsi hüququna
malikdirlər; ekspertlər, bundan əlavə, ekspertizanın keçirilməsinə görə
mükafatlandırılma hüququna malikdirlər. Çağırışda çağırılan şəxslərin hansı ödəmə
növü hüququna malik olması göstərilməlidir; onların vəsatəti üzrə çağırış göndərən
Razılığa gələn Tərəf müvafiq xərclərin ödənilməsi üçün avans verir.
Maddə 13
Sənədlərin etibarlılığı
1. Razılığa gələn Tərəflərin birinin ərazisində səlahiyyətləri daxilində və
müəyyən edilən formada müvafiq idarə yaxud xüsusi səlahiyyətləndirilmiş şəxs
tərəfindən hazırlanmış və gerbli möhürlə təsdiq edilmiş sənədlər o biri Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində hər hansı digər təsdiq edilmə olmadan qəbul edilir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində rəsmi sənəd kimi qəbul olunan
sənədlər digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində də rəsmi sənədlərin sübutetmə
qüvvəsinə malikdir.
Maddə 14
Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı olan xərclər
Tapşırığın yönəldiyi Razılığa gələn Tərəf ekspertizaların və tranzit daşınmaların
həyata keçirilməsi istisna olmaqla, hüquqi yardımın göstərilməsinə görə xərclərin
ödənilməsini tələb etməyəcək.
Razılığa gələn Tərəflərin özləri bu Müqavilədə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa,
ərazilərində hüquqi yardım göstərilərkən yaranmış bütün xərcləri ödəyirlər.
Maddə 15
Məlumatların təqdim olunması
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu və Litva
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu bir-birinin xahişi ilə öz
dövlətlərində qüvvədə olan və yaxud qüvvədə olmuş qanunvericilik və onun ədliyyə
idarələri tərəfindən tətbiqi məsələləri haqqında məlumat təqdim edirlər.
Maddə 16
Təmənnasız hüquqi müdafiə və məhkəmə xərclərindən azad olunma
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşlarına digər Razılığa gələn Tərəfin
məhkəmələrində və digər ədliyyə idarələrində onun öz vətəndaşları üçün nəzərdə
tutulmuş eyni əsaslarla və imtiyazlarla təmənnasız hüquqi yardım göstərilir,
təmənnasız məhkəmə icraatı və məhkəmə xərclərindən azad olunma təmin edilir.
256

Maddə 17
Vətəndaşlıq vəziyyəti haqqında şəhadətnamələrin
və digər sənədlərin göndərilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflər bir-birinə xahiş əsasında tərcüməsiz və təmənnasız
digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşlarının şəxsi hüquq və əmlak maraqlarına aid
olan vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin və digər
sənədlərin (təhsil haqqında, iş haqqında və s.) göndərilməsini öhdələrinə götürürlər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən sənədlər Razılığa gələn Tərəflərin
ədliyyə idarələri tərəfindən tərcüməsiz və təmənnasız digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində yaşayan şəxslərə bilavasitə onların vəsatəti əsasında göndərilə bilər.
Maddə 18
Hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina
1. Əgər hüquqi yardım haqqında xahişin icrası insan hüquqlarının pozulmasına,
dövlətin suverenliyinə və ya təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilərsə və ya sorğu edilən
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə ziddirsə, Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə
idarələri bu xahişin tam və ya hissə-hissə yerinə yetirməsindən imtina edə bilərlər.
2. Hüquqi yardım haqqında xahişin yerinə yetirməsindən imtina haqqında qərar
qəbul etdikdə Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri imtinanın səbəblərini
göstərməklə bu haqda bir-birlərini məlumatlandırırlar.
İKİNCİ HİSSƏ
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
I BÖLMƏ
MÜLKİ VƏ AİLƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM VƏ HÜQUQİ
MÜNASİBƏTLƏR
Maddə 19
Şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti haqqında
sənədlərin verilməsi
1. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə icazəsinin alınması üçün
zəruri olan şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti haqqında sənədlər ərizəçinin ərazisində
yaşayış və ya olduğu yer olan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən
verilir.
2. Əgər Razılığa gələn Tərəflərin ərazisində ərizəçinin yaşayış və ya olduğu yer
yoxdursa, onda onun dövlətinin diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluq idarəsi
tərəfindən təsdiq edilmiş sənəd kifayətdir.
3. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad etmək haqqında vəsatət üzrə
qərar çıxaran məhkəmə sənəd verən orqana əlavə izahat haqqında sorğu edə bilər.
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Maddə 20
Məhkəmələrin səlahiyyətləri
1. Əgər bu Müqavilə digər qayda müəyyən etmirsə, hər bir Razılığa gələn
Tərəfin məhkəmələri, cavabdehin onun ərazisində yaşayış yeri olduqda mülki və ailə
işlərinə baxmağa səlahiyyətlidir. Onlar o zaman səlahiyyətlidirlər ki, hüquqi şəxslərə
qarşı iddialar üzrə hüquqi şəxsin idarəçilik orqanı, nümayəndəliyi, yaxud filialı həmin
Tərəfin ərazisində olsun.
2. Razılığa gələn Tərəflərin məhkəmələri Tərəflərin arasında yazılı razılıq
olduqda digər hallarda da işlərə baxırlar. Belə razılığın olduğu təqdirdə məhkəmə
cavabdehin ərizəsinə görə, əgər belə ərizə iddianın mahiyyəti üzrə etirazların təqdim
olunmasından əvvəl verilmişsə, iş üzrə icraata xitam verir. Məhkəmələrin müstəsna
səlahiyyəti Tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilməz.
3. Razılığa gələn hər iki Tərəfin bu müqaviləyə uyğun olaraq səlahiyyətli
məhkəmələrində eyni tərəflər arasında, eyni predmet barəsində və eyni əsaslarla iş
üzrə icraat qaldırıldığı halda işi daha gec qaldırmış məhkəmə icraata xitam verir.
4. Mülkiyyət hüququna və digər daşınmaz əmlaka əşya hüquqlarına dair iddialar
üzrə daşınmaz əmlak yerləşdiyi yerin məhkəmələri müstəsna səlahiyyətlidirlər.
Maddə 21
Fəaliyyət qabiliyyəti və hüquq qabiliyyəti
1. Fiziki şəxslərin fəaliyyət qabiliyyəti bu şəxsin vətəndaşı olduğu və ya
ərazisində daimi yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
2. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti ərazisində təsis edildiyi Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi üzrə müəyyən edilir.
Maddə 22
Məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab
edilməsi. Fəaliyyət qabiliyyətinin bərpa edilməsi
1. Şəxsin məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab
edilməsi işləri üzrə, bu maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan hallar istisna
olmaqla, şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir.
2. Əgər Razılığa gələn Tərəflərdən birinin məhkəməsinə onun ərazisində
yaşayan digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşı olan şəxsin məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsinin əsasları məlum
olarsa, o, həmin şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsini bu
barədə məlumatlandırır.
3. Əgər məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab
edilməsinin əsasları barədə məlumatlandırılan Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi üç
ay müddətində işi başlamazsa və ya öz fikrini bildirməzsə, həmin vətəndaşın yaşayış
yeri olduğu Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya
fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında işə baxacaqdır. Şəxsin
məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi
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haqqında qərar həmin şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
məhkəməsinə göndərilir.
4. Bu maddənin 1-3 bəndlərinin müddəaları müvafiq olaraq fəaliyyət
qabiliyyətinin bərpa edilməsinə də tətbiq edilir.
5. Bu maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan və təxirəsalınmaz
hallarda şəxsin ərazisində olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi bu şəxsin və ya
onun əmlakının müdafiəsi üçün zəruri olan tədbirləri müstəqil həyata keçirə bilər. Bu
tədbirlərlə əlaqədar qəbul edilmiş sərəncamlar bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa
gələn Tərəfin məhkəməsinə göndərilir. Əgər həmin Razılığa gələn Tərəf digər qərar
qəbul edərsə, həmin sərəncamlar ləğv edilə bilər.
6. Hər bir Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələri məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və
ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında işlərə prokurorun mütləq
iştirakı ilə baxır.
Maddə 23
Xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilmə, ölmüş
elan edilmə və ölüm faktının müəyyən edilməsi
1. Xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilmə və ya ölmüş elan edilmə və ölüm faktının
müəyyən edilməsi haqqında işlər üzrə son məlumatlara görə şəxsin sağ olduğu vaxt
vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin idarələri səlahiyyətlidir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin idarələri digər Razılığa gələn Tərəfin
vətəndaşını onun ərazisində yaşayan şəxslərin vəsatəti üzrə, əgər onların hüquq və
mənafeləri bu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsaslanıbsa, xəbərsiz itkin
düşmüş hesab edə, ölmüş elan edə, habelə ölüm faktını müəyyən edə bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda Razılığa
gələn Tərəflərin idarələri öz dövlətlərinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
Maddə 24
Nikahın bağlanması
1. Nikaha girən şəxslərdən hər biri üçün nikahın bağlanması şərtləri onun
vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Bununla
belə, nikahın bağlanmasına maneələrə münasibətdə ərazisində nikah bağlanan
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməlidir.
2. Nikahın bağlanması forması ərazisində nikah bağlanan Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur.
Maddə 25
Ər-arvadın şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri
1. Ər-arvadın şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri ərazisində onların birgə
yaşayış yeri olan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər ər-arvadın biri Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində, o biri isə
digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa və bununla belə ər-arvaddan hər
ikisi eyni vətəndaşlığa malikdirsə, onların şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri
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vətəndaşları olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əgər ər-arvaddan biri Razılığa gələn Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər
Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa və onlardan biri Razılığa Gələn Tərəflərdən
birinin ərazisində, ikincisi isə digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa,
onların şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri onların ərazisində sonuncu birgə yaşayış
yerləri olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən şəxslərin Razılığa gələn
Tərəflərin ərazilərində birgə yaşayış yeri olmamışdırsa, idarəsində işə baxılan
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq olunur.
5. Ər-arvadın onların daşınmaz əmlakına dair hüquq münasibətləri ərazisində
həmin əmlak olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 26
Nikaha xitam verilməsi və nikahın etibarsız sayılması
1. Nikaha xitam verilməsi işləri üzrə ər-arvadın ərizə verdikləri zaman
vətəndaşları olduqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir və onun
orqanları səlahiyyətlidir. Əgər ər-arvadın digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
yaşayış yeri vardırsa, həmin Razılığa Gələn Tərəfin idarələri də səlahiyyətlidir.
2. Əgər nikaha xitam verilməsi haqqında ərizə verildiyi zaman ər-arvaddan biri
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşıdırsa və onlardan biri Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində yaşayırsa, Razılığa Gələn Tərəflərdən hər ikisinin idarələri
səlahiyyətlidir. Bununla belə, onlar öz dövlətlərinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
3. Nikahın etibarsız sayılması işləri üzrə bu Müqavilənin 24-cü maddəsinə
uyğun olaraq, nikah bağlandıqda qanunvericiliyi tətbiq edilən Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir. Bununla belə məhkəmələrin səlahiyyəti bu maddənin 1-ci
və 2-ci bəndlərinə müvafiq müəyyən edilir.
VALİDEYNLƏR VƏ UŞAQLAR ARASINDA HÜQUQ
MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 27
Atalığın və ya uşağın doğulmasının müəyyən edilməsi
və mübahisə edilməsi
Atalığın müəyyən və mübahisə edilməsi və uşağın bu nikahdan doğulmasının
müəyyən edilməsi haqqında işlər uşağın doğulduğu yerə görə vətəndaşı olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll edilir.
Maddə 28
Valideynlər və uşaqlar arasında hüquq münasibətləri
1. Valideynlər və uşaqlar arasında hüquq münasibətləri ərazisində onların birgə
yaşayış yeri olduqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər valideynlərdən və uşaqlardan hər hansı birinin yaşayış yeri digər
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Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yerləşirsə, onların arasında hüquq münasibətləri
uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Yetkinlik yaşına çatan uşaqlardan aliment tutulması barədə işlərə dair aliment
almaq iddiasında olan şəxsin ərazisində yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 29
Nikahdan kənar doğulan uşaq
Nikahdan kənar doğulan uşaqla onun anası və atası arasındakı hüquq
münasibətləri uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
Maddə 30
Məhkəmələrin səlahiyyəti
1. Bu Müqavilənin 27-29-cu maddələrində göstərilən hüquq münasibətləri üzrə
qərarların çıxarılmasında həmin hallarda qanunu tətbiq edilməli olan Razılığa gələn
Tərəfin məhkəmələri səlahiyyətlidir.
Əgər iddiaçı və cavabdeh eyni Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayırlarsa,
27 və 29-cu maddələrin müddəalarına riayət etməklə həmin Razılığa gələn Tərəfin
məhkəmələri də səlahiyyətlidirlər.
ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏ
Maddə 31
Övladlığa götürmə və onun ləğv edilməsi
1. Övladlığa götürmə zamanı övladlığa götürülənin vətəndaşı olduğu Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Əgər uşağı övladlığa götürən ər-arvaddan biri Razılığa gələn Tərəflərdən
birinin, digəri isə o birinin vətəndaşıdırsa, övladlığa götürmə hər iki Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə cavab verməlidir.
3. Əgər uşaq Razılığa gələn Tərəflərdən birinin, övladlığa götürən isə digər
Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa, övladlığa götürülmə və onun ləğv edilməsi
zamanı, əgər uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tələb
olunursa, uşağın, onun qanuni nümayəndəsinin və bu Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli dövlət orqanının razılığı alınmalıdır.
Maddə 32
İdarələrin səlahiyyəti
Övladlığa götürmə haqqında qərar verməkdə övladlığa götürülənin vətəndaşı
olduğu Razılığa gələn Tərəfin idarəsi səlahiyyətlidir, bu Müqavilənin 31-ci maddəsinin
2-ci bəndində nəzərdə tutulan halda isə ərazisində ər-arvadın olduğu və ya axırıncı
olan yaşayış və ya olduğu yerin Razılığa gələn Tərəfin idarəsi səlahiyyətlidir.
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QƏYYUMLUQ VƏ HİMAYƏÇİLİK
Maddə 33
İdarələrin səlahiyyəti
1. Razılığa gələn Tərəflərin vətəndaşları üzərində qəyyumluq və himayəçilik
barədə qərar çıxarmaqda, əgər bu Müqavilə ilə digər qayda nəzərdə tutulmamışdırsa,
qəyyumluğa götürülən yaxud üzərində himayəçilik olan şəxsin vətəndaşı olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qəyyumluq və himayəçilik orqanı səlahiyyətlidir. Bununla belə,
həmin Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Qəyyum, yaxud himayəçi və üzərində qəyyumluq yaxud himayəçilik olan
şəxs arasındakı hüquq münasibətləri qəyyumluq orqanı qəyyumu, yaxud himayəçini
təyin etmiş Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 34
Qəyyumluq və himayəçilik üzrə tədbirlərin görülməsi qaydası
1. Daimi yaşayış yeri, olduğu yer və ya əmlakı digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində olan vətəndaşın mənafeyi üçün qəyyumluq və ya himayəçilik üzrə tədbirlərin
görülməsi zəruri olduğu halda, həmin Razılığa gələn Tərəfin idarəsi bu Müqavilənin
33-cü maddəsinə uyğun səlahiyyətli idarəni təxirə salınmadan məlumatlandırır.
2. Təxirəsalınmaz hallarda digər Razılığa gələn Tərəfin idarəsi öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq zəruri müvəqqəti tədbirlər görə bilər. Bununla belə, o,
bu Müqavilənin 33-cü maddəsinə uyğun səlahiyyətli olan idarəni təxirə salınmadan
bu barədə məlumatlandırmağa borcludur. Həmin tədbirlər bu Müqavilənin 33-cü
maddəsində göstərilən idarə tərəfindən digər qərar qəbul edilənə qədər qüvvəsini
saxlayır.
Maddə 35
Qəyyumluğun və himayəçiliyin verilməsi
1. Əgər qəyyumluğa götürülənin və ya himayəçilik altında olan şəxsin yaşayış
yeri və ya olduğu yer, yaxud əmlakı həmin dövlətdə yerləşirsə, bu Müqavilənin 33-cü
maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun səlahiyyətli olan qəyyumluq və himayəçilik orqanı
qəyyumluğu və ya himayəçiliyi digər Razılığa gələn Tərəfin müvafiq orqanlarına
vermək hüququna malikdir. Verilmə yalnız o halda etibarlıdır ki, sorğu edilən orqan
qəyyumluq və ya himayəçiliyi qəbul etməyə razıdır və bu barədə sorğu edən orqanı
xəbərdar edir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, qəyyumluğu və ya himayəçiliyi
qəbul edən orqan onları öz dövlətinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir.
O, qəyyumluq və himayəçilik altında olan şəxsin şəxsi statusuna aid məsələlərə dair
qərar çıxarmaq hüququna malik deyil, lakin nikah bağlanmasına həmin şəxsin
vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə görə zəruri olan icazəni
verə bilər.
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ƏMLAK HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 36
Mülkiyyət hüququ
1. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ ərazisində bu əmlakın yerləşən
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Hansı əmlak daşınmaz
sayılır sualı ərazisində əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
uyğun həll olunur.
2. Dövlət reyestrlərinə daxil edilməli olan nəqliyyat vasitələrinə mülkiyyət
hüququ ərazisində nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatını aparan orqanın yerləşdiyi
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əmlak üzərində mülkiyyət hüququ və digər əşya hüququnun yaranması və
xitam verilməsi belə hüququn yaranmasına və xitam verilməsinə əsas olmuş
hərəkətlərin və digər halların baş verdiyi zaman əmlak ərazisində yerləşən Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir. Əqdin predmeti olan əmlak
üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının yaranması və xitam verilməsi,
tərəflərin razılığı ilə digər qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, əqdin bağlandığı yerin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 37
Əqdin forması
1. Əqdin forması onun bağlandığı yerin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlak və ya ona olan hüquqlara dair əqdin forması ərazisində belə
əmlak yerləşən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 38
Ziyanın ödənilməsi
1. Ziyanın ödənilməsi haqqında öhdəliklər, müqavilələrdən və digər
qanunauyğun hərəkətlərdən irəli gələn öhdəliklərdən başqa, yalnız ərazisində ziyanın
ödənilməsi tələbi üçün əsas olan hərəkətin yaxud digər halın baş verdiyi yerin
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər iddiaçı və cavabdeh eyni Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşlarıdırsa,
həmin Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində sadalanan işlər üzrə ərazisində ziyanın
ödənilməsi haqqında tələb üçün əsas olan hərəkətlərin və digər halların baş verdiyi
Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir. Zərərçəkən həmçinin ərazisində
cavabdehin yaşayış yeri olan Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinə də iddia verə bilər.
Maddə 39
İddia müddəti
İddia müddətinə dair məsələlər müvafiq hüquq münasibətinin tənzimlənməsi
üçün tətbiq edilən qanunvericilik ilə həll edilir.
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VƏRƏSƏLİK
Maddə 40
Hüquqlarda bərabərlik prinsipi
Razılığa gələn Tərəflərdən hər birinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində həmin Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşları kimi bərabər şərtlərlə və eyni
həcmdə qanun və ya vəsiyyətnamə əsasında əmlak yaxud hüquq varisi ola bilərlər.
Maddə 41
Vərəsəlik hüququ
1. Daşınan əmlaka vərəsəlik hüququ ərazisində miras qoyanın sonuncu daimi
yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2. Daşınmaz əmlaka vərəsəlik hüququ ərazisində əmlak yerləşən Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 42
Vərəsəsiz əmlak
Əgər vərəsəlikdə tətbiq olunan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə görə
varis dövlətdirsə, bu halda daşınan əmlak miras qoyanın ölən vaxt vətəndaşı olduğu
dövlətə verilir, daşınmaz əmlak isə ərazisində olduğu dövlətin mülkiyyətinə keçir.
Maddə 43
Vəsiyyətnamə
Şəxsin vəsiyyətnamə tərtib və ləğv etmək qabiliyyəti və həmçinin
vəsiyyətnamənin və onun ləğv edilməsinin forması vəsiyyətnamə tərtib edilən anda
miras qoyanın vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilir. Lakin vəsiyyətnamə və onun ləğv olunması əgər sonuncu tərtib edilən yerin
qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verirsə, formasına riayət olunmaması nəticəsində
etibarsız hesab edilə bilməz.
Maddə 44
Vərəsəlik işləri üzrə səlahiyyət
1. Daşınan əmlaka dair vərəsəlik işləri üzrə icraatı, bu maddənin 2-ci bəndində
nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, ərazisində miras qoyulan daşınan əmlak
yerləşən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə idarələri aparır.
2. Daşınmaz əmlaka dair vərəsəlik işləri üzrə icraatı ərazisində bu əmlakın
yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin idarələri aparır.
3. Bu maddənin müddəaları müvafiq olaraq vərəsəliyə dair işlər üzrə
mübahisələrə də tətbiq edilir.
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Maddə 45
Mirasın mühafizəsi üzrə tədbirlər
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin orqanları öz qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq onun ərazisində digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşının qoyduğu miras
əmlakın mühafizəsi üçün zəruri olan tədbirlər görürlər.
2. Digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşının ölümündən sonra mirasın
mühafizəsi üzrə tədbirlərin görülməsi üçün məsul olan orqanlar həmin Razılığa gələn
Tərəfin diplomatik nümayəndəliyini və ya konsulluq idarəsini miras qoyanın ölümü və
vərəsəlik hüququnu elan edən şəxslər haqqında, vərəsəlik hüququna malik şəxslərə
dair onlara məlum olan hallar və bu şəxslərin olduğu yer haqqında, vəsiyyətin
mövcudluğu, mirasın həcmi və dəyəri, habelə mirasın mühafizəsi üzrə hansı tədbirlər
görüldüyü haqqında dərhal məlumatlandırmağa borcludur.
3. Diplomatik nümayəndəliyin və ya konsulluq idarəsinin tələbi ilə onlara miras
qoyulan daşınan əmlak və ölənin sənədləri verilir.
Maddə 46
Diplomatik nümayəndəliyin və konsulluq idarəsinin hüquqları
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluq
idarəsi, mirasdan imtina hüququ istisna olmaqla xüsusi etibarnamə olmadan vərəsəlik
məsələləri üzrə digər Razılığa gələn Tərəfin orqanları qarşısında, əgər həmin Tərəfin
vətəndaşları iştirak etməsələr, digər üzrlü səbəbdən öz hüquq və mənafelərini
vaxtında müdafiə edə bilməsələr və nümayəndə təyin etməyiblərsə də, həmin Tərəfin
vətəndaşlarının maraqlarını təmin etmək hüququna malikdir.
Maddə 47
Xüsusi qayda
Əgər Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı daimi yaşayış yeri olmadığı
digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində səfər zamanı ölərsə, üstündə olan pul və
əşyalar onun vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyinə və
ya konsulluq idarəsinə verilir.
Maddə 48
Mirasın verilməsi
1. Əgər daşınan miras qoyulan əmlak, yaxud daşınan və ya daşınmayan miras
qoyulan əmlakın satılmasından əldə edilən pul məbləği vərəsəlik haqqında icraat
başa çatdıqdan sonra yaşadıqları və ya olduqları yer digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində olan varislərə verilməlidirsə, miras qoyulan əmlak və ya əldə edilən pul
məbləği həmin Razılığa gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyinə yaxud konsulluq
idarəsinə verilir.
2. Vərəsəlik işləri üzrə səlahiyyətli idarə miras qoyulmuş əmlakın diplomatik
nümayəndəliyə, yaxud konsulluq idarəsinə verilməsi haqqında sərəncam verir.
3. Bu əmlak vərəsələrə verilə bilər, əgər:
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1) miras qoyulan əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində
müəyyən edilmiş müddət ərzində miras qoyanın bütün kreditorlarının irəli sürdüyü
tələblər ödənmiş yaxud təmin edilmişdirsə;
2) vərəsəliklə əlaqədar bütün yığımlar ödənilmişdirsə yaxud təmin edilmişdirsə;
3) səlahiyyətli idarələr, əgər bu zəruridirsə, miras qoyulan əmlakın çıxarılmasına
icazə veriblərsə.
4. Pul məbləğlərinin köçürülməsi hər bir Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq həyata keçirilir.
QƏRARLARIN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 49
Mülki və ailə işləri, həmçinin ziyanın ödənilməsi hissəsində
cinayət işləri üzrə qərarların tanınması və icrası
1. Razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı surətdə ədliyyə idarələrinin mülki və ailə
işləri üzrə qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarını və cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın
ödənilməsi hissəsində hökmlərini tanıyır və icra edir.
2. Razılığa gələn Tərəflərin ərazilərində öz xarakterinə görə icra tələb etməyən
mülki və ailə işləri üzrə qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının, vətəndaşlıq vəziyyəti
aktlarının qeydiyyatı orqanlarının və digər idarələrin qərarları həmçinin xüsusi
icraatsız tanınır.
QƏRARLARIN İCRASINA İCAZƏ VERİLMƏSİ HAQQINDA
VƏSATƏTLƏRƏ BAXILMASI
Maddə 50
Məhkəmələrin səlahiyyəti
1. İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə baxılması ərazisində icra həyata
keçirilməli olan Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələrinin səlahiyyətinə daxildir.
2. İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatət birinci instansiyada iş üzrə qərar
çıxaran məhkəməyə verilir. İş üzrə birinci instansiyada qərar çıxaran məhkəməyə
verilən vəsatət qərar çıxarmağa səlahiyyəti olan məhkəməyə göndərilir.
3. Vəsatətə bu Müqavilənin 5-ci maddəsinin 2-ci bəndinə müvafiq təsdiq edilmiş
tərcümə əlavə edilir.
Maddə 51
Vəsatət
İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə aşağıdakıları əlavə etmək lazımdır:
1) qərarın məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş surəti;
2) əgər bu qərarın öz mətnindən irəli gəlmirsə, qərarın qanuni qüvvəyə minməsi
haqqında rəsmi sənəd;
3) prosesdə iştirak etməmiş cavabdehə heç olmasa bir dəfə vaxtında və lazımi
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formada məhkəməyə çağırılması haqqında məlumat verilməsini təsdiq edən sənəd;
4) bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən sənədlərin təsdiq edilmiş
tərcüməsi.
QƏRARLARIN İCRA QAYDASI
Maddə 52
İcra qaydası
İcra qaydası ərazisində icra həyata keçirilməli olan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 53
Məhkəmə xərcləri
İcra ilə əlaqədar olan məhkəmə xərclərinə münasibətdə ərazisində qərar icra
edilməli olan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 54
Məhkəmə qərarlarının tanımasından
və icrasından imtina
Məhkəmə qərarının tanınmasından və ya icrasına icazə verilmədən imtina edilə
bilər:
1) əgər vəsatət qaldıran şəxs və ya iş üzrə cavabdeh ona yaxud onun
nümayəndəsinə vaxtında və lazımi qaydada məhkəməyə çağırış verilməməsi
nəticəsində prosesdə iştirak etməyibsə;
2) əgər qərarın tanınmalı və icra edilməli olan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
eyni hüquqi mübahisəyə dair eyni tərəflər arasında artıq qanuni qüvvəyə minmiş qərar
çıxarılmışsa və ya Razılığa gələn Tərəfin idarəsi daha əvvəl bu iş üzrə icraat
qaldırmışsa;
3) əgər bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq olaraq, bu Müqavilədə nəzərdə
tutulmayan hallarda isə ərazisində qərar tanınmalı və icra edilməli olan Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq iş onun idarələrinin müstəsna səlahiyyətinə
aiddirsə;
4) məhkəməsi tapşırığı icra edən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş məcburi icra müddəti bitmişdirsə.
Maddə 55
Barışıq sazişi
Bu Müqavilənin 49-54-cü maddələrinin məhkəmə qərarlarına dair müddəaları
məhkəmənin təsdiq etdiyi barışıq sazişinə də tətbiq edilir.

267

Maddə 56
Əşyaların çıxarılması və pul məbləğlərinin köçürülməsi
Qərarların icrasına dair bu Müqavilənin müddəaları icra nəticəsində əldə edilən
pul məbləğlərinin köçürülməsi və predmetlərin çıxarılması haqqında Razılığa gələn
Tərəflərin qanunvericiliyinə toxunmur.
II B Ö L M Ə
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
Maddə 57
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi
Hər bir Razılığa gələn Tərəf digər Razılığa gələn Tərəfin xahişi ilə digər Razılığa
gələn Tərəfin ərazisində cinayətlərin törədilməsində şübhə doğuran vətəndaşlarına
qarşı öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cinayət təqibi həyata keçirə bilər.
Maddə 58
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi barədə xahiş və zəruri sənədlər
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi barədə xahiş yazılı şəkildə göndərilir və
aşağıdakıları əks etdirməlidir:
1) sorğu edən ədliyyə idarəsinin və istintaq və ya məhkəmə araşdırması
aparmağa səlahiyyətli olan sorğu edilən ədliyyə idarəsinin adı;
2) törədilmiş cinayətin yeri və vaxtını konkret göstərməklə, cinayət icraatının
verilməsi barədə xahişin göndərilməsi ilə bağlı əməlin təsviri;
3) cinayət törədilməsində şübhəni əsaslandıran istintaq nəticələrinin göstərilməsi;
4) şübhəli şəxsin şəxsiyyəti, vətəndaşlığı və yaşayış yeri haqqında kifayət qədər
dəqiq məlumatı;
5) cinayət nəticəsində törədilmiş ziyanın məbləği barədə məlumatlar.
2. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi barədə xahiş aşağıdakılarla müşayiət
olunmalıdır:
1) əsasında hazırkı əməl cinayət hesab edilən Razılığa gələn Tərəfin
qanununun müddəasının mətni, habelə zəruri olduqda istintaqın icraatı üçün
əhəmiyyət kəsb edən digər qanunvericilik normalarının mətnləri ilə;
2) zərərçəkənin şikayəti üzrə qaldırılan cinayət işlərinə dair zərərçəkənlərin
ərizələri və zərərin ödənməsi barədə ərizələr ilə;
3) şübhəli şəxsin şəxsiyyətini müəyyən etməyə imkan verən, onun zahiri
görünüşünün təsviri, fotoşəkilləri və digər təsvirlər daxil olmaqla, hər hansı bir
məlumatla.
3. Xahiş və ona əlavə olunan sənədlər sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin dilinə
və ya rus dilinə təsdiq olunmuş tərcümə ilə müşayiət olunur.
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Maddə 59
İkili cinayət məsuliyyəti
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında xahiş yalnız o halda təmin oluna
bilər ki, əgər barəsində sorğu göndərilmiş əməl sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində törədildikdə, cinayət hesab edilirsə.
Maddə 60
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsinin
mümkün olmaması
Əgər təqibi tələb olunan şəxs barədə sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində həmin cinayətə görə hüquqi qüvvəyə minmiş hökm yaxud iş üzrə digər
son qərar çıxarılıbsa, cinayət təqibinin həyata keçirilməsi barədə xahiş yerinə
yetirilmir və bu barədə sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf məlumatlandırılır. Bu halda
sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə idarələri tərəfindən cinayət işi qaldırıla
bilməz, qaldırdıqları iş isə xitam olunmalıdır.
TƏSLİMETMƏ
Maddə 61
Təslim etmə ilə nəticələnən cinayətlər
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq və xahiş
əsasında onun ərazisində olan şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək, yaxud
hökmü icra etmək məqsədilə bir-birinə təslim etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Təslimetmə hər bir Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
cinayət hesab olunan və törədilməsinə görə altı ay müddətindən az olmayan
azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzanı və ya başqa daha ağır cəza nəzərdə tutan
əmələ görə, yaxud qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü ilə azadlıqdan
məhrumetmə cəzasını çəkmək üçün həyata keçirilir.
3. Əgər təslimetmə haqqında xahiş bir neçə ayrı cinayətlərə aiddirsə və onların
hamısı bu maddənin 2-ci bəndinin şərtlərinə uyğun deyilsə, tələb olunan şəxsin təslim
edilməsinə bu cinayətlərdən heç olmasa birinin təslimetmə ilə nəticələnməsi şərti ilə
icazə verilə bilər.
Maddə 62
Təslimetmədən imtina
1. Təslimetmə mümkün olmur, əgər:
1) barəsində təslimedilmə haqqında xahiş göndərilən şəxs sorğu edilən Razılığa
gələn Tərəfin vətəndaşı və ya həmin dövlətdə sığınacaq hüququ verilmiş şəxs olarsa;
2) xahiş alındığı vaxt sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq cinayət təqibi qaldırıla bilməz və ya icra müddətinin keçməsi
nəticəsində, yaxud digər qanuni əsasla hökm icra oluna bilməz;
3) təslimedilmə haqqında xahiş göndərilən şəxs barəsində sorğu edilən Tərəfin
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ərazisində eyni cinayətə görə qanuni qüvvəyə minmiş hökm və ya işin icraatına xitam
verilməsi barədə qərar çıxarılıbsa.
Əgər barəsində təslimedilmə haqqında xahiş göndərilən cinayət sorğu edilən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində törədilibsə, təslimetmədən imtina oluna bilər.
Təslimetmədən imtina edildikdə sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfə imtinanın
əsaslarını bildirir.
Maddə 63
Təslim etmənin təxirə salınması
Əgər barəsində təslimedilmə haqqında xahiş göndərilən şəxs sorğu edilən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində başqa cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilibsə və ya cəza çəkirsə, təslimetmə cinayət təqibi, cəzanın çəkilməsi başa
çatanadək, yaxud istənilən qanuni əsasla azad olunanadək təxirə salına bilər.
Maddə 64
Müvəqqəti təslimetmə
1. Əgər bu Müqavilənin 63-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan təslimetmənin təxirə
salınması cinayət təqibinin icra müddətinin bitməsinə gətirib çıxara və cinayət
istintaqını ciddi çətinləşdirə bilərsə, əsaslandırılmış vəsatət üzrə, təslim edilmiş şəxs
aparılması üçün verilmiş prosessual hərəkətlər həyata keçiriləndən sonra dərhal
qaytarılmaq şərti ilə müvəqqəti təslimetmə həyata keçirilə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq təslim edilməsi tələb olunan şəxsin
müvəqqəti verilmə müddəti Razılığa gələn Tərəflərlə, ədalət mühakiməsinin həyata
keçirilməsi maraqlarına əsaslanaraq və Razılığa gələn Tərəflərin qanunvericiliyi ilə
icazə verilmiş həbsdə saxlanmanın son müddətini nəzərə almaqla birgə müəyyən
edilir.
Maddə 65
Bir neçə dövlətin xahişi ilə təslimetmə
Əgər eyni şəxsin təslim edilməsi barədə vəsatətlər bir neçə dövlətlərdən alınıblarsa, onlardan hansı təmin edilməlidir sualını sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf həll edir.
Maddə 66
Təslim edilmiş şəxsin cinayət təqibinin hüdudları
1. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin razılığı olmadan təslim edilmiş şəxs
təslim etməyə əsas olan cinayətdən başqa digər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə
bilməz və ya cəzaya məruz qala bilməz.
2. O həmçinin sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin razılığı olmadan üçüncü
dövlətə verilə bilməz.
3. Əgər təslim edilən şəxs cinayət təqibi başa çatdıqdan, cəzanı çəkdikdən
yaxud digər qanuni əsasla azad olunduqdan sonra 15 gün müddətində sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk etməzsə və ya oranı könüllü tərk etdikdən sonra
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geri qayıdıbsa, bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndləri tətbiq edilmir. Həmin müddətə bu
şəxsin ondan asılı olmayan səbəblərə görə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisini tərk edə bilmədiyi vaxt daxil edilmir.
Maddə 67
Təslimetmə barədə xahiş
1. Təslimetmə barədə xahiş yazılı şəkildə tərtib edilməli və aşağıdakıları əks
etdirməlidir:
1) sorğu edən idarənin adı;
2) əsasında əməlin cinayət hesab edildiyi sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
qanununun mətni;
3) barəsində təslimetmə haqqında xahiş göndərilən şəxsin adı və soyadı, onun
vətəndaşlığı, yaşadığı və ya olduğu yer haqqında məlumatlar və şəxsiyyəti barədə
digər məlumatlar, habelə imkan daxilində, bu şəxsin zahirinin təsviri, onun fotoşəkli
və əllərinin barmaq izləri;
4) törədilmiş maddi ziyanın məbləğinin göstərilməsi;
2. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üçün təslimetmə barədə xahişə işin
faktiki hallarının təsviri ilə həbsə alınma haqqında qərarın təsdiq edilmiş surəti əlavə
edilməlidir.
3. Hökmün icra edilməsi üçün təslimetmə barədə xahişə, əsasında şəxsin
məhkum edildiyi hökmün təsdiq edilmiş surəti ilə onun qanuni qüvvəyə minməsi
barədə arayış əlavə edilməlidir
Maddə 68
Təslimetmə üçün həbsə alınma
1. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf təslimetmə barədə xahişə
qanunvericiliyində nəzərdə tutulan prosedur əsasında baxır və öz qərarı barədə
təxirə salınmadan sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə bildirir.
2. Təslimetmə barədə xahişi aldıqda, sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf bu
Müqavilənin müddəalarını uyğun olaraq təslimetmənin yol verilmədiyi halları istisna
olmaqla, dərhal təslimetmə barədə xahiş göndərilən şəxsin həbsə alınması üçün
tədbirlər görür. Həmin şəxsin həbsə alınması faktı barədə sorğu edən Razılığa gələn
Tərəf təxirəsalınmadan məlumatlandırılır.
Maddə 69
Əlavə məlumatlar
1. Əgər təslimetmə barədə xahiş bu Müqavilənin 67-ci maddəsində göstərilən
zəruri məlumatları əks etdirmirsə, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf əlavə
məlumatlar tələb edə bilər. Digər Razılığa gələn Tərəf bu xahişə bir aydan gec
olmayaraq cavab verməlidir; bu müddət, üzrlü səbəblər olduqda 15 gün artırıla bilər.
2. Əgər sorğu edən Razılığa gələn Tərəf müəyyən olunmuş müddətdə əlavə
məlumatlar təqdim etməzsə, sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf bu Müqavilənin 68-ci
maddəsinə müvafiq olaraq həbsə alınmış şəxsi azad edə bilər.
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Maddə 70
Təslimetmə haqqında xahişin alınmasına qədər həbsə alma
1. Təxirəsalınmaz hallarda sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin vəsatəti ilə bu Müqavilənin 67-ci maddəsində göstərilən
təslimetmə haqqında xahişi alanadək şəxsi həbsə ala bilər. Vəsatətdə həbsə alınma
haqqında qərara yaxud bu şəxs barədə çıxarılmış qanuni qüvvəyə minmiş hökmə
istinad və təslimetmə barədə xahişin təxirə salınmadan göndəriləcəyi barədə göstəriş
olmalıdır.
Vəsatət poçtla, teleqrafla və ya hər hansı bir digər üsulla yazılı şəkildə göndərilə
bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq həbsə alınma barədə və ya bu maddənin
1-ci bəndində göstərilən vəsatətin təmin edilməməsinin səbəbləri barədə digər
Razılığa gələn Tərəf dərhal məlumatlandırılmalıdır.
3. Əgər həbsə alınma haqqında bildiriş alındığı gündən bir ay ərzində digər
Razılığa gələn Tərəfdən təslimetmə barədə xahiş daxil olmazsa, bu maddənin 1-ci
bəndinə müvafiq olaraq həbsə alınmış şəxs azad edilməlidir. Bu müddət sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin xahişi ilə 15 gün uzadıla bilər.
4. Şəxsin bu maddənin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq azad edilməsi təslimetmə
barədə xahişin və təsdiq edən sənədlərin sonradan alındığı halda, təslimetmə
məqsədi ilə tələb olunan şəxsin yenidən həbsə alınmasına maneə törətmir.
Maddə 71
Təslimetmənin həyata keçirilməsi
1. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf təslim etmənin yeri və vaxtı haqqında
məlumatlandırmaqla sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə təslimetməyə dair öz qərarı
barədə bildirir.
2. Əgər sorğu edən Razılığa gələn Tərəf təslimetmənin müəyyən olunmuş
tarixindən 15 gün ərzində təslim edilən şəxsi qəbul etməzsə, həmin şəxs həbsdən
azad edilməlidir. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin xahişi ilə göstərilən müddət 15
gündən artıq olmayaraq uzadıla bilər. Şəxs sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisindən qəbul edilir.
3. Tələb olunan şəxsin təslim edilməsi proseduru sorğu edən və sorğu edilən
Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə idarələrinin nümayəndələri tərəfindən imzalanan
protokolun iki nüsxədə tərtib edilməsini daxil edə bilər. Zərurət olduqda, sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin nümayəndələrinin tələb olunan şəxsi qəbul etmək
səlahiyyətləri Razılığa gələn Tərəflər arasında bu barədə əvvəlcədən olan
razılaşmaya əsasən müvafiq sənədlərlə təsdiq oluna bilər.
4. Əgər hər hansı bir Razılığa gələn Tərəf ondan asılı olmayan səbəblərə görə
təslim edilməli şəxsi verə yaxud qəbul edə bilməzsə, o, bu barədə Razılığa gələn
digər Tərəfi təxirə salınmadan xəbərdar edir. Sorğu edilən və sorğu edən Razılığa
gələn Tərəflər təslim edilmənin yeni tarixini birgə müəyyən edir və belə olduğu halda
bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları tətbiq edilir.
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Maddə 72
Təkrar təslimetmə
Əgər verilmiş şəxs onun verilməsinə səbəb olan cinayətə görə sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində məsuliyyətdən tam azad olanadək sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə qayıdarsa, həmin şəxsin təkrar verilməsi xahiş
əsasında, bu Müqavilənin 67-ci maddəsində nəzərdə tutulan sənədlər təqdim
edilmədən həyata keçirilə bilər.
Maddə 73
Maddi sübutların və əşyaların verilməsi
1. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi buna imkan verdiyi
hüdudlarda və lazımi qaydada riayət edilən üçüncü tərəfin hüquqları nəzərə alınaraq,
sorğu edilən dövlətdə aşkar olunan şəxsin və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın
verilməsi ilə nəticələnən cinayətin maddi sübutları sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə
onun xahişi olduqda verilir. Həmin maddi sübutlar şəxsin təslim edilməsi onun ölümü
nəticəsində yaxud digər səbəblərdən baş tutmadığı halda da verilir.
2. Əgər sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfə bu maddənin 1-ci bəndində
göstərilən maddi sübutlar digər cinayət işi üzrə icraat üçün gərəklidirlərsə, onda
Razılığa gələn Tərəf onların verilməsini müvəqqəti saxlaya bilər.
3. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə verilmiş maddi sübutlar üzərində üçüncü
şəxslərin hüquqları, əgər bu maddi sübutlar mülki mübahisənin obyekti deyilsə,
qüvvədə qalır. İş üzrə icraat başa çatdıqdan sonra bu maddi sübutlar onları verən
Razılığa gələn Tərəfə qaytarılmalıdır.
Maddə 74
Tranzit daşınma
1. Əgər şəxs bir Razılığa gələn Tərəfə üçüncü dövlətdən digər Razılığa gələn
Tərəfin ərazisindən təslim edilməlidirsə, bu şəxsin təslim edilməsini tələb edən Tərəf
digər Tərəfdən həmin şəxsin onun ərazisindən tranzit daşınması üçün icazə istəyir.
Bu müddəa digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisinə enmə planlaşdırılmadan hava
daşımalarından istifadə olunduğu hallarda tətbiq olunmur. Bu Müqavilənin
müddəalarına müvafiq olaraq təslim edilməsi yol verilməyən şəxslərin daşınmasına
Razılığa gələn Tərəflər icazə verməyə bilərlər.
2. Daşınmaya icazə verilməsi barədə xahiş təslim etmə barədə xahiş kimi eyni
qaydada rəsmiləşdirilir və göndərilir.
3. Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli idarələri hər bir konkret halda tranzitin
üsulunu, marşrutunu və digər şərtlərini razılaşdırır.
Tranzit dövlət tranzit daşınma zamanı daşınan şəxsin həbsdə saxlanmasına
hüquqi imkan yaradır və daşınan şəxsi müşayiət edən digər Razılığa gələn Tərəfin
nümayəndələrinə zəruri köməklik göstərir.
4. Hava gəmisinin planlaşdırılmamış endiyi təqdirdə, ərazisi üzərində uçuş həyata
keçirilən Razılığa gələn Tərəf daşınan şəxsi müşayiət edən digər Razılığa gələn Tərəfin
nümayəndələrinin xahişi ilə bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, təqdim edilən
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tranzit daşınma haqqında xahiş alınanadək həmin şəxsi 48 saat ərzində həbsdə saxlaya
bilər.
Belə xahiş teleqraf, teleks, telefaks, elektron poçt daxil olmaqla, mətnin
verilməsinin texniki vasitələrin köməkliyi ilə verilə bilər.
5. Tranzit daşınması ilə bağlı xərcləri sorğu edən Razılığa gələn Tərəf daşıyır.
Maddə 75
Cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilərkən Razılığa Gələn Tərəflərin
nümayəndələrinin iştirakı
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin nümayəndələri digər Razılığa gələn Tərəfin
razılığı ilə cinayət işləri üzrə hüquqi yardım barədə digər Razılığa gələn Tərəfin
xahişlərinin icrasında iştirak edə bilər.
Maddə 76
Məhkumluq haqqında məlumatlar
Əgər sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində əvvəllər Razılığa gələn
Tərəflərin məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilirlərsə, Razılığa gələn Tərəflər xahiş əsasında bir-birlərinə onların məhkumluğu
barəsində məlumatları (hökmlərin surətlərini) təqdim edirlər.
Maddə 77
Cinayət təqibinin nəticələri barədə məlumatlar
Razılığa gələn Tərəflər bir-birlərinə barəsində cinayət təqibinin qaldırılması
haqqında xahiş göndərilən şəxsin və həmçinin təslim edilmiş şəxsin cinayət təqibinin
nəticələri haqqında məlumatlar verirlər.
Maddə 78
Hökmlər haqqında məlumat
Razılığa gələn Tərəflər hər il Razılığa gələn Tərəfin birinin məhkəmələri
tərəfindən digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşları barədə çıxarılmış qanuni
qüvvəyə minmiş hökmlər haqqında bir-birinə məlumatlar verəcəklər.

ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 79
Müqavilənin qüvvəyə minməsi
Bu Müqavilə ratifikasiya olunmalıdır və təsdiqnamələrin mübadiləsindən 30 gün
sonra qüvvəyə minir.
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Maddə 80
Müqavilənin qüvvədə olma müddəti
1. Bu Müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən beş il müddətində qüvvədədir.
2. Əgər Razılığa gələn Tərəflərdən heç biri bu Müqavilənin qüvvədə olma
müddətinin başa çatması tarixinə qədər altı aydan gec olmayaraq digər Razılığa
gələn Tərəfi diplomatik kanallarla məlumatlandıraraq onu ləğv etməzsə, bu
Müqavilənin qüvvəsinin müddəti avtomatik olaraq növbəti beşillik dövrlərə uzadılır.
3. Bu Müqavilənin qüvvəsi onun qüvvəyə minməsindən əvvəl törədilmiş hüquq
pozuntularına da şamil edilir.
Vilnüs şəhərində 2001-ci il oktyabrın 23-də iki nüsxədə hər biri Azərbaycan,
Litva və rus dillərində imzalanmış, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Bu Müqavilənin təfsiri zamanı fikir ayrılıqları olduqda, rus dilindəki mətndən
istifadə ediləcək.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

LİTVA RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ LİTVA RESPUBLİKASI ARASINDA
AZADLIQDAN MƏHRUMETMƏYƏ MƏHKUM OLUNMUŞ ŞƏXSLƏRİN CƏZANIN
QALMIŞ HİSSƏSİNİN ÇƏKİLMƏSİ ÜÇÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra «Razılığa Gələn Tərəflər» adlandırılan Azərbaycan Respublikası
və Litva Respublikası,
- dövlət suverenliyi, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı hörmət prinsiplərindən çıxış
edərək;
- beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq və cinayət mühakimə icraatı
sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi arzu edərək;
- məhkumların vətəndaşları olduqları dövlətdə cəza çəkmələrinin cəzanın icra
məqsədlərinə daha səmərəli nail olmasına, hüquq pozanların cəmiyyətdə normal
həyata qayıtmalarına imkan yaratmasını nəzərə alaraq;
- insan hüquqlarına hörmət və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq;
aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Bu Müqavilənin məqsədlərinə nail olmaq üçün terminlər aşağıdakı məna
daşıyır:
1) «Hökmü çıxaran dövlət» — şəxs barəsində azadlıqdan məhrumetmə
haqqında hökm çıxaran məhkəmənin aid olduğu Razılığa Gələn Tərəf;
2) «Hökmü icra edən dövlət» — azadlıqdan məhrum edilmiş və onun vətəndaşı
olan şəxsin cəzasını çəkmək üçün verildiyi Razılığa Gələn Tərəf;
3) «Məhkum» — Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin məhkəməsi tərəfindən
cinayət törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxs;
4) «Yaxın qohumlar» — ana, ata, ər, arvad, uşaqlar, doğma qardaş və bacılar,
nəvələr, baba və nənə, övladlığa götürənlər və götürülənlər, onlarla birgə yaşayan
şəxslər;
5) «Səlahiyyətli orqanlar» — məhkumların verilməsi haqqında qərarı icra edən
Razılığa Gələn Tərəflərin orqanları;
6) «Mərkəzi orqanlar» — Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Litva
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi.
Maddə 2
Bu Müqavilənin məsələləri üzrə Razılığa Gələn Tərəflərin Səlahiyyətli orqanları
bir-biri ilə Mərkəzi orqanlar vasitəsilə əlaqə saxlayırlar.
Maddə 3
Razılığa Gələn Tərəflər hazırkı Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq bir-birinin sorğusuna əsasən Hökmü çıxaran dövlətin ərazisində cinayətlərin törədilməsinə görə
azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkən və digər Razılığa Gələn Tərəfin
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vətəndaşı olan şəxsləri Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün verməyi
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 4
1. Bu Müqaviləyə əsasən məhkum yalnız aşağıdakı şərtlərlə verilə bilər:
1) əgər məhkum ökmü icra edən dövlətin vətəndaşıdırsa;
2) əgər hökm qanuni qüvvəyə minmişdirsə;
3) əgər verilmə haqqında sorğu alınan zaman məhkum hələ 6 aydan aşağı
olmayan müddətdə cəza çəkməlidirsə;
4) əgər məhkum verilməyə razıdırsa və ya onun yaşını, fiziki və ya psixi
vəziyyətini nəzərə alaraq Razılığa Gələn Tərəflərdən biri və ya yaxın qohumları və
yaxud məhkum olunmuş şəxsin qanuni nümayəndəsi verilməni zəruri hesab
edirlərsə;
5) əgər barəsində hökm çıxarılan əməl Hökmü icra edən dövlətin
qanunvericiliyinə əsasən cinayətdirsə;
6) əgər cinayət nəticəsində vurulmuş maddi ziyan ödənilibsə;
7) əgər Hökm çıxaran dövlət və Hökmü icra edən dövlət məhkumun verilməsinə
razıdırlarsa.
2. Hökmü icra edən dövlətin cinayət-icra sistemi idarəetmə orqanlarının vəzifəli
şəxsləri tərəfindən məhkuma və ya onun qanuni nümayəndəsinə verilmənin
mümkünlüyü və onun hüquqi nəticələri barədə izahat verilməlidir.
3. Əgər məhkum tərəfindən cinayət nəticəsində vurulmuş maddi ziyan
ödənilməyibsə, verilmə təxirə salına bilər.
4. Razılığa Gələn Tərəflər məhkumun cəzasının çəkilmə müddətinin hətta 6
aydan az qaldıqda və ya cinayət nəticəsində vurulmuş maddi ziyan tam
ödənilmədikdə müstəsna hallarda, məhkumun verilməsi haqqında razılığa gələ
bilərlər.
Maddə 5
Məhkumun verilməsi həyata keçirilmir əgər:
1) şəxs törətdiyi əmələ görə Hökmü icra edən dövlətdə cəza çəkmiş və ya
bəraət almışsa, yaxud işə xitam verilmiş, həmçinin əgər şəxs cəzadan azad
edilmişsə;
2) hökmün icra edilməsi barədə sorğu alan Dövlətin fikrincə bu dövlətin
maraqlarına ziyan törədə bilərsə;
3) qərarla müəyyən olunmuş cəza növü hökmün icra edilməsi barədə sorğu
alan Dövlətdə nəzərdə tutulmamışsa;
4) Hökmü çıxaran dövlətin qanunvericiliyinə əsasən törədilməsinə görə şəxsin
məhkum olduğu əməl dövləti və hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətdirsə.
Maddə 6
Razılığa Gələn Tərəflər aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərlərinə götürürlər:
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1. Digər Tərəfin azadlıqdan məhrum edilmiş vətəndaşları barədə biri-birilərinə
Mərkəzi orqanlar vasitəsi ilə yazılı məlumat vermək.
2. Vətəndaşı olduğu dövlətə verilməsi ilə əlaqədar istənilən Razılığa Gələn
Tərəfin Mərkəzi və ya Səlahiyyətli orqanlarına müraciət edilməsinin mümkünlüyünü
məhkumlara, onların qanuni nümayəndələrinə və ya yaxın qohumlarına izah etmək
və real təminat yaratmaq.
Maddə 7
Əgər məhkumun vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəf bu Müqavilənin
şərtlərinə riayət etməklə hökmü icra etmək üçün onu qəbul etməyə razıdırsa,
məhkumun cəza çəkilməsi üçün verilməsi məhkəməsi tərəfindən hökm çıxarılmış
Razılığa Gələn Tərəfin təklifi ilə həyata keçirilə bilər.
Maddə 8
1. Məhkumun verilməsi barədə sorğu yazılı şəkildə tərtib edilir və məhkumun
şəxsiyyəti barədə məlumatları əks etdirir. Sorğuya əlavə olunur:
1) məhkumun vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd;
2) şəxsin məhkum olunmasının əsasını təşkil edən cinayət qanunu
maddələrinin mətni;
3) verilməsinə razılıq haqqında məhkumun və ya bu Müqavilənin 4-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü yarımbəndində göstərilən hallarda onun yaxın
qohumlarının və ya qanuni nümayəndəsinin yazılı ərizəsi;
4) hökmün, iş üzrə yuxarı instansiya məhkəmə orqanlarının mövcud olan
qərarlarının, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi haqqında sənədlərin surətləri;
5) cəzanın çəkilmiş və çəkiləcək hissələri haqqında sənəd;
6) əgər əlavə cəza təyin edilmişsə, onun icrası barədə sənəd;
7) maddi ziyanın mövcudluğu və onun ödənilməsi qaydası haqqında məlumat;
8) digər sənədlərin surətləri yalnız Razılığa Gələn Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə
əlavə edilə bilər.
2. Bütün sadalanan sənədlər imzalanmalı və gerbli möhürlə təsdiq olunmalıdır.
Maddə 9
Hökmü çıxaran dövlət bu Müqavilənin 4-cü maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü
yarımbəndinə uyğun olaraq verilən şəxs tərəfindən razılığın könüllü verilməsini və
belə razılığın hüquqi nəticələrini tam dərk etməsini təmin edir.
Maddə 10
1. Verilmə ilə əlaqədar daxil olmuş sorğu üzrə razılıq və ya imtina haqqında
qərar Razılığa Gələn Tərəflə bu Müqavilənin 8-ci maddəsinin 1-ci hissəsində
sadalanan sənədlərin alındığı gündən bir ay gec olmayaraq qəbul edilir. Qəbul
edilmiş qərar barədə sorğu göndərən Razılığa Gələn Tərəfə, haqqında sorğu
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göndərilən şəxsə və ya verilmə barədə müraciət edən şəxsə yazılı şəkildə məlumat
verilir.
2. Əgər məhkumun verilməsi barədə sorğu bu Müqavilənin 8-ci maddəsində
göstərilən lazımi məlumatları əks etdirmirsə, Razılığa Gələn Tərəf əlavə məlumatlar
tələb edə bilər. Digər Razılığa Gələn Tərəf bu xahişə bir aydan çox olmayan müddətə
cavab verməlidir.
3. Məhkumun verilməsindən imtina haqqında qərar əsaslandırılmalıdır.
Maddə 11
Məhkumların verilmə yeri, vaxtı və qaydası Razılığa Gələn Tərəflərin cəzanı
icra edən orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Maddə 12
Məhkumların verilməsi ilə əlaqədar bütün xərcləri, Hökmü çıxaran dövlətin
ərazisində əmələ gələnlərdən başqa, Hökmü icra edən dövlət daşıyır.
Maddə 13
1. Məhkuma təyin olunmuş cəza Hökmü çıxaran dövlətin məhkəməsinin hökmü
əsasında çəkilir.
2. Hökmü icra edən dövlət məhkumun vəziyyətini ağırlaşdırmadan öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cəzanın çəkilməsinin davamını təmin edir. Digər
Razılığa Gələn Tərəfin hökmünün icrası ilə əlaqədar məsələlər hər bir Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Hökmü icra edən dövlətin məhkəməsi çıxarılmış hökmdən çıxış edərək onun
icrası haqqında qərar qəbul edir.
4. Əgər Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyi ilə bu əmələ görə azadlıqdan
məhrum etmənin həddi hökm üzrə təyin edildiyindən aşağıdırsa, Hökmü icra edən
dövlətin məhkəməsi bu dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş azadlıqdan
məhrumetmənin yuxarı həddini müəyyən edir.
5. Əgər hökm iki və ya daha çox əmələ aiddirsə və onlardan Hökmü icra edən
dövlətdə biri və ya bir neçəsi cinayət hesab olunmursa, həmin dövlətin məhkəməsi
cinayət hesab olunan əmələ görə cəzanın hansı hissəsinin tətbiqini müəyyən edir.
Maddə 14
1. Hökmü icra edən dövlət həm Hökmü icra edən dövlətdə, həm də Hökmü
çıxaran dövlətdə elan olunmuş əfv və ya amnistiyanı məhkuma tətbiq edir.
2. Hökmü çıxaran dövlət və Hökmü icra edən dövlət əfv və amnistiya haqqında
qarşılıqlı məlumat təqdim edirlər.
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Maddə 15
Verilmiş məhkum barəsində hökmə yenidən baxmağa yalnız Hökmü çıxaran
dövlət səlahiyyətlidir.
Maddə 16
1. Hökmə yenidən baxıldığı halda onu çıxarmış dövlət hökmün ləğv edilməsi və
ya dəyişdirilməsi barədə məhkəmə qərarının təsdiq edilmiş surətini hökmü icra edən
dövlətə təxirə salınmadan göndərir.
2. Əgər məhkumun cəza çəkməsi üçün verilməsindən sonra Hökmü çıxaran
dövlətdə hökm ləğv edilmiş və yeni istintaq və ya məhkəmə baxışı nəzərdə tutulubsa,
bu barədə qərarın surəti, cinayət işinin materialları və məhkum olmadan keçirilməsi
mümkün olan zəruri prosessual hərəkətlərin nəticələri üzrə digər materiallar, cinayət
işinin bütün materialları rus dilinə tərcümə olunaraq Hökmü icra edən dövlətə bu
dövlətin qanunvericiliyinə əsasən cinayət təqibini aparmaq üçün göndərilir.
3. Əgər məhkumun cəza çəkməsi üçün verilməsindən sonra hökm onu çıxıran
dövlət tərəfindən dəyişdirilmişsə, bu barədə qərarın surəti və digər zəruri sənədlər
Hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli orqanına göndərilir. Hökmü icra edən dövlətin
məhkəməsi hazırkı Müqavilənin 13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada belə
qərarın icrası haqqında məsələni həll edir.
Maddə 17
1. Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün verilən şəxsə münasibətdə bu
dövlətin ərazisində eyni əməlin törədilməsinə görə məhkum edilmiş şəxslərə
münasibətdə olduğu kimi məhkumluğun eyni hüquqi nəticələri yaranır.
2. Digər Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
hökmün icrası üçün verilən şəxs qanuni qüvvəyə minmiş qərarın çıxarıldığı eyni
əmələ görə Hökmü icra edən dövlətin ərazisində cinayət məsuliyyətinə yenidən cəlb
edilə bilməz.
Maddə 18
Hökmü icra edən dövlət Hökmü çıxaran dövlətə hökmün icra olunması barədə
məlumat təqdim etmlidir:
1) əgər o, qərarın icrasını başa çatmış hesab edirsə;
2) əgər məhkum hökmün icrasını başa çatdığına qədər qaçıbsa;
3) əgər Hökmü çıxaran dövlət ondan bu məsələyə dair xüsusi məruzə tələb
edərsə.
Maddə 19
1. Hər bir Razılığa Gələn Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun öz ərazisindən
məhkum olunmuş şəxsin tranzit daşınması haqqında xahişi təmin edə bilər, əgər
Razılığa Gələn Tərəflərdən biri digər Razılığa Gələn Tərəfə məhkum olmuş şəxsin
onun ərazisindən tranzit qaydada aparılması barədə xahişlə müraciət edir və
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müraciət etmiş Razılığa Gələn Tərəf üçüncü dövlətlə onun ərazisinə və ya
ərazisindən məhkum olunmuş şəxsin verilməsi barədə razılığa gəlmişsə.
2. Məhkum olunmuş şəxsin tranzit daşınması ilə əlaqədar xərclər bu daşınma
üçün müraciət etmiş Razılığa Gələn Tərəflə ödənilir.
Maddə 20
Bu Müqavilənin tətbiqi ilə əlaqədar ortaya çıxan məsələləri Razılığa Gələn
Tərəflərin Mərkəzi orqanları həll edir.
Maddə 21
1. Bu Müqavilənin icrasında Razılığa Gələn Tərəflər öz dövlət dillərindən və ya
rus dilindən istifadə edirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflərin dövlət dilində hazırlanmış sənədlərinə təsdiq
edilmiş rus dilinə tərcümələri əlavə olunur.
Maddə 22
Bu Müqavilənin müddəaları Razılığa Gələn Tərəflərin iştirakçısı olduqları digər
beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur.
Maddə 23
Bu Müqavilənin qüvvəsi Müqavilə qüvvəyə minənə qədər Razılığa Gələn
Tərəflərin məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərə də şamil edilir.
Maddə 24
1. Bu Müqavilə ratifikasiya olunmalıdır və Razılığa Gələn Tərəflərlə ratifikasiya
fərmanlarının mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır.
3. Bu Müqavilə Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin digər Razılığa Gələn
Tərəfdən onun qüvvəsinə xitam verilməsi niyyəti barədə yazılı xəbərdarlıq aldığı
andan altı ay keçdikdən sonra qüvvədən düşür.
Vilnüs şəhərində 23 oktyabr 2001-ci ildə iki nüsxədə hər biri azərbaycan, litva
və rus dillərində imzalanmış, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Bu Müqavilənin təfsiri zamanı fikir ayrılıqları olduqda Razılığa Gələn Tərəflər rus
dilindəki mətndən istifadə edəcəklər.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

LİTVA RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ MƏRAKEŞ KRALLIĞI
ARASINDA MÜLKI VƏ TİCARƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ
HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası və Mərakeş Krallığı (bundan sonra «Tərəflər»
adlanan),
dostluq əlaqələrinin daha da təşviq etdirilməsini, suverenlik, hüquq bərabərliyi
və Tərəflərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri əsasında mülki və ticarət işlərində
qarşılıqlı hüquqi yardımı asanlaşdırmağı arzu edərək,
mülki və ticarət işlərində qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə bağlanmasını
qərara alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
BİRİNCİ BÖLMƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Bu müqavilənin məqsədi bir Tərəfin vətəndaşlarının digər Tərəfin ədliyyə
idarələri qarşısında mülki və ticarət işlərində hüquqi müdafiəsini təmin etməyi, hər iki
Tərəfin ədliyyə idarələri tərəfindən mülki və ticarət işlərində qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərmək üçün əməkdaşlığı, mülki və ticarət işlərinə dair məhkəmə qərarlarının
tanınması və icra edilməsini tənzimləməkdir.
Maddə 2
1. Bir Tərəfin vətəndaşları digər Tərəfin məhkəmə orqanlarında baxılan mülki və
ticarət işlərində həmin Tərəfin vətəndaşları ilə eyni şərtlərlə hüquqi müdafiəyə malikdirlər.
2. Bir Tərəfin vətəndaşları mülki və ticarət işlərində digər Tərəfin məhkəmə
orqanlarında həmin Tərəfin vətəndaşları ilə eyni şərtlərlə sərbəst iddia qaldırmaq
hüququna malikdirlər.
3. Tərəflərdən birinin ərazisində iqamətgahı yerləşən və həmin Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilmiş hüquqi şəxslərə də bu Müqavilənin
müddəaları şamil edilir.
Maddə 3
1. Bu Müqavilədə, başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda, məhkəmə orqanları

282

Tərəflərin təyin etdikləri Mərkəzi Orqanları vasitəsi ilə əlaqə yaradacaqlar.
Azərbaycan Respublikası tərəfindən Mərkəzi Orqan Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyidir. Mərakeş Krallığı tərəfindən Mərkəzi Orqan Mərakeş Krallığının
Ədliyyə Nazirliyidir.
2. Bu Müqavilənin müddəaları diplomatik kanallarla əlaqə yaradılmasına
maneçilik törətmir.
Maddə 4
1. Mərkəzi orqanlar bir-birləri ilə sorğu edən Tərəfin və ya ingilis dilində əlaqə
yaradırlar.
2. Hüquqi yardım haqqında sorğular və əlavə sənədlər sorğu edən Tərəfin
dilində hazırlanır və onlara ingilis dilində təsdiq edilmiş tərcümələr əlavə edilir.
3. Hüquqi yardımın yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilmiş sənədlər sorğu
edilən Tərəfin dilində hazırlanır və onlara ingilis dilində təsdiq edilmiş tərcümələr
əlavə edilir.
Maddə 5
Tərəflərin Ədliyyə Nazirlikləri sorğu əsasında bu müqavilənin predmetini təşkil
edən hüquqi məsələlərlə əlaqədar olaraq ölkələrinin qanunvericiliyi və tətbiq edilən
qanunlar barədə bir-birinə məlumat verirlər.
İKİNCİ BÖLMƏ
I HİSSƏ
MÜLKİ VƏ TİCARƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ
HÜQUQİ YARDIM
Maddə 6
Tərəflərin ədliyyə idarələri mülki və ticarət işlərində xüsusilə, sənədlərin
göndərilməsində, tərəflərin və şahidlərin dindirilməsində, ekspert rəylərinin
alınmasında və digər məhkəmə sənədlərinin yerinə yetirilməsində Tərəflərin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq bir-birlərinə yardım göstərirlər.
Maddə 7
1. Hüquqi yardım haqqında sorğu aşağıdakıları əhatə edir:
a) sorğu edən və sorğu edilən ədliyyə idarələrinin adları;
b) hüquqi yardıma ehtiyac yaradan məhkəmə işinin mahiyyəti;
c) məhkəmə işi ilə əlaqədar olan tərəflərin adları və ünvanları, hüquqi şəxslərə
gəldikdə isə onların adları və olduqları yer, mövcud olduqda onların
nümayəndələrinin adları və ünvanları;
d) əgər sorğu sənədlərin təqdim edilməsi ilə əlaqədardırsa, həmin şəxsin tam
ünvanı və təqdim ediləcək sənədlər;
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e) ifadələri alınacaq şəxslərin adları və ünvanları və əgər məlumdursa, onların
doğum tarixləri, vətəndaşlıqları və peşələri;
f) ifadələri alınacaq şəxslərə veriləcək suallar;
g) əldə ediləcək dəlilin mahiyyəti və ya yerinə yetiriləcək digər məhkəmə
sənədləri;
h) sorğunun yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan digər məlumatlar.
2. Hüquqi yardım haqqında sorğu bu sorğunu edən səlahiyyətli orqan
tərəfindən imzalanır və rəsmi olaraq möhürlə təsdiqlənir. Sorğuya əlavə olunan
sənədlər sorğu edən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiq edilir.
Maddə 8
1. Sorğu edilən ədliyyə idarələri sorğunu icra etmək üçün öz dövlətinin
qanunvericiliyinin müddəalarını tətbiq edir. Bununla yanaşı, sorğu edən ədliyyə
idarəsi xüsusi bir üsul və ya prosedura əsasən fəaliyyət göstərməsini arzu etdikdə,
sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə zidd olmamaq şərti ilə bu üsul və ya prosedur
tətbiq edilə bilər.
2. Maraqlı tərəflərin və əgər mövcuddursa, onların nümayəndələrinin iştirak
edə bilmələri üçün sorğu edən ədliyyə idarəsinə onun xahişi ilə prosessual
hərəkətlərin həyata keçiriləcəyi tarix və yer haqqında məlumat verilir.
3. Sorğu edilən ədliyyə idarəsi sorğunun yerinə yetirildiyini təsdiq edən
sənədləri sorğu edən ədliyyə idarəsinə göndərir və ya sorğunun yerinə yetirilmədiyi
hallarda bu barədə səbəbləri göstərilməklə həmin ədliyyə idarəsinə məlumat verir.
4. Sorğu edilən Tərəf, hüquqi yardım haqqında sorğuların yerinə yetirilməsi
üçün öz ölkəsində ekspert xərcləri istisna olmaqla, çəkilən bütün xərcləri öz üzərinə
götürür və bu xərclərin ödənilməsini tələb etmir.
Maddə 9
Hüquqi yardım haqqında sorğunun yerinə yetirilməsi sorğu edilən Tərəfin
suverenliyinə və ictimai quruluşuna zərər verə biləcəyi güman edilərsə, belə
sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edilə bilər.
Maddə 10
1. Sorğu edən Tərəfin ədliyyə idarəsinə çağırılan şahid və ya ekspert
vətəndaşlığından asılı olmayaraq həmin razılığa gələn Tərəfin ərazisinə gəlməsindən
əvvəl törətdiyi cinayətə görə həbs oluna və ya şəxsi azadlığı hər hansı bir şəkildə
məhdudlaşdırıla bilməz. Şahid və ya ekspert şahid ifadəsinə və ya ekspert rəyinə
görə məsuliyyətə cəlb oluna, həbsə alına və ya onun barəsində hökm icra oluna
bilməz.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən immunitet şahidə və ya ekspertə
onların iştirakının zəruri olmaması barədə ədliyyə idarələri tərəfindən bildirildiyi
tarixdən yeddi (ardıcıl) gün sonra şahid və ya ekspertin getmək imkanı olduğu halda
bu ərazidə qaldıqda,yaxud onu tərk edib getdikdən sonra könüllü geri qayıtdıqda öz
qüvvəsini itirir.
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3. Şahid və ya ekspertin çağırış vərəqəsində sorğu edən Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq yol, yaşayış, gündəlik xərcləri və ekspert haqqının
ödənilməsi şərtləri barədə məlumat əks olunur. Belə şəxsin müraciəti əsasında sorğu
edən ədliyyə idarəsi tərəfindən yol, yaşayış, gündəlik xərcləri üçün avans ödənilir.
II HİSSƏ
SƏNƏDLƏR
Maddə 11
Tərəflərdən birinin ədliyyə idarəsinin sorğusuna əsasən digər Tərəf sorğu
edən Tərəfin vətəndaşlarının şəxsi, ailə və iqtisadi vəziyyətini əks etdirən sənədlərin
surətlərini pulsuz göndərir.
Maddə 12
1. Tərəflərdən birinin ölkəsində tərtib olunmuş və rəsmi təsdiq edilmiş sənədlər
digər Tərəfin ədliyyə idarələrində leqallaşmadan azad edilir.
2. Tərəflərdən birinin rəsmi idarələri tərəfindən tərtib olunmuş sənədlər digər
Tərəfin ərazisində rəsmi sənədlərlə eyni qüvvəyə malikdir.
III HİSSƏ
MƏHKƏMƏ XƏRCLƏRİ VƏ TƏMİNATDAN AZAD OLMA
(JUDICATUM SOLVI)
Maddə 13
Tərəflərdən birinin vətəndaşlarından digər Tərəfin ədliyyə idarələrində baxılan
işlər üçün yalnız xarici vətandaş olduqlarına və ya Tərəfin ölkəsində yaşamadıqlarına
görə təminat pulunun (Judicatum Solvi) ödənilməsi tələb edilməyəcək.
Maddə 14
Tərəflərdən birinin vətandaşları digər Tərəfin vətandaşları ilə eyni şərtlər
əsasında hüquqi yardımdan istifadə etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 15
Bu Müqavilənin 14-cü maddəsi əsasında hüquqi yardım müraciət edənin
iqtisadi, ailə və şəxsi vəziyyətini əks etdirən sənədlər əsasında təmin edilir. Sənədlər
müraciət edənin yaşadığı Tərəfin qanunvericiliyinə və ya müraciət edən şəxs hər iki
Tərəfin ərazisində yaşamırsa, vətandaşı olduğu Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq tərtib edilir.
Maddə 16
Əgər bir Tərəfin ədliyyə idarəsi digər Tərəfin ərazisində yaşayan şəxsə hər
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hansı hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün son müddət müəyyən etdiyi təqdirdə, bu
müddət həmin şəxsə sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən etibarən hesablanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
MÜLKİ VƏ TİCARƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ QƏRARLARIN
TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 17
1. Tərəflərdən hər biri digər Tərəfin ərazisində çıxarılmış aşağıdakı qərarları bu
Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq öz ərazisində tanıyır və icra edir:
a) mülki və ticarət işləri üzrə məhkəmə qərarları;
b) mülki işlər üzrə hər hansı bir məhkəmə tərəfindən təsdiq olunan barışıq
müqavilələri;
c) cinayət işləri üzrə ziyanın ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə qərarları.
2. Mülki və ticarət işləri Tərəflərin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən
edilir.
Maddə 18
Bu müqavilənin 17-ci maddəsində nəzərdə tutulan məhkəmə qərarları
aşağıdakı şərtlərlə tanınır və icra edilir:
a) məhkəmə qərarı onu çıxaran Tərəfin qanunvericiliyinə görə yekun və icra
edilməli sənəd olmalıdır;
b) məhkəmə qərarı çıxarılan Tərəfin qanununvericiliyində nəzərdə tutulmuş
qaydada cavabdehə məhkəmə baxışının yeri və vaxtı barəsində bildiriş göndərilmiş,
iddia ərizəsinin surəti təqdim olunmuş, onun şəxsən qarşılıqlı iddia vermə və müdafiə
olunma imkanı olmadıqda, təmsil olunmaq hüququ təmin edilmişdir;
c) qaldırılan iş eyni tərəflər arasında eyni əsaslar və eyni predmet üzrə
olmamalıdır;
d) məhkəmə qərarının tanınması və icrası həyata keçirilən Tərəfin
məhkəmələrinin müstəsna səlahiyyətlərinə daxil olmayan predmet barədə
çıxarılmalıdır;
e) məhkəmə qərarının tanınması və icra olunması, sorğu edilən Tərəfin ictimai
qaydasına zidd olmamalıdır.
Maddə 19
Sorğuya aşağıdakı sənədlər əlavə edilməlidir:
a) son və icra qüvvəsinə malik olduğu barədə təsdiqi əks etdirən məhkəmə
qərarının tam və müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
b) əgər məhkəmə qərarı qiyabi çıxarılmışsa, iştirak etməyən tərəfə məhkəmə
çağırışının lazımi qaydada verilməsini təsdiq edən sənədin əsli və ya təsdiq edilmiş
surəti;
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Maddə 20
1. Məhkəmə qərarının tanınması və icrası tanınma və icra həyata keçirilən
Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2. Tanınma və icra olunma barədə qərar çıxaran məhkəmə qərarın mahiyyətini
yoxlamır. O, yalnız bu Müqavilənin 18-ci və 19-cu maddələrinin müddəalarını nəzərə
alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 21
Bu müqavilə Tərəflərin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq müqavilələrdən
irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə toxunmur.
Maddə 22
Bu müqavilənin tətbiq edilməsi ilə bağlı Tərəflər arasında ortaya çıxa biləcək
bütün mübahisələr diplomatik kanallar vasitəsi ilə həll ediləcəkdir.
Maddə 23

minir.

1. Hazırkı Müqavilə ratifikasiya edilməlidir.
2. Müqavilə ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə

3. Bu müqavilə qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədədir. Hər bir Tərəf digər
Tərəfə diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş göndərməklə bu Müqaviləni ləgv
edə bilər. Bu halda Müqavilə digər Tərəf denonsasiya haqqında bildirişi aldığı
tarixdən on iki ay ərzində qüvvədə qalacaqdır.Göstərilən müddətdə bu Müqavilədən
irəli gələn və icrasına başlanılmış sorğular üzrə öhdəliklər tam həcmdə yerinə yetirilir.
Bakı şəhərində 14 mart 2011-ci ildə iki əsl nüsxədə hər biri Azərbaycan, ərəb
və ingilis dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Təfsirdə fikir
ayrılığı yarandığı təqdirdə ingilis dilində olan mətndən istifadə edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

MƏRAKEŞ KRALLIĞI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ MƏRAKEŞ KRALLIĞI ARASINDA
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ QARŞILIQLI HÜQUQİ YARDIM HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra «Tərəflər» adlandırılan Azərbaycan Respublikası və Mərakeş
Krallığı,
iki dövlət arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə səy göstərərək,
bir-birini cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qarşılıqlı hüquqi yardımın ən geniş
imkanları ilə təmin etməyi arzu edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Tətbiq sahəsi
Tərəflər onlardan birinin sorğusu əsasında sorğu edən dövlətin məhkəmə və
ya ədliyyə orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində olan cinayətlərlə bağlı bütün
prosedurlarda bir-birlərini hüquqi yardımın geniş imkanları ilə təmin etmək
öhdəliklərini öz üzərlərinə götürürlər.
Qarşılıqlı hüquqi yardıma sənədlərin və əşyaların təqdim edilməsi, məhkəmə
tapşırıqlarının icra edilməsi, şəxslərin dindirilməsi və ya ekspertlərin köməyi,
beynəlxalq axtarışlar və müsadirələr barədə sorğuların icrası kimi prosessual
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, məhkumlarla bağlı sübut və məlumatların göndərilməsi
və sorğu edilən dövlətin qanunvericiliyinə əsasən digər hüquqi yardım formaları
daxildir.
Qarşılıqlı hüquqi yardım həmçinin vergitutma və gömrük rüsumları
məsələlərində hər hansı cinayətlər və ya cinayət kateqoriyalarının qeyd olunduğu
müvafiq yazışmalar aparıldıqda göstərilir.
Maddə 2
Hüquqi yardım haqqında sorğunun icrasından imtina etmə

edilir:

Qarşılıqlı hüquqi yardımın həyata keçirilməsindən aşağıdakı hallarda imtina

a) barəsində qarşılıqlı yardım istənilən cinayət sorğu edilən dövlət tərəfindən
siyasi və ya siyasi xarakterli cinayət hesab edilərsə;
b) barəsində sorğu edilən cinayət hərbi mükəlləfiyyətin pozulması ilə bağlı
hesab edilərsə;
c) əməllər sorğu edilən dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hesab
olunmursa;
d) sorğu edilən dövlətdə eyni cinayət təqibinin, həbsin və ya məhkumluğun
subyekti olan şəxsin törətdiyi cinayətlə bağlı olan əməl olduqda;
e) əgər yardım haqqında sorğunun şəxsin irqi, cinsi, dini, vətəndaşlığı, milli
mənsubiyyətinə görə təqib olunması məqsədi ilə verildiyini ehtimal etməyə sorğu
edilən Tərəfin kifayət qədər əsasları varsa;
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f) sorğu edilən dövlət göstəriləcək yardımın onun suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə və ictimai asayişinə zərər vura biləcəyini hesab etdiyi təqdirdə,
qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsindən imtina edə bilər.
g) sorğu edilən orqan məhkəmə tapşırıqlarının icrasından onun səlahiyyətinə
aid olmadığı və ya ölkənin təhlükəsizliyinə və ictimai asayişinə xələl gətirə biləcəyi
təqdirdə imtina edə bilər.
Maddə 3
Hüquqi yardım ilə bağlı sorğu üzrə qərarlar
Sorğu edilən dövlət sorğu ilə bağlı qəbul olunmuş qərar barədə sorğu edən
dövlətə məlumat verir.
Tam və ya qismən imtinanın səbəbləri göstərilməlidir.
Maddə 4
Hüquqi yardım haqqında sorğunun məzmunu
Yardım haqqında sorğuda göstərilir:
sorğu edən səlahiyyətli orqanın adı;
müvafiq cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan törədilmiş cinayətin
xüsusiyyəti;
sorğuya aid olan şəxslər barədə məlumat;
sorğu edilən orqanın adı və ünvanı;
sorğunun ətraflı təsviri
Maddə 5
Məhkəmə tapşırıqlarının icrası
Cinayət işləri üzrə məhkəmə tapşırıqları Tərəflərdən birinin ərazisində sorğu
edilən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş prosedur əsasında həyata keçirilir.
Maddə 6
Məhkəmə tapşırıqlarının icrası qaydaları
Sorğu edilən orqan məhkəmə tapşırığının icra ediləcəyi yerin qüvvədə olan
qanunvericiliyinə uyğun olaraq sorğu edən Tərəfin icra gedişində iştirak edə bilmələri
üçün məhkəmə tapşırığının icrasının vaxtı və yeri barədə əvvəlcədən məlumat
verməlidir.
Maddə 7
Xərclər
Sorğu edən Tərəf məhkəmə tapşırıqlarının icrası nəticəsində yaranan xərcləri
ödəmir.
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Maddə 8
Şahidlərin və ekspertlərin iştirakı
Məhkəmə baxışında şahid və ya ekspertlərin iştirakına zərurət yarandıqda,
həmin şəxslərin yaşadıqları ölkənin sorğu edilən orqanı onlara göndərilmiş çağırış
vərəqəsinin icrasını tələb edir.
Yaşayış və yol xərcləri ən azı bu ölkədə qüvvədə olan tariflər və qaydalar
məbləğinə bərabər olmalıdır. Şahid və ya ekspertin çağırış vərəqəsində sorğu edən
Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yol, yaşayış, gündəlik xərcləri və ekspert
haqqının ödənilməsi şərtləri barədə məlumat əks olunur. Belə şəxsin müraciəti
əsasında sorğu edən ədliyyə idarəsi tərəfindən yol, yaşayış, gündəlik xərcləri üçün
avans ödənilir.
Sorğu əsasında sorğu edən ölkənin ədliyyə və ya məhkəmə orqanları şahid və
ya ekspertin yol xərclərini tam ödəyir.
Vətəndaşlığından asılı olmayaraq şahid və ya ekspertlər və iki ölkədən birinin
sorğusuna cavab olaraq digər ölkənin məhkəmələrində könüllü çıxış edən şəxslər hər
hansı bir əmələ görə, yaxud şahid və ya ekspertin sorğu edilən dövləti tərk etməzdən
əvvəl çıxarılmış məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı cinayət təqibinə məruz qala və ya
saxlanıla bilməzlər.
Şahid və ya ekspertin sorğu edən dövləti azad şəkildə tərk etmək imkanı
olduğu halda bunu məhkəmə baxışından sonra 30 gün ərzində etməzsə,
toxunulmazlıq hüququ öz qüvvəsini itirir.
Maddə 9
Saxlanılan şəxslərin müvəqqəti verilməsi
Saxlanılan şəxsin məhkəmədə şahid qismində çıxış etməsi və ya üzləşdirməsi
ilə bağlı sorğu göndərilərsə, şəxs sorğu edilən Tərəfin müəyyən etdiyi müddətdə geri
qaytarılmaq şərtilə və bu Müqavilənin 8-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq
dindirilmə həyata keçiriləcək dövlətə müvəqqəti olaraq verilə bilər.
Maddə 10
Dil
Qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğu və əlavə olunan sənədlər sorğu edən
Tərəfin dilində və ya ingilis dilində tərtib edilir.
Maddə 11
Rəsmiləşdirmə
Bu Müqaviləyə müvafiq olaraq sənədlər imza və onları göndərmək səlahiyyəti
olan orqanın rəsmi möhürü ilə təsdiqləndikdə heç bir rəsmiləşdirilmə forması tələb
etmir.
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Maddə 12
Verilmə vasitələri
Qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğular sorğu edən Tərəfin Ədliyyə
Nazirliyi tərəfindən sorğu edilən Tərəfin Ədliyyə Nazirliyinə verilir.
Bu Müqavilənin müddəaları diplomatik kanallarla əlaqə yaradılmasına
maneçilik törətmir.
Maddə 13
Mülkiyyətin verilməsi
Sorğu edilən dövlət tərəfindən üzərinə həbs qoyulmuş cinayət nəticəsində əldə
edilmiş əşyalar müsadirə üçün sorğu edən dövlətə verilə bilər.

Maddə 14
Qarşılıqlı hüquqi yardımla bağlı xərclər
Ekspertlərin və ya şahidlərin sorğu edilən Tərəfin ərazisinə gəlməsi və
saxlanılmış şəxsin verilməsi nəticəsində yaranan xərclər istisna olmaqla, qarşılıqlı
hüquqi yardım haqqında sorğuların icrası xərclər tələb etmir.
Maddə 15
Məlumatlar ilə mübadilə
Hər iki Razılığa Gələn Tərəflərin Ədliyyə Nazirlikləri müvafiq səlahiyyətləri
çərçivəsində digər Tərəfin vətəndaşlarının məhkumluğu barədə bir-birlərinə məlumat
verirlər.
Əgər şəxs barəsində istintaq hər hansı iki Tərəfdən birinin istintaq və ya
mühakimə orqanı tərəfindən aparılarsa, adı çəkilən səlahiyyətli orqan digər Tərəfin
səlahiyyətli orqanından dərhal məlumat ala bilər.

Maddə 16
Dəyişikliklər
Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında bu Müqaviləyə onun ayrılmaz hissəsi olan
və 17-ci maddədə müəyyən olunmuş qaydada qüvvəyə minən ayrıca protokollarla
rəsmiləşdirilən əlavələr və dəyişikliklər edilə bilər.
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Maddə 17
Ratifikasiya, qüvvəyə minmə və ləğv etmə
Hazırkı Müqavilə ratifikasiya edilməlidir.
Müqavilə ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Bu müqavilə qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədədir. Hər bir Tərəf digər Tərəfə
diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş göndərməklə bu Müqaviləni ləğv edə bilər.
Bu halda Müqavilə digər Razılığa Gələn Tərəf denonsasiya haqqında bildirişi aldığı
tarixdən on iki ay ərzində qüvvədə qalacaqdır. Göstərilən müddətdə bu Müqavilədən
irəli gələn və icrasına başlanılmış sorğular üzrə öhdəliklər tam həcmdə yerinə yetirilir.
Bakı şəhərində 14 mart 2011-ci ildə iki əsl nüsxədə hər biri Azərbaycan, ərəb
və ingilis dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Təfsirdə fikir
ayrılığı yarandığı təqdirdə ingilis dilində olan mətndən istifadə edilir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN
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MƏRAKEŞ KRALLIĞI
ADINDAN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ MƏRAKEŞ KRALLIĞI ARASINDA
TƏSLİM ETMƏ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra «Tərəflər» adlandırılan Azərbaycan Respublikası və Mərakeş
Krallığı,
iki dövlət arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsini arzu
edərək,
cinayətkarlığa və onun bütün formalarına qarşı mübarizə sahəsində
əməkdaşlığı daha səmərəli etməyi arzu edərək,
iki dövlət arasında cinayətkarların təslim etmə məsələlərində əməkdaşlıq
etməyi arzu edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Təslim etmə öhdəliyi
Tərəflər bu müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq iki dövlətdən birinin
ərazisində yaşayan və digər dövlətin məhkəmə və ya ədliyyə orqanları tərəfindən
cinayət təqibinin həyata keçirilməsi və ya məhkəmə qərarının icrası üçün axtarılan
şəxslərin bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq bir-birinə təslim etmələri
öhdəliyini öz üzərinə götürürlər.
Maddə 2
Təslim etməyə yol verən cinayətlər
Təslim edilir:
1) Tərəflərdən birinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq azı iki (2) il müddətinə
azadlıqdan məhrumetmə cəzasını nəzərdə tutan cinayətlərin törədilməsində ittiham
olunan şəxslər;
2) Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq cəzalandırılmalı olan
əməli törədən və sorğu edən Tərəfin məhkəmələri tərəfindən özünün iştirakı ilə və ya
qiyabi olaraq ən azı iki (2) il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum
edilən şəxslər.
Maddə 3
Səlahiyyətli orqanlar
Bu Müqavilədə başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda, Razılığa Gələn Tərəflərin
ədliyyə idarələri Razılığa Gələn Tərəflərin təyin etdikləri Mərkəzi Orqanları vasitəsi ilə
əlaqə yaradacaqlar. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Mərkəzi Orqan –
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyidir. Mərakeş Krallığı tərəfindən Mərkəzi
Orqan – Mərakeş Krallığının Ədliyyə Nazirliyidir.
Bu Müqavilənin müddəaları diplomatik kanallarla əlaqə yaradılmasına
maneçilik törətmir.
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Maddə 4
Vətəndaşların təslim edilməməsi
Tərəflər öz vətəndaşlarını digər Tərəfə təslim etmirlər. Şəxsin vətəndaşlığı
təslim etməyə yol verən cinayətin törədildiyi zaman müəyyən olunur.
Sorğu edilən Tərəf öz yurisdiksiyası çərçivəsində digər Tərəfin ərazisində hər
iki dövlətdə cinayət hesab edilən cinayətləri törətmiş öz vətəndaşlarına qarşı cinayət
təqibi həyata keçirir və bu halda digər tərəf diplomatik kanallar vasitəsilə istintaqa aid
sənədlərlə müşayiət olunan cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında sorğu
göndərir.
Sorğu edən Tərəf sorğusunun nəticələri barədə məlumatlandırılır.
Maddə 5
Təslim etmədən imtina
Təqsirləndirilən şəxslərin təslim edilməsindən imtina edilir:
1) Sorğu edilən Tərəf təslim etməyə yol verən cinayəti siyasi və ya bununla
bağlı cinayət hesab etdiyi təqdirdə; dövlət başçısına qarşı törədilmiş cinayətlər siyasi
cinayətlər hesab olunmur;
2) təslim etməyə səbəb ola bilən cinayət sorğu edilən Tərəfin ərazisində
törədildiyi təqdirdə;
3) cinayətlə bağlı yekun hökm sorğu edilən Tərəfin və ya digər dövlətin
ərazisində çıxarıldığı təqdirdə;
4) Sorğu edilən Dövlət tərəfindən sorğu alındığı zaman sorğu edən və ya
sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət təqibinə və ya hökmün
icrasına imkan verilmədiyi təqdirdə;
5) sorğu edən Tərəfin ərazisindən kənarda onun vətəndaşı olmayan şəxs
tərəfindən əməlin törədildiyi və sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi onun ərazisindən
kənarda əcnəbilər tərəfindən törədilmiş belə cinayətlərə görə cinayət təqibinə yol
vermədiyi təqdirdə;
6) sorğu edilən tərəf göndərilmiş təslim etmə sorğusu ilə bağlı olan əməli hərbi
mükəlləfiyyətin pozulması kimi hesab edərsə;
7) Sorğu edən və ya sorğu edilən Tərəf amnistiya tətbiq etdiyi təqdirdə;
8) Sorğu edilən şəxsin irqi, dili, dini, cinsi və ya milli mənsubiyyətinə görə
təqibə məruz qalması və ya məhkum olunmasını güman etməyə tutarlı əsaslar
olduğu təqdirdə;
Təslim edilməsi sorğu edilən şəxs törətdiyi cinayətə görə sorğu edən Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq ölümlə cəzalandırılmalı olduqda, o zaman bu cəza
həmin cinayətə görə sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyində göstərilən cəza ilə əvəz
edilir.
Maddə 6
Təslim etmə haqqında sorğu və əlavə
olunan sənədlər
Təslim etmə haqqında sorğu yazılı formada tərtib olunur və diplomatik
kanallarla göndərilir. Ona əlavə olunur:
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1) Təslim etmə müraciətində göstərilmiş cinayətin mümkün qədər dəqiq
törədilmə tarixi və yeri, həmin əməllərin müvafiq qanunun müddəalarının istinadları
göstərilməklə hüquqi təsviri;
2) yekun hökmün və ya həbs qərarının, yaxud sorğu edən Tərəfin
qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş prosedura uyğun olaraq çıxarılmış və eyni
qüvvəyə malik istənilən sənədin əsli və ya təsdiqlənmiş surəti;
3) tətbiq edilə bilən qanunun müddəalarının surəti, axtarışda olan şəxsin dəqiq
təsviri və onun şəxsiyyətini və milliyyətini müəyyən etməyə kömək edə bilən digər
məlumatlar.
Sorğu edilən Tərəfə bu Müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlərin yerinə
yetirilməsini təmin etmək üçün əlavə məlumat tələb olunursa, sorğu üzrə qərar qəbul
etməzdən əvvəl sorğu edən Tərəf diplomatik kanallarla bu barədə məlumatlandırılır.
Sorğu edilən Tərəf qeyd olunan məlumatın alınması üçün səmərəli müddət
müəyyən edə bilər.
Maddə 7
Müvəqqəti həbs
Zərurət yarandıqda və sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanlarının sorğusu
əsasında bu Müqavilənin 6-cı maddəsinin 2-ci bəndində göstərilən təslim etmə
haqqında sorğunun və sənədlərin alınmasına qədər müvəqqəti həbs həyata keçirilir.
Müvəqqəti həbs haqqında qərar sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanlarına
poçt, teleqraf və yaxud imkan verən digər əlaqə vasitələri ilə göndərilir və sorğu
diplomatik kanallarla təqdim edilir.
Yuxarıda qeyd edilən 6-cı maddədə göstərilən hər hansı sənədin mövcud
olması və təslim etmə haqqında sorğunun göndərilməsi niyyəti sorğuda
göstərilməlidir. Həmçinin, sorğuda təslim etməyə yol verən cinayət, onun törədilmə
yeri, vaxtı və təslim edilməsi sorğu edilən şəxsin dəqiq təsviri göstərilir.
Sorğu edən orqan onun sorğusu ilə bağlı görülən tədbirlər barədə dərhal
məlumatlandırılmalıdır.
Maddə 8
Şəxsin azad edilməsi
Sorğu edilən Tərəf bu Müqavilənin 6-cı maddəsində göstərilən sənədlərdən
hər hansı birini həbsin həyata keçirildiyi vaxtdan sonra qırx beş (45) gün ərzində
almazsa, müvəqqəti həbs ləğv olunur və şəxs azad edilir.
Təslim etmə haqqında sorğu və ona əlavə olunan sənədlər sonradan alınarsa,
belə azad etmə şəxsin yenidən həbs olunmasının və təslim edilməsinin qarşısını
almır.
Maddə 9
Paralel sorğular
Eyni zamanda bir neçə dövlət tərəfindən eyni və ya müxtəlif cinayətlərə görə
şəxsin təslim edilməsi tələb olunarsa, sorğu edilən Tərəf sərbəst surətdə bütün
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müvafiq halları, xüsusilə də digər dövlətlərə sonradan təslim etmə imkanlarını,
sorğunun alınma tarixlərini, cinayətin ağırlığını və törədilmə yerini nəzərə almaqla
dövlətlərdən hansına şəxsin təslim edilməsini müəyyən edə bilər. Üstünlük təslim
etmə üzrə müqavilə olan dövlətlərə verilir.
Maddə 10
Əşyaların müsadirəsi və verilməsi
Təslim etmə haqqında sorğu icra olunduqdan sonra bütün cinayət yolu ilə əldə
edilən və ya cinayətin törədilməsində istifadə olunan, axtarılan şəxsin, sorğu
alınandan sonra yeri müəyyən edilən şəxsin və yaxud digər şəxslərin sərəncamında
olan əşyalar və bütün əşyayi dəlillər müsadirə edilərək sorğu edən Tərəfə sorğu
əsasında verilir.
Göstərilən əşyalar hətta axtarışda olan şəxsin qaçması və ya vəfatı
nəticəsində təslim etmə haqqında sorğu icra oluna bilmədiyi təqdirdə də verilir.
Hər hansı bir üçüncü şəxs tərəfindən bu əşyalar üzərində əldə olunmuş
hüquqlar təmin edilməlidir və bu hüquqlar mövcud olduğu hallarda həmin əşyalar
sorğu edən Tərəfdə cinayət təqibi prosedurları başa çatdıqdan sonra mümkün qədər
qısa müddətdə xərclər sorğu edən Tərəfin hesabına ödənilməklə sorğu edilən Tərəfə
qaytarılır.
Sorğu edilən Tərəf cinayət təqibi üçün tələb olunan müsadirə edilmiş əşyaları
müvəqqəti olaraq özündə saxlaya bilər. Sorğu edilən Tərəf belə əşyaları sorğu edən
Tərəfə cinayət təqibi bitdikdən sonra geri qaytarılmaq şərti ilə verə bilər.
Maddə 11
Sorğunun nəticəsi barədə sorğu
edən Tərəfə məlumat verilməsi
Sorğu edilən Tərəf mümkün qədər qısa müddətdə təslim etmə haqqında sorğu
ilə bağlı qərar barədə sorğu edən Tərəfə məlumat verir.
Təslim etmə haqqında sorğudan tam və ya qismən imtinanın səbəbləri
göstərilir.
Təslim etmə haqqında sorğunun təmin edildiyi təqdirdə Tərəflər axtarılan
şəxsin verilmə vaxtı və yerini razılaşdırır.
Sorğu edən Tərəf şəxsi öz nümayəndəsi vasitəsilə təslim etmək üçün qərar
verilmiş tarixdən otuz (30) gün müddətində qəbul edir. Bu müddət bitdiyi təqdirdə,
şəxs azad edilir və sorğu edilən Tərəf həmin cinayətə görə bu şəxsi təslim etməkdən
imtina edə bilər.
Lakin müstəsna hallar şəxsin təslim edilməsinə və ya qəbul edilməsinə
maneçilik törədərsə, müvafiq Tərəf təslim etmə müddəti bitənə qədər bu barədə digər
Tərəfi məlumatlandırır. Bu halda dövlətlər təslim etmə üçün başqa tarix müəyyən
edirlər.
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Maddə 12
Təxirə salınmış və ya şərti təslim etmə
Axtarışda olan şəxs təslim etməyə yol verən cinayətdən fərqli digər cinayətə
görə sorğu edilən Tərəfin ərazisində ittiham edilirsə və ya cəza çəkirsə, sorğu edilən
Tərəf buna baxmayaraq təslim etmə haqqında sorğu ilə bağlı qərar qəbul edir və bu
Müqavilənin 11-ci maddəsində nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq öz qərarı
haqqında sorğu edən Tərəfə məlumat verir.
Təslim etmə haqqında sorğunun təmin edildiyi təqdirdə axtarışda olan şəxsin
verilməsi sorğu edilən Tərəfin ərazisində həyata keçirilən prosedurlar başa çatanadək
təxirə salınır.
Axtarışda olan şəxsi sorğu edən Dövlətdə məhkəmə orqanları qarşısında
olması məqsədilə həmin orqanlar tərəfindən onun işi ilə bağlı qərarın qəbul
edilməsindən sonra geri qaytarmaq şərti ilə sorğu edən Tərəfə müvəqqəti verilməsinə
bu maddənin müddəaları mane olmur.
Maddə 13
Xüsusi qayda
Aşağıdakı göstərilən hallar istisna olmaqla, təslim edilən şəxs onun təslim
edilməsinə qədər törədilmiş və təslim etməyə səbəb olan cinayətdən başqa hər hansı
digər cinayətə görə sorğu edən Tərəfin ərazisində cinayət təqibinə məruz qalmır,
barəsində hökm çıxarılmır və həbs edilmir:
1) Təslim edilən şəxs bəraət qazandıqdan sonra otuz (30) gün müddətində
sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etmək imkanı olduğu təqdirdə bunu etmədikdə,
yaxud həmin şəxs sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etdikdən sonra həmin əraziyə
könüllü olaraq qayıtdıqda;
2) Əgər sorğu edilən Tərəf razılıq verirsə, bu razılığın məqsədləri üçün sorğu
edilən Tərəf hazırkı Müqavilənin 6-cı maddəsində göstərilən sənədlərin və
məlumatların, həmçinin həmin cinayət üzrə təslim edilən şəxsin özünü müdafiə etmək
imkanı ilə təmin edilməsi barədə məlumatın təqdim edilməsini xahiş etdikdə.
Əgər şəxsin təslim edilməsindən sonra cinayət təqibi zamanı ittiham
dəyişilərsə, cinayətin əsas elementləri təslim etməyə yol verdiyi təqdirdə belə bu şəxs
cinayət təqibinə məruz qala və ya barəsində hökm çıxarıla bilməz.
Maddə 14
Üçüncü dövlətə təslim etmə
Sorğu edən Tərəf Müqavilənin 13-cü maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan
və şəxsin onun ərazisində qaldığı hallar istisna olmaqla, sorğu edilən Tərəfin razılığı
olmadan şəxsi üçüncü dövlətə təslim etmir.
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Maddə 15
Təslim edilmiş şəxsin cinayət təqibindən yayınması
Təslim edilmiş şəxs qaçdıqda, cinayət təqibindən və ya barəsində çıxarılan hökmün icrasından yayındıqda və sorğu edilən Tərəfin ərazisinə qayıtdıqda o, təslim
etmə haqqında sorğu alındıqdan sonra əlavə sənədlər tələb edilmədən yenidən
təslim edilir.
Maddə 16
Tranzit
Əgər şəxsin üçüncü dövlətdən Tərəflərdən birinə digər tərəfin ərazisindən
verilməli olduğu təqdirdə, həmin şəxsin veriləcəyi Tərəf digər Tərəfdən onun
ərazisindən tranzit daşıması üçün icazəni diplomatik kanallarla sorğu edir. Hava
nəqliyyatı istifadə edildikdə və digər Tərəfin ərazisində enmə nəzərdə tutulmadıqda
bu müddəa tətbiq olunmur.
Müvafiq məlumatları əks etdirən belə sorğu alındıqdan sonra, sorğu edilən
Tərəf bu sorğuya onun qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan prosedurlara uyğun olaraq
baxır. Sorğu edilən Tərəf, sorğunun onun başlıca maraqlarına xələl gətirmədiyi
təqdirdə, həmin sorğunu yubanmadan təmin edir.
Planlaşdırılmayan enmə baş verdikdə, tranzit daşıması haqqında sorğu edilən
Tərəf, müşayiət edən səlahiyyətli şəxsin vəsatətinə əsasən bu maddənin 1-ci bəndinə
uyğun olaraq tranzit haqqında sorğu təqdim edilənədək təslim edilən şəxsi qırx səkkiz
(48) saat müddətində həbsdə saxlaya bilər.
Maddə 17
Xərclər
Sorğu edilən Tərəf təslim etmə və həbsdə saxlama ilə bağlı hər hansı
prosedurlara görə xərcləri öz üzərinə götürür.
Sorğu edən Tərəf şəxsin sorğu edilən Tərəfin ərazisindən kənar təslim
edilməsindən irəli gələn xərcləri öz üzərinə götürür.
Maddə 18
Təslim etmədən sonra sorğu edilən
Tərəfə məlumat verilməsi
Sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfə təslim edilmiş şəxsə qarşı aparılan
cinayət təqibinin nəticəsi barədə məlumat verir.
Maddə 19
Qanunvericilik mətnlərinin mübadiləsi
Tərəflər sorğu əsasında təslim etmə ilə bağlı məlumatları və milli qanunvericilik
mətnlərini mübadilə edirlər.
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Maddə 20
Dil
Cinayətkarların təslim edilməsi ilə bağlı sənədlər sorğu edən Tərəfin dilində
tərtib olunur və ingilis dilinə tərcüməsi ilə müşayiət edilir.
Maddə 21
Dəyişikliklər
Tərəflərin razılığına əsasən bu Müqaviləyə düzəliş onun qüvvəyə mindiyi
prosedurlarla eyni qaydada həyata keçiriləcəkdir.
Maddə 22
Ratifikasiya, qüvvəyə minmə və ləğv etmə
Hazırkı Müqavilə ratifikasiya edilməlidir.
Müqavilə ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Bu müqavilə qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədədir. Hər bir Tərəf digər Tərəfə
diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş göndərməklə bu Müqaviləni ləğv edə bilər.
Bu halda Müqavilə digər razılığa gələn Tərəf denonsasiya haqqında bildirişi aldığı
tarixdən on iki ay ərzində qüvvədə qalacaqdır. Göstərilən müddətdə bu Müqavilədən
irəli gələn və icrasına başlanılmış sorğular üzrə öhdəliklər tam həcmdə yerinə
yetirilir.
Bakı şəhərində 14 mart mart 2011-ci ildə iki əsl nüsxədə hər biri Azərbaycan,
ərəb və ingilis dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Təfsirdə
fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə ingilis dilində olan mətndən istifadə edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

MƏRAKEŞ KRALLIĞI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ MOLDOVA RESPUBLİKASI ARASINDA
MÜLKİ, AİLƏ VƏ CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM VƏ
HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra Razılığa gələn Tərəflər adlandırılan Azərbaycan Respublikası və
Moldova Respublikası,
mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi sahəsində
əməkdaşlığın inkişafına mühüm əhəmiyyət verərək,
Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında dostluq və
əməkdaşlıq haqqında 27 noyabr 1997-ci il tarixli Müqavilənin müddəalarına
əsaslanaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
BİRİNCİ HİSSƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Hüquqi müdafiə
1. Razılığa gələn Tərəflərin hər birinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində özlərinin şəxsi və əmlak hüquqlarına münasibətdə həmin Razılığa gələn
Tərəfin vətəndaşları kimi eyni hüquqi müdafiədən istifadə edirlər.
Bu, həmçinin Razılığa gələn Tərəflərin hər birinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
təsis olunmuş hüquqi şəxslərə də şamil edilir.
2. Razılığa gələn Tərəflərin hər birinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətlərinə mülki, ailə və cinayət işləri aid olan məhkəmələrinə, prokurorluğuna,
notariat kontorlarına (bundan sonra ədliyyə idarələri adlandırılacaq) və digər
idarələrinə həmin Tərəfin öz vətəndaşları kimi eyni şərtlərlə azad və maneəsiz
müraciət etmək hüququna malikdirlər, həmin idarələrdə çıxış edə, vəsatət qaldıra,
iddia təqdim edə və digər prosessual hərəkətlər həyata keçirə bilərlər.
Maddə 2
Hüquqi yardım
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri bu Müqavilənin müddəalarına
uyğun olaraq mülki, ailə və cinayət işləri üzrə bir-birinə qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərirlər.
2. Ədliyyə idarələri bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən səlahiyyətlərinə aid
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olan işlər üzrə digər idarələrə də hüquqi yardım göstərirlər.
3. Digər idarələr bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən səlahiyyətlərinə aid olan
işlər üzrə hüquqi yardım haqqında xahişlərini ədliyyə idarələrinin vasitəsilə
göndərirlər.
Maddə 3
Hüquqi yardımın həcmi
Hüquqi yardım sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş prosessual hərəkətlərin icrasını, xüsusilə tərəflərin, zərərçəkmişlərin,
təqsirləndirilən şəxslərin, şahidlərin, ekspertlərin dindirilməsini, ekspertizaların
keçirilməsini, məhkəmə baxışını, maddi sübutların verilməsini, cinayət təqibinin
başlanmasını, cinayət törətmiş şəxslərin verilməsini, məhkəmə qərarlarının
tanınmasını və icra edilməsini, sənədlərin təqdim olunmasını və göndərilməsini,
Razılığa gələn Tərəflərin xahişi ilə təqsirləndirilən şəxslərin məhkumluğu haqqında
məlumatlar təqdim edilməsini əhatə edir.
Maddə 4
Qarşılıqlı əlaqə qaydası
Razılığa gələn Tərəflərin idarələri hüquqi yardım göstərilərkən bir-biri ilə
əlaqələri Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu və
Moldova Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu vasitəsilə qururlar.
Maddə 5
Dil
Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında xahişlər sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin dilində tərtib edilir və hazırki Müqavilə ilə digər nəzərdə tutulmayıbsa, onlara
rus dilində tərcümələrin təsdiq edilmiş surətləri əlavə olunur.
Maddə 6
Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi
1. Ədliyyə və digər idarələr tərəfindən hüquqi yardımın göstərilməsi qaydasında
göndərilən sənədlər möhürlə təsdiq olunmalıdır
2. Razılığa gələn Tərəflərin mübadilə etdikləri sənədlərin rəsmi və ya təsdiq
edilmiş surətləri leqallaşdırmadan azad olunur.
Maddə 7
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığın forması
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar göstərilməlidir:
1) sorğu edən idarənin adı;
2) sorğu edilən idarənin adı;
3) barəsində hüquqi yardım sorğu edilən işin adı;
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4) tərəflərin, təqsirləndirilən şəxslərin və ya məhkumların soyadları, adları və
atalarının adları, onların vətəndaşlığı, məşğuliyyəti və daimi yaşadığı və ya olduğu
yer, həmçinin onlar haqqında olan digər məlumat;
5) müvəkkillərin soyadları və ünvanları;
6) tapşırığın məzmunu, cinayət işləri üzrə isə həmçinin törədilmiş cinayətin
faktiki hallarının təsviri və onun hüquqi cəhətdən tövsif edilməsi, zərər cinayət əməli
nəticəsində vurulubsa, onun miqdarı.
Maddə 8
İcra qaydası
1. Hüquqi yardım göstərilməsi barədə tapşırıq icra edilərkən sorğu edilən
ədliyyə idarəsi öz dövlətinin qanunvericiliyini tətbiq edir. Lakin sorğu edən ədliyyə
idarəsinin xahişinə əsasən o öz dövlətinin qanunvericiliyinə zidd olmadığı halda,
sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin prosessual normalarını da tətbiq edə bilər.
2. Əgər sorğu edilən ədliyyə idarəsi onu icra etmək üçün səlahiyyətli deyilsə, o,
tapşırığı səlahiyyətli ədliyyə idarəsinə göndərir və bu barədə sorğu edən idarəyə
məlumat verir.
3. Müvafiq vəsatətin alındığı halda, sorğu edilən ədliyyə idarəsi sorğu edən
idarəyə tapşırığın icrasının vaxtı və yeri haqqında məlumat verir.
4. Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra sorğu edilən ədliyyə idarəsi sənədləri
sorğu edən idarəyə göndərir. Hüquqi yardımın göstərilməsi mümkün olmadığı halda,
o, tapşırığı geri qaytarır və onun icrasına mane olan hallar haqqında məlumat verir.
Maddə 9
Sənədlərin təqdim edilməsi qaydası
1. Əgər təqdim edilən sənədlər sorğu edilən idarənin dilində tərtib olunubsa və
ya tərcümə ilə təmin edilibsə, sorğu edilən idarə öz dövlətində qüvvədə olan
qaydalara müvafiq olaraq sənədlərin təqdim edilməsini həyata keçirir. Sənədlər sorğu
edilən Razılığa gələn Tərəfin dilində tərtib edilmədiyi, yaxud tərcümə ilə təmin
edilmədiyi hallarda könüllü qəbul etməyə razı olduqda sənəd alana təqdim edilir.
2. Sənədlərin təqdim edilməsi barədə tapşırıqda sənəd alanın dəqiq ünvanı və
təqdim edilən sənədin adı göstərilməlidir. Əgər təqdim etmə haqqında xahişdə
göstərilən ünvan tam və ya dəqiq olmazsa, sorğu edilən idarə öz qanunvericiliyinə
uyğun olaraq dəqiq ünvanın müəyyənləşdirilməsi üçün tədbirlər görür.
Maddə 10
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində qüvvədə olan qaydalara uyğun olaraq rəsmiləşdirilir. Təsdiqnamədə
təqdim edilmənin vaxtı və yeri, həmçinin sənədin təqdim edildiyi şəxs göstərilməlidir.
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Maddə 11
Diplomatik nümayəndəliklər, yaxud konsulluq idarələri vasitəsilə
sənədlərin təqdim edilməsi və vətəndaşların dindirilməsi
Razılığa gələn Tərəflər özlərinin diplomatik nümayəndəlikləri, yaxud konsulluq
idarələri vasitəsilə sənədləri təqdim etmək və öz vətəndaşlarını dindirmək hüququna
malikdirlər. Bu zaman məcburi xarakterli tədbirlər tətbiq edilə bilməz.
Maddə 12
Şahidlərin, zərərçəkmişlərin, mülki iddiaçıların, mülki cavabdehlərin
və ekspertlərin xaricə çağırılması
1. Əgər Razılığa gələn Tərəfin birinin ərazisində keçirilən ibtidai araşdırma və ya
məhkəmə baxışı zamanı digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində olan şahidin,
zərərçəkmişin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin və ekspertin gəlməsi zərurəti
yaranarsa, həmin Tərəfin müvafiq idarəsinə çağırış vərəqəsi verilməsi haqqında
tapşırıqla müraciət edilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində yaşayan şəxslərin digər Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə idarələrinə çağırışı
onların gəlmədiyi halda məcburetmə təhdidini nəzərdə tutmamalıdır.
3. Şahid, zərərçəkmiş, mülki iddiaçı, mülki cavabdeh və ekspert
vətəndaşlıqlarından asılı olmayaraq, digər Razılığa gələn Tərəfin müvafiq orqanının
çağırışına könüllü gəldikdə, Razılığa gələn Tərəfin ərazisində, onun dövlət sərhədini
keçənə qədər törətdikləri hər hansı əmələ görə cinayət və ya inzibati məsuliyyətə
cəlb edilə, həbsə alına və ya cəzaya məruz qala bilməzlər. Belə şəxslər həmçinin öz
ifadələrinə və eks-pert kimi verdikləri rəylərə görə və ya araşdırmanın predmeti olan
əmələ görə cinayət və inzibati məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud cəzaya
məruz qala bilməzlər.
4. Əgər şahid, zərərçəkmiş, mülki iddiaçı, mülki cavabdeh və ekspert
iştiraklarının zəruri olmadığı haqqında xəbərdarlıq edildikləri andan 15 gün
müddətində sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk etməzlərsə, bu
imtiyazdan istifadə etmirlər. Həmin şəxslərin onlardan asılı olmayan səbəblərə görə
sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədikləri vaxt bu müddətə
daxil edilmir.
5. Digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə çağırışla gələn şahidlər, zərərçəkmişlər,
mülki iddiaçılar, mülki cavabdehlər və ekspertlər onları çağırmış orqan tərəfindən
xaricə gediş və orada qalmaqla bağlı xərclərinin, habelə işdən ayrıldıqları günlər üçün
alınmamış əmək haqqının ödənilməsi hüququna malikdirlər; ekspertlərin, bundan
əlavə, ekspertizanın keçirilməsinə görə mükafatlandırılma hüququ da vardır. Çağırışda
çağırılan şəxslərin hansı ödəmə növü hüququna malik olması göstərilməlidir; onların
vəsatəti üzrə sorğu edən Razılığa gələn Tərəf müvafiq xərclərin ödənilməsi üçün
avans verir.
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Maddə 13
Sənədlərin etibarlılığı
1. Razılığa gələn Tərəflərin birinin ərazisində səlahiyyətləri daxilində və
müəyyən edilən formada hakim, yaxud xüsusi səlahiyyətləndirilmiş şəxs (daimi
tərcüməçi, ekspert və s.) tərəfindən hazırlanmış və gerbli möhürlə təsdiq edilmiş
sənədlər o biri Razılığa gələn Tərəfin ərazisində hər hansı digər təsdiq edilmə
olmadan qəbul edilir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində rəsmi sənəd kimi qəbul olunan
sənədlər digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində də rəsmi sənədlərin sübutetmə
qüvvəsinə malikdir.
Maddə 14
Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı olan xərclər
Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf hüquqi yardımın göstərilməsinə görə xərclərin
ödənilməsini tələb etməyəcək. Razılığa gələn Tərəflərin özləri ərazilərində hüquqi
yardım göstərilərkən yaranmış bütün xərcləri ödəyirlər.
Sorğu edilən ədliyyə idarəsi sorğu edən idarəni xərclər barədə
məlumatlandıracaq. Əgər sorğu edən idarə bu xərcləri ödəməli olan şəxsdən alarsa,
o zaman alınmış məbləğ tələb edən Razılığa gələn Tərəfin xeyrinə daxil olur.
Maddə 15
Məlumatların təqdim olunması
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Moldova Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi xahiş əsasında öz dövlətlərində qüvvədə olan və yaxud qüvvədə
olmuş qanunvericilik və onun ədliyyə idarələri tərəfindən tətbiqi məsələləri haqqında
bir-birinə məlumat təqdim edirlər.
Maddə 16
Təmənnasız hüquqi müdafiə
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşlarına digər Razılığa gələn Tərəfin
məhkəmələrində və digər idarələrində eyni əsaslarla və imtiyazlarla həmin Tərəfin öz
vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş təmənnasız hüquqi yardım göstərilir və təmənnasız məhkəmə icraatı təmin edilir.
Maddə 17
Vətəndaşlıq vəziyyəti haqqında şəhadətnamələrin
və digər sənədlərin göndərilməsi
Razılığa gələn Tərəflər bir-birinə diplomatik kanallarla xahiş əsasında
tərcüməsiz və təmənnasız olaraq digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşlarının şəxsi
hüquq və əmlak maraqlarına aid olan vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı
haqqında şəhadətnamələrin və digər sənədlərin göndərilməsini öhdələrinə götürürlər.
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Maddə 18
Hüquqi yardımdan imtina
Hüquqi yardım, əgər onun göstərilməsi dövlətin suverenliyinə və ya
təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilərsə və yaxud sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə ziddirsə, göstərilmir.
Hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina edildikdə Razılığa gələn Tərəflər bu
haqda bir-birini yazılı şəkildə məlumatlandırırlar.
İKİNCİ HİSSƏ
MÜLKİ VƏ AİLƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM VƏ HÜQUQİ
MÜNASİBƏTLƏR

Maddə 19
Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad olunma
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində onun vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş eyni əsaslarla və eyni həcmdə
məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad olunurlar.
Maddə 20
Şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti haqqında sənədlərin verilməsi
1. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə barədə icazə alınması
üçün zəruri olan şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti haqqında sənəd ərizəçinin yaşayış yeri
və ya olduğu yer üzrə Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən verilir.
2. Əgər Razılığa gələn Tərəflərin ərazisində ərizəçinin yaşayış və ya olduğu yer
yoxdursa, onda onun dövlətinin diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluq idarəsi
tərəfindən verilmiş və ya təsdiq edilmiş sənəd kifayətdir.
3. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad etmək haqqında vəsatət üzrə
qərar çıxaran məhkəmə sənəd verən orqana əlavə izahat haqqında sorğu edə bilər.
Maddə 21
Məhkəmələrin səlahiyyəti
1. Bu Müqavilə digər qayda müəyyən etmirsə, hər bir Razılığa gələn Tərəfin
məhkəmələri cavabdehin onun ərazisində yaşayış yeri olduqda mülki və ailə işlərinə
baxmağa səlahiyyətlidirlər. Hüquqi şəxslərə qarşı iddialar üzrə onlar o zaman
səlahiyyətlidirlər ki, hüquqi şəxsin idarəçilik orqanı, nümayəndəliyi, yaxud filialı həmin
Tərəfin ərazisində olsun.
2. Razılığa gələn Tərəflərin məhkəmələri Tərəflərin arasında yazılı razılıq
olduqda, digər hallarda da işlərə baxırlar. Belə razılığın olduğu təqdirdə məhkəmə
cavabdehin ərizəsinə görə, əgər belə ərizə iddianın mahiyyəti üzrə etirazların təqdim
olunmasından əvvəl verilmişsə, iş üzrə icraata xitam verir. Məhkəmələrin müstəsna
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səlahiyyəti Tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilməz.
3. Razılığa gələn hər iki Tərəfin bu müqaviləyə uyğun olaraq səlahiyyətli
məhkəmələrində eyni tərəflər arasında, eyni predmet barəsində və eyni əsaslarla iş
üzrə icraat qaldırıldığı halda işi daha gec qaldırmış məhkəmə icraata xitam verir.
Maddə 22
Hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti
1. Fiziki şəxslərin fəaliyyət qabiliyyəti bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti ərazisində təsis edildiyi Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 23
Məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və fəaliyyət
qabiliyyəti olmayan hesab edilmə
1. Şəxs məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab
edilməsi işləri üzrə bu şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi
tətbiq edilir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin idarəsi onun ərazisində daimi yaşayış yeri,
yaxud olduğu yer olan digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşının məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi üçün əsasları
müəyyən edərsə, bu barədə o, həmin şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin
müvafiq idarəsinə məlumat verir. Bu qaydada məlumatlandırılan idarə, sonrakı
hərəkətlərin edilməsini bu şəxsin onun ərazisində daimi yaşayış yerinin, yaxud
olduğu yerin idarəsinə həvalə etdiyini bildirərsə və yaxud bu barədə üç ay ərzində
cavab verməzsə, bu şəxsin daimi yaşayış yerinin, yaxud olduğu yerin idarəsi onun
məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə
işi, əgər bunun üçün vətəndaşı olduğu digər Razılığa gələn Tərəfin qanunlarında da
əsaslar nəzərdə tutulmuşsa, öz dövlətinin qanunlarına müvafiq olaraq apara bilər.
Şəxsin məhdud fəaliyyət qabiliyyətli, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab
edilməsi haqqında qərar digər Razılığa gələn Tərəfin müvafiq idarəsinə göndərilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları şəxsin məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında qərarın ləğv
edilməsinə də tətbiq edilir.
Maddə 24
Təxirəsalınmaz hallarda və məhdud fəaliyyət qabiliyyətli, yaxud fəaliyyət
qabiliyyəti olmayan hesab edilməli, digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşı olan
şəxsin yaşadığı yerin, yaxud olduğu yerin idarəsi bu şəxsin və ya onun əmlakının
müdafiəsi üçün zəruri olan tədbirləri özü görə bilər. Bu tədbirlərlə əlaqədar qəbul
edilmiş sərəncamlar, həmin şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin müvafiq
idarəsinə göndərilməlidir. Əgər həmin Razılığa gələn Tərəfin idarəsi digər qərar qəbul
edərsə, həmin sərəncamlar ləğv edilir.
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Maddə 25
Xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilmə, ölmüş elan edilmə
və ölüm faktının müəyyən edilməsi
1. Xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edilməyə, habelə ölüm faktının
müəyyən edilməsinə son məlumatlara görə şəxsin sağ olduğu zaman vətəndaşı
olduğu Razılığa gələn Tərəfin idarələri səlahiyyətlidirlər.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin idarələri, digər Razılığa gələn Tərəfin
vətəndaşını onun ərazisində yaşayan şəxslərin vəsatəti üzrə, əgər onların hüquq və
mənafeləri bu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsaslanıbsa, xəbərsiz itkin
düşmüş və ölmüş elan edə, habelə ölüm faktını müəyyən edə bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda Razılığa
gələn Tərəflərin idarələri öz dövlətlərinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
Maddə 26
Nikahın bağlanması
1. Nikaha girən şəxslərdən hər biri üçün nikahın bağlanması şərtləri onun
vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Bununla
belə, nikahın bağlanmasına maneələrə münasibətdə ərazisində nikah bağlanan
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməlidir.
2. Nikahın bağlanması forması ərazisində nikah bağlanan Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur.
Maddə 27
Ər-arvadın şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri
1. Ər-arvadın şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri ərazisində onların birgə
yaşayış yeri olan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər ər-arvadın biri Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində, o biri isə
digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa və bununla belə, ər-arvaddan hər
ikisi eyni vətəndaşlığa malikdirsə, onların şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri
vətəndaşları olduqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əgər ər-arvaddan biri Razılığa gələn Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər
Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa və onlardan biri Razılığa gələn Tərəflərdən
birinin ərazisində, ikincisi isə digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa,
onların şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri onların ərazisində sonuncu birgə yaşayış
yerləri olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən şəxslərin Razılığa gələn
Tərəflərin ərazilərində birgə yaşayış yeri olmamışdırsa, bu zaman idarəsində işə
baxılan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq olunur.
Maddə 28
Nikaha xitam verilməsi və nikahın etibarsız sayılması
1. Nikaha xitam verilməsi işləri üzrə ər-arvadın ərizə verdikləri zaman
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vətəndaşları olduqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir və bu
məsələdə onun orqanları səlahiyyətlidirlər. Əgər ər-arvadın digər Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində yaşayış yeri vardırsa, həmin Razılığa gələn Tərəfin idarələri də
səlahiyyətlidirlər.
2. Əgər nikaha xitam verilməsi haqqında ərizə verildiyi zaman ər-arvaddan biri
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər Razılığa gələn Tərəfin
vətəndaşıdırsa və onlardan biri Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində yaşayırsa, Razılığa gələn Tərəflərdən hər ikisinin idarələri
səlahiyyətlidirlər. Bu zaman, onlar öz dövlətlərinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
3. Nikahın etibarsız sayılması işləri üzrə bu Müqavilənin 26-cı maddəsinə uyğun
olaraq nikah bağlandıqda qanunvericiliyi tətbiq edilən Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir. Bu zaman məhkəmələrin səlahiyyəti bu maddənin 1-ci və
2-ci bəndlərinə müvafiq müəyyən edilir.
VALİDEYNLƏR VƏ UŞAQLAR ARASINDA HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 29
Atalığın müəyyən və mübahisə edilməsi və uşağın bu nikahdan doğulmasının
müəyyən edilməsi haqqında işlər uşağın doğulduğu yerə görə vətəndaşı olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll edilir.
Maddə 30
1. Valideynlər və uşaqlar arasında hüquq münasibətləri ərazisində onların birgə
yaşayış yeri olan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər valideynlərdən və uşaqlardan hər hansı birinin yaşayış yeri digər
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yerləşirsə, onların arasında hüquq münasibətləri
uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 31
Nikahdan kənar doğulan uşaqla onun anası və atası arasındakı hüquq
münasibətləri uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
Maddə 32
Bu Müqavilənin 29-31-ci maddələrində göstərilən hüquq münasibətləri üzrə
qərarların çıxarılmasına həmin hallarda qanunu tətbiq edilməli olan Razılığa gələn
Tərəfin məhkəmələri səlahiyyətlidirlər.
Əgər iddiaçı və cavabdeh eyni Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayırlarsa,
bu Müqavilənin 29-31-ci maddələrinin müddəalarına riayət etməklə həmin Razılığa
gələn Tərəfin məhkəmələri də səlahiyyətlidirlər.
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ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏ
Maddə 33
1. Övladlığa götürmə zamanı götürülən uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Əgər uşaq ikisi və ya biri digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşı olan ər-arvad
tərəfindən övladlığa götürülübsə, övladlığa götürmə hər iki Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə cavab verməlidir.
Maddə 34
Övladlığa götürmə haqqında qərarı övladlığa götürülən uşağın vətəndaşı olduğu
Razılığa gələn Tərəfin idarəsi verir.
Əgər uşaq Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşıdırsa, lakin digər
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa, övladlığa götürülmə haqqında qərar
uşağın vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin razılığı ilə uşağın yaşayış yeri üzrə
səlahiyyətli idarə tərəfindən verilir.
QƏYYUMLUQ VƏ HİMAYƏÇİLİK
Maddə 35
1. Razılığa gələn Tərəflərin vətəndaşları üzərində qəyyumluq və himayəçilik
barədə işlər üzrə, əgər bu Müqavilə ilə digər qayda nəzərdə tutulmursa, qəyyumluğa
götürülən, yaxud üzərində himayəçilik olan şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa gələn
Tərəfin qəyyumluq və himayəçilik orqanı səlahiyyətlidir. Belə olduqda həmin Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Qəyyum, yaxud himayəçi və üzərində qəyyumluq, yaxud himayəçilik olan
şəxs arasındakı hüquq münasibətləri qəyyumluq orqanı qəyyumu, yaxud himayəçini
təyin etmiş Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 36
1. Daimi yaşayış yeri, olduğu yer və ya əmlakı digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində olan vətəndaşın mənafeyi üçün qəyyumluq və ya himayəçilik üzrə
tədbirlərin görülməsi zəruri olduğu halda, həmin Razılığa gələn Tərəfin himayəçilik və
qəyyumluq idarəsi bu Müqavilənin 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli himayəçilik idarəsini təxirə salınmadan
məlumatlandırmalıdır.
2. Təxirəsalınmaz hallarda digər Razılığa gələn Tərəfin himayəçilik və qəyyumluq
idarəsi zəruri tədbirlər görə bilər, lakin o bu Müqavilənin 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinə
uyğun olaraq səlahiyyətli olan qəyyumluq və himayəçilik idarəsini təxirə salınmadan
əvvəlcədən görülmüş tədbirlər haqqında məlumatlandırmalıdır. Görülmüş tədbirlər
göstərilən idarə tərəfindən digər qərar qəbul edilənə qədər qüvvəsini saxlayır.
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Maddə 37
1. Əgər qəyyumluğa götürülənin və ya himayəçilik altında olan şəxsin yaşayış
yeri və ya olduğu yer, yaxud əmlakı həmin dövlətdə yerləşirsə, bu Müqavilənin 35-ci
maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun səlahiyyətli olan qəyyumluq və himayəçilik orqanı
qəyyumluğu və ya himayəçiliyi digər Razılığa gələn Tərəfin müvafiq orqanlarına verə
bilər. Verilmə yalnız o halda etibarlıdır ki, sorğu edilən orqan qəyyumluq və ya
himayəçiliyi qəbul etməyə razıdır və bu barədə sorğu edən orqanı xəbərdar edir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, qəyyumluğu və ya himayəçiliyi
qəbul edən orqan onları öz dövlətinin qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirir. O,
qəyyumluq və himayəçilik altında olan şəxsin şəxsi statusuna aid məsələlərə dair
qərar çıxarmaq hüququna malik deyil, lakin nikah bağlanmasına həmin şəxsin
vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə görə zəruri olan icazəni
verə bilər.
ƏŞYA HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 37
Mülkiyyət hüququ
1. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ daşınmaz əmlak ərazisində yerləşən
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Dövlət reyestrinə daxil edilməli olan nəqliyyat vasitələrinə mülkiyyət hüququ
ərazisində nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatını aparan orqanın yerləşdiyi Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əmlak üzərində mülkiyyət hüququ və digər əşya hüququnun yaranması və
ona xitam verilməsi belə hüququn yaranmasına və ona xitam verilməsinə əsas olmuş
hərəkətlərin və digər halların baş verdiyi zaman əmlak ərazisində yerləşən tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir. Əqdin predmeti olan əmlak üzərində
mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının yaranması və onlara xitam verilməsi tərəflərin
razılığı ilə başqa qaydalar nəzərdə tutulmamışdırsa, əqdin bağlandığı yerin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 39
Əqdin forması
1. Əqdin forması onun bağlandığı yerin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlak və ya ona olan hüquqlara dair əqdin forması belə əmlak
ərazisində yerləşən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 40
Ziyanın ödənilməsi
1. Ziyanın ödənilməsi haqqında öhdəliklər, müqavilələrdən və digər
qanunauyğun hərəkətlərdən irəli gələn öhdəliklərdən başqa, ərazisində ziyanın
ödənilməsi tələbi üçün əsas olan hərəkətin, yaxud digər halın baş verdiyi Razılığa
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gələn Tərəflərin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər ziyan vuran və zərərçəkən eyni Razılığa gələn Tərəflərdən birinin
vətəndaşları olarlarsa, məhkəməsinə ərizə verilən Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində sadalanan işlər üzrə ərazisində ziyanın
ödənilməsi haqqında tələb üçün əsas olan hərəkətlərin və digər halların baş verdiyi
Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir. Zərərçəkən həmçinin ərazisində
cavabdehin yaşayış yeri üzrə Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinə iddia verə bilər.
VƏRƏSƏLİK
Maddə 41
Hüquqlarda bərabərlik prinsipi
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində yaşayan vətəndaşlarla onun ərazisində yerləşən əmlaka dair
vəsiyyətnamənin tərtib, yaxud ləğv edilməsi iqtidarına və ya orada həyata keçirilməli
olan hüquqlara, eyni zamanda əmlak və hüquqların vəsiyyət üzrə əldə edilməsi
imkanlarına münasibətdə hüquqlarda bərabərləşdirilirlər. Əmlak və ya hüquqlar
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayan öz vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş
şərtlərlə onlara keçir.
Maddə 42
Vərəsəlik hüququ
1. Daşınan əmlaka vərəsəlik hüququ ərazisində miras qoyanın sonuncu daimi
yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2. Daşınmaz əmlaka vərəsəlik hüququ ərazisində əmlak yerləşən Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 43
Vərəsəsiz əmlak
Razılığa gələn Tərəflərin qanunvericiliyinə görə miras qoyulan əmlak vərəsəsiz
əmlak kimi dövlət mülkiyyətinə keçirilirsə (mirasın qanun üzrə dövlətə keçməsi), bu
halda miras qoyanın daşınan əmlakı ölən vaxt vətəndaşı olduğu dövlətə verilir,
daşınmaz əmlak isə ərazisində olduğu dövlətin mülkiyyətinə keçir.
Maddə 44
Vəsiyyətin forması
Vəsiyyətin forması vəsiyyət tərtib edilən anda miras qoyanın vətəndaşı olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunları ilə müəyyən edilir. Lakin ərazisində vəsiyyətnamə
tərtib edilən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə riayət etmək də kifayətdir. Bu
müddəa vəsiyyətnamənin ləğv edilməsinə də tətbiq edilir.
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Maddə 45
Vərəsəlik işləri üzrə səlahiyyət
1. Daşınan əmlaka dair vərəsəlik işləri üzrə icraatı, bu maddənin 2-ci bəndində
nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, miras qoyanın sonuncu daimi yaşayış yerinin
olduğu Razılığa gələn Tərəfin idarələri aparır.
2. Əgər bütün miras qoyulan daşınan əmlak miras qoyanın sonuncu daimi
yaşayış yeri olmayan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yerləşirsə, bu halda vərəsənin
ərizəsi, yaxud rədd cavabı üzrə, əgər bütün vərəsələr razılaşarlarsa, vərəsəlik
haqqında işə dair icraatı həmin Razılığa gələn Tərəfin idarələri aparır.
3. Daşınmaz əmlaka dair vərəsəlik işləri üzrə icraatı bu əmlakın ərazisində
yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin idarələri aparır.
4. Bu maddənin müddəaları müvafiq olaraq vərəsəliyə dair işlər üzrə
mübahisələrə də tətbiq edilir.
MİRASIN QORUNMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR
Maddə 46
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin idarələri öz qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq onun ərazisində digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşının qoyduğu miras
əmlakın qorunması üçün zəruri olan tədbirlər görürlər.
2. Digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşının ölümündən sonra mirasın
qorunması üzrə tədbirlərin görülməsi üçün məsul olan idarələr həmin Razılığa gələn
Tərəfin konsulunu miras qoyanın ölümü və vərəsəlik hüququnu elan edən şəxslər,
vərəsəlik hüququna malik şəxslərə dair onlara məlum olan hallar və bu şəxslərin
olduğu yer, vəsiyyətin mövcudluğu, mirasın həcmi və dəyəri, habelə mirasın
qorunması üzrə görülən tədbirlər haqqında dərhal məlumatlandırmağa borcludurlar.
3. Diplomatik nümayəndəliyin və ya konsulluq idarəsinin tələbi ilə onlara miras
qoyulan daşınan əmlak və ölənin sənədləri verilir.
Maddə 47
Vətəndaş olmaması və ya hər hansı digər üzrlü səbəbdən öz hüquq və
mənafelərini vaxtında müdafiə etmək iqtidarında deyilsə və səlahiyyətli nümayəndə
təyin etməyibsə, həmin Tərəfin diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluq idarəsi
xüsusi etibarnamə olmadan o biri Razılığa gələn Tərəfin orqanları qarşısında
vərəsəlik məsələləri üzrə onun maraqlarını təmsil etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 48
Əgər Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı daimi yaşayış yeri olmadığı
digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində səfər zamanı ölərsə, üstündə olan əşyalar hər
hansı rəsmiyyət olmadan onun vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin diplomatik
nümayəndəliyinə və ya konsulluq idarəsinə verilir.
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Maddə 49
Mirasın verilməsi
1. Əgər miras qoyulan daşınan əmlak, yaxud daşınan və ya daşınmayan miras
qoyulan əmlakın satılmasından əldə edilən pul məbləği vərəsəlik haqqında icraat
başa çatdıqdan sonra yaşadıqları və ya olduqları yer digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində olan vərəsələrə verilməlidirsə, miras qoyulan əmlak və ya əldə edilən pul
məbləği həmin Razılığa gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyinə, yaxud konsulluq
idarəsinə verilir.
2. Vərəsəlik işləri üzrə səlahiyyətli idarə miras qoyulmuş əmlakın diplomatik
nümayəndəliyə, yaxud konsulluq idarəsinə verilməsi haqqında sərəncam verir.
3. Bu əmlak vərəsələrə verilə bilər, əgər:
1) miras qoyulan əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində
müəyyən edilmiş müddət ərzində miras qoyanın bütün kreditorlarının irəli sürdüyü
tələblər ödənmiş, yaxud təmin edilmişdirsə;
2) vərəsəliklə əlaqədar bütün yığımlar ödənilmişdirsə, yaxud təmin edilmişdirsə;
3) səlahiyyətli idarələr zərurətlə əlaqədar miras qoyulan əmlakın çıxarılmasına
icazə veriblərsə.
4. Pul məbləğlərinin köçürülməsi hər bir Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq həyata keçirilir.
QƏRARLARIN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 50
Mülki və ailə işləri, həmçinin ziyanın ödənilməsi hissəsində
cinayət işləri üzrə qərarların tanınması və icrası
Razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı surətdə ədliyyə idarələrinin mülki və ailə işləri
üzrə qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarını və cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın
ödənilməsi hissəsində hökmlərini tanıyır və icra edir.
Razılığa gələn Tərəflərin ərazilərində öz xarakterinə görə icra tələb etməyən
mülki və ailə işləri üzrə qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının, vətəndaşlıq vəziyyəti
aktlarının qeydiyyatı orqanlarının və digər idarələrin qərarları həmçinin xüsusi
icraatsız tanınır.
Maddə 51
Qərarların icrasına icazə verilməsi haqqında vəsatətlərə baxılması
1. İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə baxılması ərazisində icra həyata
keçirilməli olan Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələrinin səlahiyyətinə daxildir.
2. İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatət iş üzrə qərar çıxaran birinci
instansiya məhkəməsinə verilir. İş üzrə qərar çıxaran birinci instansiya məhkəməsinə
verilən vəsatət bu vəsatət üzrə qərar çıxarmağa səlahiyyəti olan məhkəməyə
göndərilir.
3. Vəsatətin rekvizitləri (şərtləri) ərazisində icra həyata keçirilməsi olan Razılığa
gələn Tərəflərin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
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4. Vəsatətə vəsatət ünvanlanmış Razılığa gələn Tərəfin dilinə təsdiq edilmiş
tərcüməsi əlavə olunur.
Maddə 52
İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə aşağıdakıları əlavə etmək lazımdır:
1) qərarın məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş surəti, əgər bu, qərarın öz
mətnindən irəli gəlmirsə, qərarın qanuni qüvvəyə minməsi haqqında rəsmi sənəd,
həmçinin əgər qərar Razılığa gələn Tərəfin ərazisində əvvəllər icra edilmişsə, onun
icra olunması barədə arayış;
2) prosesdə iştirak etməmiş cavabdehə heç olmasa bir dəfə vaxtında və lazımi
formada məhkəməyə çağırılması haqqında məlumat verilməsini təsdiq edən sənəd;
3) bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən sənədlərin təsdiq edilmiş
tərcüməsi.
Maddə 53
Əgər icraya icazə verərkən məhkəmənin şübhələri yaranarsa, o, qərarın
icrasına dair vəsatət qaldırmış şəxsdən izahat, eləcə də vəsatətin mahiyyəti üzrə
borcludan sorğu, zəruri hallarda isə qərar qəbul etmiş hakimdən izahat (arayış,
aydınlaşdırma) tələb edə bilər.
Maddə 54
Qərarın icra qaydası
İcra qaydası ərazisində icra həyata keçirilməli olan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 55
Məhkəmə xərcləri
İcra ilə əlaqədar olan məhkəmə xərclərinə münasibətdə ərazisində qərar icra
edilməli olan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 56
Məhkəmə qərarlarının tanınmasından və icrasından imtina
Məhkəmə qərarının tanınmasından və ya icrasına icazə verilmədən imtina edilə
bilər:
1) vəsatət qaldıran şəxs və ya iş üzrə cavabdeh ona, yaxud onun
nümayəndəsinə vaxtında və lazımi qaydada məhkəməyə çağırış verilməməsi
nəticəsində prosesdə iştirak etməyibsə;
2) qərarın tanınmalı və icra edilməli olan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində eyni
hüquqi mübahisəyə dair eyni tərəflər arasında artıq qanuni qüvvəyə minmiş qərar
çıxarılmışsa və ya Razılığa gələn Tərəfin idarəsi daha əvvəl bu iş üzrə icraat
qaldırmışsa;
314

3) bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq olaraq, bu Müqavilədə nəzərdə
tutulmayan hallarda isə ərazisində qərar tanınmalı və icra edilməli olan Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyinə görə iş onun idarələrinin müstəsna səlahiyyətinə
aiddirsə.
Maddə 57
Barışıq sazişi
Bu Müqavilənin 50-56-cı maddələrinin məhkəmə qərarlarına dair müddəaları
məhkəmənin təsdiq etdiyi barışıq sazişinə də tətbiq edilir.
Maddə 58
Əşyaların çıxarılması və pul məbləğlərinin köçürülməsi
Bu Müqavilənin qərarların icrasına dair müddəaları pul məbləğlərinin
köçürülməsi və icra nəticəsində əldə edilən predmetlərin ölkədən çıxarılması
haqqında Razılığa gələn Tərəflərin qanunvericiliklərinə toxunmur.
ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
Maddə 58
Cinayət təqibini həyata keçirmək vəzifəsi
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf digər Razılığa gələn Tərəfin vəsatəti ilə
ərazisində daimi yaşayış yeri olan və sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
cinayət törətməkdə şübhələnən öz vətəndaşlarının cinayət təqibini həyata keçirməyi
öhdəsinə götürür.
2. Razılığa gələn Tərəflər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
onun ərazisində cinayət əməli hesab edilən hüquqpozmaya görə sorğu edilən
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq onun ərazisində xəta hesab
edilən əmələ görə cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ilə bağlı vəsatət verə bilərlər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən hallarda sorğu edilən
Razılığa gələn Tərəfin müvafiq ədliyyə idarələri öz ölkəsinin qanunvericiliyini tətbiq
edirlər.
4. Cinayət təqibinə məruz qalmalı əməllə bağlı zərərin ödənilməsi barədə
vəsatət, həmçinin cinayət təqibi qaydasında icra edilir.
Maddə 60
Hərbi xidmət və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərlə bağlı cinayət təqibi
Hərbi xidmət və insanlıq əleyhinə olan cinayət işləri sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ərazisindən kənarda baş verdikdə də 59-cu maddənin 1-ci bəndi tətbiq edilir.
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Maddə 61
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi barədə xahiş (vəsatət)
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi barədə xahiş yazılı şəkildə göndərilir və
aşağıdakıları əks etdirməlidir:
1) sorğu edən ədliyyə idarəsinin adı;
2) sorğu edilən ədliyyə idarəsinin adı;
3) şübhəli bilinən şəxsin adı və soyadı, vətəndaşlığı, həmçinin şəxs barəsində
əlavə məlumatlar;
4) cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırılmış əməlin təsviri
və hüquqi tövsifı.
2. Bundan başqa vəsatətə aşağıdakılar əlavə olunur:
1) cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üçün vacib hesab edilən sorğu edən
Tərəfin cinayət qanunvericiliyinin, lazım olan hallarda isə digər qanunvericilik
normalarının mətni;
2) cinayət işinin materialları və ya onların təsdiq olunmuş surətləri, həmçinin
digər sübutlar;
3) mümkün olduqda şübhəli şəxsin zahiri görünüşünün təsviri, fotoşəkilləri və
əllərinin barmaq izləri;
4) zərərin ödənilməsi barədə vəsatət, mümkün olduqda zərərin mahiyyəti və
həcmi haqqında məlumat;
5) sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi tələb etdikdə, təqiblə bağlı
zərərçəkmişlərin ərizələri.
Maddə 62
Cinayət təqibinin nəticələri haqqında məlumat
Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin xahişi ilə iş
üzrə araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı yekun qərar barədə məlumat verir. Sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin vəsatəti əsasında ona bu qərarın surəti göndərilir.
Maddə 63
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsinin nəticələri
1. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf cinayət işini icraata qəbul etdiyi andan
cinayət təqibi ilə bağlı məsələ qaldırılmış əmələ görə sorğu edən Razılığa gələn Tərəf
şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsi məsuliyyətə cəlb edə bilməz.
2. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf cinayət təqibinin davam etdirilməsinə
razılıq verdikdən sonra sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin xahişinin yerinə yetirilməsi
ilə əlaqədar tədbirlər həyata keçirmədikdə və yaxud onu həyata keçirməkdən imtina
etdikdə cinayət təqibi hüququ sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə keçir. Bu halda sorğu
edilən Razılığa gələn Tərəf cinayət təqibi ilə bağlı ona verilmiş cinayət təqibi
materiallarını və sübutları qaytarır.
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TƏQİBETMƏ VƏ YA CƏZANIN İCRASI MƏQSƏDİLƏ TƏSLİMETMƏ
Maddə 64
Şəxslərin təslim edilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq xahiş
əsasında onun ərazisində olan şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək, yaxud
hökmü icra etmək məqsədilə bir-birinə təslim etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi məqsədilə təslimetmə yalnız o
cinayətlərə tətbiq edilir ki, onların törədilməsinə görə hər iki Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cəzanın yuxarı həddi 1 ildən artıq müddətə azadlıqdan
məhrumetmə və ya başqa daha ağır cəza nəzərdə tutulur.
3. Cəzanı icra etmək məqsədilə şəxsin verilməsi yalnız əməli Razılığa gələn hər
iki Tərəfin qanunvericiliyinə görə cinayət hesab edildikdə və əgər təslimetmə
haqqında barəsində vəsatət verilmiş şəxs altı aydan az olmayan müddətə azadlıqdan
məhrum etməyə, yaxud da daha ağır cəzaya məhkum edilmişdirsə, həyata keçirilir.
Maddə 65
Təslimetmədən imtina
1. Təslimetmə mümkün olmur, əgər:
1) barəsində təslimedilmə haqqında vəsatət göndərilən şəxs sorğu edilən
Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşı və ya həmin dövlətdə sığınacaq hüququndan
istifadə edən şəxs olduqda;
2) cinayət sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində baş verdikdə;
3) sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cəzanın
icra müddətinin keçməsi və ya başqa qanuni əsaslara görə cinayət təqibi başlaya və
ya hökm icra edilə bilmədikdə;
4) təslimedilmə haqqında vəsatət göndərilən şəxs barəsində sorğu edilən
Tərəfin ərazisində eyni cinayətə görə qanuni qüvvəyə minmiş hökm və ya işin
icraatına qanuni əsaslarla xitam verildikdə;
5) zərərçəkmişin şəxsi ərizəsi əsasında cinayət təqibi başlanıldıqda;
6) təslimetmə haqqında tələbin verildiyi şəxsin əməli siyasi xarakter daşıdıqda;
7) cinayət əməli yalnız hərbi mükəlləfiyyətin pozulmasından ibarət olduqda;
8) ictimai qaydanın və ya qanunvericiliyin əsas prinsiplərinin pozulmasına səbəb
olduqda.
Təslimetmədən imtina edildikdə sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfə imtinanın əsasları haqqında bildirir.
Maddə 66
Ölüm hökmü ilə bağlı məhdudiyyətlər
Əgər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət
əməlinə görə ölüm hökmü nəzərdə tutulursa və sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyində eyni əmələ görə belə cəza nəzərdə tutulmursa, sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində ölüm hökmü çıxarmaq və icra etmək olmaz.
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Maddə 67
Təslimetmə barədə xahiş
1. Təslimetmə barədə vəsatət yazılı şəkildə tərtib edilməli və aşağıdakıları əks
etdirməlidir:
1) sorğu edən idarənin adı;
2) sorğu edilən idarənin adı;
3) barəsində təslimetmə haqqında vəsatət göndərilən şəxsin adı və soyadı,
onun vətəndaşlığı, yaşadığı və ya olduğu yer, şəxsiyyəti barədə məlumatlar, habelə
imkan daxilində bu şəxsin xarici görkəminin təsviri, onun fotoşəkli və əllərinin barmaq
izləri;
4) vurulmuş maddi ziyanın məbləği.
2. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı təslimetmə barədə vəsatətə
həbsə alınma haqqında qərarın təsdiq edilmiş surəti, cinayətin əlamətləri olan işin
faktiki hallarının təsviri, eləcə də barəsində təslimetmə sorğusu edilən şəxs tərəfindən
törədilmiş əməlin cinayət əlamətlərini göstərən qanunvericiliyinin normalarının mətni
əlavə edilməlidir.
3. Hökmün icra edilməsi üçün təslimetmə barədə vəsatətə şəxsin məhkum
edildiyi qanuni qüvvəyə minmiş hökmün təsdiq edilmiş surəti, həmçinin şəxsin
məhkum olunmasına əsas vermiş qanunvericiliyin mətni əlavə olunur. Əgər məhkum
cəzasını çəkməyə başlamışdırsa, cəzasının çəkilmiş hissəsi barədə məlumat
verilməlidir.
Maddə 68
Təslimetmə barədə vəsatətə əlavə
Təqdim olunmuş məlumat təslimetmə barədə qərar qəbul etmək üçün kifayət
etmədikdə, sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf təqdim müddəti üçün 1 ay vaxt
müəyyən edərək əlavə məlumat tələb edə bilər. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf
üzrlü səbəblərə görə bu müddəti uzada bilər.
Maddə 69
Təslimetmə üçün həbsə alınma
1. Təslimetmə barədə vəsatət alındıqdan sonra, sorğu edilən Razılığa gələn
Tərəf bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq təslimetmənin yol verilmədiyi hallar
istisna olmaqla, barəsində təslimetmə haqqında məsələ qaldırılmış şəxsin həbsə
alınması üçün dərhal tədbirlər görür.
2. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf təslimetmə barədə vəsatətə əsas verən
həbsəalma haqqında qərara və ya hökmə istinad edərək təslimetmə barədə vəsatət
alınanadək şəxsin həbsə alınmasına dair müraciət edə bilər. Belə müraciət yazılı
formada telefaksla, teleqramla və ya şübhəni istisna edən başqa vasitələrlə verilə
bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq həbsə alma və ya
bundan imtinanın səbəbləri barədə digər Razılığa gələn Tərəf təxirə salınmadan
məlumatlandırılmalıdır.
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Maddə 70
Həbs olunmuş şəxsin azadlığa buraxılması
1. Bu Müqavilənin 68-ci maddəsində göstərilmiş müddət ərzində Razılığa gələn
Tərəf əlavə məlumatları təqdim etməmişdirsə, sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf
həbsə alınmış şəxsi bu Müqavilənin 69-cu maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
həbsdən azad edə bilər.
2. Həbsə alma barədə digər Razılığa gələn Tərəfin müraciəti günündən bir ay
müddətində şəxsin təslim edilməsi barədə vəsatət daxil olmazsa, bu Müqavilənin 69cu maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq həbsə alınmış şəxs azad edilir.
Maddə 71
Təslimetmənin təxirə salınması
1. Barəsində təslimedilmə haqqında vəsatət göndərilən şəxs sorğu edilən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində başqa cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilibsə və ya cəza çəkirsə, təslimetmə cinayət təqibi, cəzanın çəkilməsi başa
çatanadək, yaxud istənilən qanuni əsasla azad olunanadək təxirə salına bilər.
2. Şəxsin təslim edilməsi onun ağır xəstəliyinə görə və bu səbəb aradan
qalxanadək təxirə salına bilər.
Maddə 72
Müvəqqəti təslimetmə
1. Bu Müqavilənin 71-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan təslimetmənin təxirə
salınması cinayət təqibinin icra müddətinin bitməsinə gətirib çıxararsa və ya cinayətin
istintaqını ciddi çətinləşdirə bilərsə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin əsaslandırılmış
vəsatəti üzrə müvəqqəti təslimetmə həyata keçirilə bilər.
2. Müvəqqəti təslim edilmiş şəxs müvəqqəti təslim edildiyi prosessual hərəkətlər
həyata keçirildikdən sonra müvəqqəti təslimetmə günündən üç aydan gec olmayaraq
təxirəsalınmadan geri qaytarılmalıdır.
Maddə 73
Təslimetmə sorğularının kolliziyası (ziddiyyəti)
Əgər eyni şəxsin təslim edilməsi barədə vəsatətlər bir neçə dövlətdən alınıbsa,
onlardan hansının təmin edilməsi məsələsini sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf həll
edir. Belə qərar qəbul edilərkən bütün hallar, xüsusilə həmin şəxsin vətəndaşlığı və
cinayətin xarakteri nəzərə alınmalıdır.
Maddə 74
Təslimetmənin həyata keçirilməsi
1. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə
təslimetməyə dair qərarı barədə, vəsatətin təmin edildiyi halda isə təslimetmənin yeri
və vaxtı haqqında məlumat verir.
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2. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf təslimetmənin müəyyən olunmuş tarixindən
15 gün ərzində təslim edilən şəxsi qəbul etməzsə, həmin şəxs həbsdən azad
edilməlidir. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin xahişi ilə göstərilən müddət 15 gündən
artıq olmayaraq uzadıla bilər.
Maddə 75
Təslim edilmiş şəxsin cinayət təqibinin hüdudlan
1. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin razılığı olmadan təslim edilmiş şəxs
təslim etməyə əsas olan cinayətdən başqa digər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə,
cəzaya məruz qala və ya təslimetmə üçün əsas olan başqa cinayətlə əlaqədar
üçüncü dövlətə verilə bilməz.
2. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin razılığı tələb olunmur, əgər:
1) təslim edilən şəxs cinayət təqibi başa çatdıqdan, cəzanı çəkdikdən, yaxud
digər qanuni əsasla azad olunduqdan sonra 30 gün müddətində sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin ərazisini tərk etməzsə (həmin müddətə bu şəxsin ondan asılı olmayan
səbəblərə görə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi vaxt
daxil edilmir);
2) təslim edilmiş şəxs sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə oranı tərk
etdikdən sonra könüllü qayıdarsa.
Maddə 76
Təkrar təslimetmə
Əgər verilmiş şəxs onun verilməsinə səbəb olan cinayətə görə sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində məsuliyyətdən tam azad olanadək sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə qayıdarsa, həmin şəxsin təkrar verilməsi vəsatət
əsasında bu Müqavilənin 67-ci maddəsində nəzərdə tutulan sənədlər təqdim
edilmədən həyata keçirilə bilər.
Maddə 77
Cinayət təqibinin nəticələri barədə məlumatlandırma
Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfə təslim
edilmiş şəxs barəsində tətbiq edilən cinayət araşdırılmasının nəticələri barədə təcili
məlumat verir. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin vəsatəti ilə ona iş üzrə qanuni
qüvvəyə minmiş qərarın surəti göndərilir.
Maddə 78
Təslimetmə ilə bağlı xərclər
Təslimetmə ilə bağlı xərcləri ərazisində təslimetmə baş vermiş Razılığa gələn
Tərəf çəkir.
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Maddə 79
Tranzit daşınma
1. Razılığa gələn Tərəflər öz ərazilərindən üçüncü dövlətlərə təslim edilmiş
şəxslərin daşınmasına icazə verə bilərlər. Əgər bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş
şəxslərin təslimetmə qaydası pozulmuşsa, sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf təslim
edilmiş şəxslərin daşınması üçün öz ərazisindən istifadə edilməsinə icazə verməyə
bilər.
2. Daşınmaya icazə verilməsi barədə vəsatət təslimetmə barədə vəsatət kimi
eyni qaydada rəsmiləşdirilir və baxılır.
3. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf tranzit daşınmasını özü üçün ən münasib
üsulla həyata keçirir.
4. Hava nəqliyyatı ilə aralıq enmə olmadan tranzit daşınma həyata keçirilərkən
tranzit üçün icazə tələb olunmur.
5. Tranzit daşınması ilə bağlı xərcləri sorğu edən Razılığa gələn Tərəf daşıyır.
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIMIN XÜSUSİ MÜDDƏALARI
Maddə 80
Əşyaların verilməsi
1. Cinayət işi üzrə maddi sübut sayılan və cinayət törətmiş şəxs tərəfindən bu
cinayəti törədərkən və ya onların dəyişdirilməsi nəticəsində əldə edilən əşyalar, eləcə
də digər əşyalar ərazisində işin araşdırılması aparılan sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfə onun vəsatəti ilə verilir.
2. Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf başqa cinayət işinin araşdırılması üçün
lazım olan əşyaların verilməsini bu araşdırmanın sonunadək müvəqqəti təxirə sala
bilər və ya müəyyən zaman kəsiyi ərzində onları sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə
verə bilər.
3. Digər Razılığa gələn Tərəfə verilmiş əşyalara üçüncü şəxslərin hüquqları
toxunulmaz qalır. İş üzrə icraat başa çatdıqdan sonra bu maddi sübutlar onları verən
Razılığa gələn Tərəfə və ya bilavasitə onlara hüququ olan şəxslərə qaytarılır.
4. Bu maddəyə uyğun olaraq əşyaların verilməsi zamanı idxalı və ixracı
məhdudlaşdırılmış əşyalara və valyutalara dair müddəalar tətbiq edilmir.
Maddə 81
Sorğu edən idarənin nümayəndələrinin iştirakı
Hüquqi yardımla bağlı hərəkətlər sorğu edilən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
həyata keçirilərkən sorğu edən idarənin nümayəndələri iştirak edə bilərlər. Onların
iştirakına icazəni Moldova Respublikası tərəfindən Moldova Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi və ya Respublika Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikası tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və ya Baş Prokurorluğu verirlər.
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Maddə 82
Məhkumluq haqqında məlumat
1. Razılığa gələn Tərəflər bir Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələri tərəfindən
məhkum edilmiş digər Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşları barəsində qanuni qüvvəyə
minmiş məhkəmə hökmləri barəsində bir-birlərinə məlumat verirlər.
2. Razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı olaraq əsaslandırılmış vəsatət üzrə bir
Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələri tərəfindən sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
vətəndaşları olmayan şəxslər barəsində də çıxarılmış və qanuni qüvvəyə minmiş
hökmlər barəsində məlumat təqdim edirlər.
3. Razılığa gələn Tərəflər bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən
şəxslərin əllərinin barmaq izlərini vəsatət əsasında bir-birlərinə göndərirlər.
Maddə 83
Cinayət registrindən məlumat
Razılığa gələn Tərəflər vəsatət əsasında digər Razılığa gələn Tərəfin
vətəndaşları ilə bağlı cinayət registrindən məlumatları, eləcə də cinayət registrinə
daxil edilməli olan digər məlumatlan bir-birlərinə göndərirlər.
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ QƏRARLARIN İCRASI
Maddə 84
Anlayışlar
Bu fəsildə aşağıdakı ifadələr:
"Hökmün çıxarıldığı dövlət" - özündə sanksiya daşıyan və icra edilməli olan
məhkəmə hökmü çıxarılan dövlət;
"Hökmün icra olunduğu dövlət" - müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə
növündə cəzanı qəbul etmiş və ya qəbul etməli olan dövlət anlamını verirlər.
Maddə 85
Əsas müddəalar
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Müqavilənin müddəalarına uyğun qarşılıqlı olaraq
vəsatətlər əsasında bir Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşları haqqında digər Razılığa
gələn Tərəfin məhkəmələri tərəfindən azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı olan
çıxarılmış və qanuni qüvvəyə minmiş hökmləri qəbul edirlər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində adı çəkilən vəsatətlərlə həm hökmün çıxarıldığı,
həm də hökmün icra olunduğu dövlətin mərkəzi orqanları çıxış edə bilərlər.
Maddə 86
Məhkumun hüquqları
Məhkum, onun qanuni nümayəndəsi, vəkili, həyat yoldaşı, yaxın qohumları,
qardaş və ya bacıları hər Razılığa gələn Tərəfin mərkəzi ədliyyə orqanları qarşısında
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bu Müqavilənin 88-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hərəkətlərin icra edilməsi ilə
bağlı məsələ qaldıra bilərlər. Müqavilənin bu fəsli tətbiq edilən hər bir məhkum
hökmün çıxarıldığı dövlət tərəfindən bu fəslin əsas müddəaları barəsində
məlumatlandırılır.
Maddə 87
Qərarın icrasının verilməsinin əsasları
1. Qərarın icrasının verilməsi yalnız qərar üçün əsas olan əməl həm hökmün
icra olunduğu dövlətin qanunvericiliyinə görə, həm də hökmün icra olunduğu dövlətin
ərazisində cinayət sayıldığı hallarda həyata keçirilir.
2. Hökmün icra olunduğu dövlətin qanunvericiliyində vergilərə və tutmalara,
rüsumlara, inhisarlara, valyuta dövriyyəsinə, xarici ticarətə və ya həmin növdən olan
əmtəənin tədavülünü tənzimləyən qaydalara dair normaların olmaması səbəbindən
maliyyə cinayətləri haqqında işlər üzrə hökmün icrasının verilməsindən imtina, belə
normalar hökmün çıxarıldığı dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulubsa,
yolverilməzdir.
3. Hökmün icra edilməsi yalnız məhkumun razılığı ilə verilə bilər. Əgər məhkum
qanuni qüvvəyə malik razılıq vermək iqtidarında deyilsə, bunu onun qanuni
nümayəndəsi verməlidir.
Maddə 88
Hökmün icra edilməsi üçün verilməsindən imtina
1. Hökmün icra edilməsinin verilməsi həyata keçirilmir, əgər:
1) hökm üçün əsas olmuş əməl siyasi cinayət hesab edilirsə;
2) hökm üçün əsas olmuş əməl yalnız hərbi mükəlləfiyyətdən ibarətdirsə;
3) Razılığa gələn Tərəflərin birinin qanunvericiliyi ilə cəzanın icra müddəti
keçmişdirsə;
4) hökm xüsusi məhkəmə tərəfindən çıxarılmışdırsa;
5) hökm məhkumun iştirakı olmadan çıxarılmışdırsa;
6) məhkum eyni əmələ görə hökmün icra olunduğu dövlətdə qanuni məhkum
olunmuş və ya bəraət almışdırsa;
7) Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəflərin fikrincə, bu onun ictimai qaydasını və
ya qanunvericiliyinin prinsiplərini pozarsa.
2. Məhkum hökmün çıxarıldığı dövlətdə azadlıqdan məhrum edilmiş və vəsatət
daxil olmuş gün onun cəzasının çəkilməmiş hissəsi 4 aydan artıq qalmamışsa,
hökmün icra edilməsi üçün verilməsi həyata keçirilmir. Bu halda azadlıqdan
məhrumetmə növündə bütün cəzalar nəzərə alınır və icraya qədər qalmış tədbirlər və
ya onların hissələri təmin olunur.
Maddə 89
Vəsatətə baxılması
Sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf imkan daxilində Sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfə hökmün icra edilməsinin qəbulu barədə vəsatətin hansı həcmdə təmin
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edilməsi haqqında qısa müddət ərzində məlumat verir. Tam və ya qismən imtina
əsaslandırılmalıdır.
Maddə 90
Hökmün icrası
1. Əgər hökmün icrası verilirsə, hökmün icra olunduğu dövlətin məhkəmələri
azadlıqdan məhrumetmə cəzalarına dair öz qanunvericiliklərinə uyğun hökmün
çıxarıldığı dövlətdə azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı cəzanı müəyyən edirlər.
2. Hökmün icrası verildikdə məhkumun hökmün çıxarıldığı dövlətdəki hüquqi
vəziyyətinin pisləşməsinə yol verilmir.
3. Şərti azadetmə də daxil olmaqla, hökmün icrası hökmün icra olunduğu
dövlətin qanunvericiliyi ilə həyata keçirilir. Əgər hökmün çıxarıldığı dövlətin şərti azad
etməyə dair qanunvericiliyi məhkum üçün daha sərfəlidirsə, bu halda o, tətbiq
edilməlidir.
4. Hökmün çıxarıldığı dövlətdə çəkilmiş cəzanın müddəti hökmün icra olunduğu
dövlətdə çəkilən cəzanın müddətinə daxil edilir.
Maddə 91
Hökmün hissəsinin icrası
Əgər birdən artıq cinayətə görə məhkumluq baş tutmuşdursa, lakin hökmün
icrası ilə bağlı verilmə bu cinayətlərin bəzilərinin azadlıqdan məhrumetmə cəzasına
aiddirsə, hökmün icra olunduğu dövlətin məhkəməsi bu Müqavilənin 91-ci
maddəsində sözügedən azadlıqdan məhrumetmə barədə cəzaların icrasını baxış
zamanı müəyyən edir.
Maddə 92
İcranın verilməsinin nəticələri
Hökmün çıxarıldığı dövlət hökmün icrasını verdikdən sonra hökmün icra
olunduğu dövlətin azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzanın çəkilməsinin təmin
olunması üzrə fəaliyyətinə müdaxilə etmək hüququnu itirir.
Hökmün icra olunduğu dövlət məhkumun qalan cəzasının çəkilməsindən
yayınması və məhkum tərəfindən hökmün icra olunduğu dövlətin ərazisini tərk etməsi
barədə hökm çıxarıldığı dövləti təxirə salmadan məlumatlandırmalıdır.
Maddə 93
Əfvetmə və amnistiya
1. Məhkum hökmün icra olunduğu dövlətdə əfv oluna bilər.
Hökmün çıxarıldığı dövlət hökmün icra olunduğu dövlətə əfv olunma haqqında
müraciət edə bilər. Bu, hökmün çıxarıldığı dövlətin onun ərazisində həqiqi qüvvəyə
malik olan hüquqlarına xələl gətirmir.
2. Hökmün icra olunduğu dövlət məhkuma münasibətdə barəsində həm
hökmün icra olunduğu dövlətdə, həm də hökmün çıxarıldığı dövlətdə qəbul edilən
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amnistiya aktı tətbiq edir.
Maddə 94
Qərarın ləğv olunması və ya dəyişdirilməsi
Qərarın icrasından öncə ləğv olunması və ya dəyişdirilməsi hökmün çıxarıldığı
dövlətin müstəsna səlahiyyətinə aiddir.
Maddə 95
Məlumatlar
1. Razılığa gələn Tərəflər qərarın icrasına təsir edə biləcək bütün hallar barədə
vəsatət üzrə qısa müddət ərzində bir-birinə məlumat verirlər.
2. Hökmün çıxarıldığı dövlət hökmün icra olunduğu dövlətə xüsusilə də amnistiya,
habelə qərarın icrasından öncə ləğv olunması və ya dəyişdirilməsi barədə məlumat
verir.
3. Hökmün icra olunduğu dövlət hökmü çıxaran dövlətə qərarın icrası barədə
məlumat verir.
Maddə 96
Təslimetmə
1. Əgər məhkum hökmün çıxarıldığı dövlətin ərazisində yerləşirsə, həmin dövlət
hökmün icra olunduğu dövlətin orqanlarına vəsatətə əsasən məhkumun qısa müddət
ərzində verilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir.
2. Hökmün çıxarıldığı dövlət və hökmün icra olunduğu dövlət məhkumun
hökmün icra olunduğu dövlətin orqanlarına, zərurət olduqda isə tranzit dövlətin
orqanlarına verilməsinin vaxtı və yeri barədə razılaşırlar.
3. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə hava
nəqliyyatı ilə məhkumu çatdırmağa və ya həmin ərazidən onu götürməyə müvəkkil
olunmuş müşayiət edən şəxsləri, digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində məhkumun
təslim edilməsi və ya qəbul olunması anından qaçışının qarşısının alınması
məqsədilə zəruri tədbirlər tətbiq etmək hüququna malikdirlər.
4. Hökmün çıxarıldığı dövlət qərarın icrasını hökmün icra olunduğu dövlətə
verdikdən sonra digər cinayətlə bağlı cinayət təqibinin aparılması və ya digər
cinayətə görə məhkəmələri tərəfindən müəyyən olunmuş azadlıqdan məhrumetmə
növündə cəzanın icrası məqsədilə məhkumun verilməsini təxirə sala bilər.
Maddə 97
Məhkumun təqib olunmasının məhdudiyyətləri
1. Əgər bu Müqaviləyə uyğun olaraq məhkum hökmün çıxarıldığı dövlətdən
hökmün icra olunduğu dövlətə verilmişdirsə, o, verilmədən əvvəl törədilmiş, icranın
verilməsinə razılığın aid olmadığı əmələ görə cinayət təqibinə məruz qala, məhkum
oluna və ya istənilən halda onun azadlığı məhdudlaşdırıla bilməz.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən məhdudiyyətlər tətbiq olunmur, əgər:
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1) hökmün çıxarıldığı dövlət cinayət təqibinin başlanmasına, cəzanın icrasına
razılıq bildirərsə;
2) verilmiş məhkum tam azad olunduqdan sonra hökmün icra olunduğu
dövlətdə, onun ərazisini tərk etmək hüququna və imkanına malik olaraq 30 gün
müddətindən artıq qalmışsa və yaxud bu dövləti tərk etdikdən sonra könüllü geri
qayıdıbsa.
Maddə 98
Əlavələr
1. Bu fəsildə nəzərdə tutulmuş vəsatətlər yazılı formada tərtib olunur.
2. Hökmün çıxarıldığı dövlətin vəsatətinə aşağıdakılar əlavə olunur:
1) icranın qanuniliyini və zəruriliyini təsbit edən qərarın əsli və ya təsdiq olunmuş
surəti;
2) tətbiq olunmuş hüquqi müddəaların, habelə şərti azad olunmaya dair müddəaların
mətni;
3) məhkum, onun vətəndaşlığı, habelə yaşadığı və ya olduğu yer haqqında
mümkün qədər dolğun məlumat;
4) azadlıqdan məhrumetmə dövrü haqqında arayış;
5) məhkumun iştirakı ilə tərtib olunmuş, azadlıqdan məhrumetmə növündə
cəzanın icrasının verilməsinə dair onun razılığını əks etdirən protokol;
6) vəsatət üzrə qərar qəbul edilməsi üçün əhəmiyyət kəsb edə bilən digər sənədlər;
7) bu bənddə göstərilən vəsatətin və sənədlərin digər Razılığa gələn Tərəfin
dilinə tərcüməsi.
3. Hökmün icra olunduğu dövlətin vəsatətinə bu maddənin 2-ci bəndinin 3-cü, 6cı və 7-ci yarımbəndlərində göstərilmiş məlumat və materiallar, habelə məhkumun
razılığını əks etdirən məktub əlavə olunur.
4. Bu maddənin 3-cü bəndində sözügedən vəsatət təmin olunduğu halda,
hökmün çıxarıldığı dövlət öz razılığına bu maddənin 2-ci bəndinin 1-ci, 2-ci və 4-cü
yarımbəndlərində göstərilmiş sənədləri əlavə edir.
Maddə 99
Vəsatətə əlavələr
Əgər sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf ona təqdim olunmuş məlumatları və
sənədləri kifayət hesab etməzsə, zəruri əlavə ilə bağlı müraciət edə bilər. Bu əlavənin
alınması üçün sorğu edilən Razılığa gələn Tərəf müvafiq müddət təyin edə bilər ki,
həmin müddət də əsaslandırılmış vəsatət əsasında uzadıla bilər. Əlavələr olmadıqda
vəsatətə baxılır və qərar əldə olan məlumat və sənədlər əsasında qəbul olunur.
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 100
Digər müqavilələrlə bağlılıq
Bu Müqavilə Razılığa gələn Tərəflərdən birinin və ya hər ikisinin barəsində
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müəyyən öhdəliklər daşıdıqları digər müqavilələrin müddəalarına toxunmur.
Maddə 101
Müqavilənin təfsiri
Razılığa gələn Tərəflər bu Müqavilənin təfsirindən və icrasından irəli gələn
bütün fikir ayrılıqlarını Müqavilənin 4-cü maddəsinə uyğun olaraq müvafiq orqanlar
arasında məsləhətləşmələr və ya diplomatik yollarla həll edirlər.
Maddə 102
Müqavilənin qanuni qüvvəyə minməsi
1. Bu Müqavilə ratifikasiya olunmalıdır və ratifikasiya fərmanlarının
mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Bu Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. Tərəflərdən hər biri onu
istənilən vaxt ləğv edə bilər. Ləğvetmə digər Tərəfin bildirişinin alındığı andan altı
aylıq müddət keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Bakı şəhərində, 26 oktyabr 2004-cü ildə hər biri iki əsl nüsxədə Azərbaycan,
moldovan və rus dillərində imzalanmışdır. Bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdirlər. Bu
Müqavilənin təfsiri zamanı fikir ayrılıqları olduqda, rus dilindəki mətn üstünlük təşkil
edir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

MOLDOVA RESPUBLİKASI
ADINDAN

327

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI ARASINDA
MÜLKİ, AİLƏ VƏ CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM VƏ
HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra Razılığa Gələn Tərəflər adlandırılan Azərbaycan Respublikası və
Özbəkistan Respublikası,
beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsiplərinə əsaslanaraq,
mülki, ailə, cinayət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında əməkdaşlığın inkişafına
mühüm əhəmiyyət verərək,
Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında 27 may 1996-cı
il tarixi dostluq və əməkdaşlıq haqqında Müqaviləsini, Azərbaycan Respublikası və
Özbəkistan Respublikası xalqları arasında dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək
arzularını rəhbər tuturaq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
IBÖLMƏ
ÜMUMI MÜDDƏALAR
I HİSSƏ
Hüquqi müdafiə
Maddə 1
Hüquqi müdafiənin həcmi
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları, habelə onun ərazisində daimi
yaşayış vətəndaşlığı olmayan şəxslər Razılığa Gələn digər Tərəfin ərazisində
özlərinin şəxsi və əmlak hüquqlarına dair məsələlərdə həmin tərəfin öz vətəndaşları
üçün nəzərdə tutulan hüquqi müdafiədən eyni dərəcədə istifadə edirlər. Bu məqsədilə
onlar digər Razılığa Gələn Tərəfin öz vətəndaşları üçün müəyyən olunmuş eyni
şərtlərlə həmin Tərəfin məhkəmələrinə, prokurorluq, daxili işlər orqanlarına və dövlət
notariat orqanlarına (bundan sonra «ədliyyə idarələri» adlandırılacaq) və mülki, ailə
və cinayət işlərinə baxmaq səlahiyyəti olan başqa idarələrinə maneəsiz müraciət
hüququna malikdirlər, həmin idarələrdə çıxış edə bilərlər, vəsatət qaldıra bilərlər,
iddia irəli sürə bilərlər, habelə digər prosessual hərəkətlər həyata keçirə bilərlər.
2. Bu Müqavilənin müddəaları Razılığa Gələn Tərəflərdən hər hansı birinin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hüquqi şəxslərə şamil edilir.
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II HİSSƏ
Hüquqi yardım
Maddə 2
Hüquqi yardımın göstərilməsi
1. Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri bu Müqavilənin müddəalarına
uyğun olaraq biri-birinə mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yarlım göstərirlər.
2. Ədliyyə idarələri, səlahiyyətinə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən işlər aid
olan digər idarələrə də hüquqi yardım göstərirlər.
3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən işlərlə məşğul olmaq səlahiyyətinə
malik olan digər idarələr hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında xahişləri ədliyyə
idarələri vasitəsilə göndərirlər.
Maddə 3
Hüquqi yardımın həcmi
Razılığa Gələn Tərəflər bir-birinə sorğu edilən Razılığa Gələn tərəfin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş prosessual və digər hərəkətlərin icrası, o
cümlədən sənədlər tərtib edilməsi və göndərilməsi, axtarışlar aparılması, maddi
sübutların götürülməsi, göndərilməsi və verilməsi, ekspertizanın keçirilməsi, tərəflərin
sorğuya cəlb olunması, müqəssirlərin, müttəhimlərin, şahidlərin, ekspertlərin
dindirilməsi, cinayət işinin qaldırılması, şəxslərin axtarışı və verilməsi, məhkəmə
müayinəsinin aparılması, mülki işlər üzrə məhkəmə qərarlarının, hökumlərin mülki
iddia üzrə hissəsinin, icra qeydlərinin tanınması və icra edilməsi, sənədlərin verilməsi
yolu ilə hüquqi yardım göstərirlər.
Maddə 4
Əlaqə saxlamaq qaydası
Razılığa Gələn Tərəflərin əldiyyə idarələri hüquqi yardım göstərərkən, bir-biri ilə
müvafiq surətdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Baş Protokoluğu və
Özbəkistan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Prokurorluğu vasitəsi ilə əlaqə
saxlayırlar.
Maddə 5
Dillər
1. Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri hazırki Müqavilənin yerinə
yetirilməsi zamanı bir biri ilə münasibətlərdə azərbaycan, özbək və rus dillərindən
istifadə edirlər.
2. Hazırki Müqavilədə digər hallar nəzərdə tutulmayıbsa, sorğu edən Razılığa
Gələn Tərəfin dilində göndərilən sənədlər sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin dilinə və
ya rus dilinə tərcüməsi ilə müşayiət edilir. Razılığa Gələn Tərəflər zərurət olduqda
özbək və azərbaycan dilinə yazılı və şifahi tərcüməni təmin edir.
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3. Sənədlərin yazılı tərcüməsinin düzgünlüyü Razılığa
qanunvericiliyi və hazırki Müqavilənin müddəaları ilə təsdiq edilir.

Gələn

Tərəfin

Maddə 6
Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi
Ədliyyə və digər idarələrin hüquqi yardım göstərilməsi haqqında göndərdikləri
sənədlərdə gerbli möhür olmalıdır.
Maddə 7
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığın forması
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar göstərilməlidir.
1) sorğu edən və sorğu edilən ədliyyə idarəsinin adı;
2) hüquqi yardım göstərilməsi ilə əlaqədar sorğu edilən işin adı;
3) tərəflərin, müqəssirlərin, müttəhimlərin, habelə sorğu ilə əlaqəsi olan digər
şəxslərin adları və soyadları, onların vətəndaşlığı, məşğuliyyəti, yaşayış yaxud olma
yeri; hüquqi şəxslərə dair-onların adları və olduqları yer; onların nümuyəndələrinin
adları, soyadları və ünvanları;
4) cinayət işləri üzrə törədilmiş cinayətin faktiki halları habelə onun hüquqi tövsifi
və zərərin məbləği haqqında məlumat, əgər o, əməl nəticəsində vurulmuşdursa;
5) tapşırığın məzmunu və tapşırığın icrası üçün lazım olan məlumatlar və digər
əhəmiyyəti olan məlumat.
Maddə 8
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığın icrası
1. Hüquqi yardım göstərildikdə sorğu edilən ədliyyə idarəsi öz dövlətinin
qunanvericiliyini tətbiq edir. Sorğu edən idarənin xahişi ilə sorğu edilən ədliyyə idarəsi
icranın üsulu və forması barəsində sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin prosessual
normalarını, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə zidd olmadığı
hissəsində tətbiq edə bilər.
2. Əgər sorğu edilən ədliyyə idarəsi hüquqi yardım göstərilməsi haqqında
tapşırığı yerinə yetirməyə səlahiyyətli deyilsə, o, həmin tapşırığı səlahiyyətli ədliyyə
idarəsinə göndərir və bu barədə tapşırığı göndərən idarəyə məlumat verir.
3. Sorğu edən idarənin xahişi ilə sorğu edilən ədliyyə idarəsi hüquqi yardım
göstərilməsi haqqında tapşırığın icrasının vaxtı və yeri barədə ona vaxtında məlumat
verir.
4. Əgər hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığı göstərilən ünvanda icra
etmək mümkün deyilsə, sorğu edilən ədliyyə idarəsi öz qanunvericiliyinə uyğun
olaraq ünvanın müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri tədbirlər görür.
5. Tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi onu icra etdikdən sonra, sənədləri sorğu
edən ədliyyə idarəsinə göndərir; Hüquqi yardımın göstərilməsi mümkün olmadığı
halda tapşırığı geri qaytarır və onun icrasına mane olan hallar barədə məlumat verir.
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6. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin nümayəndələri digər Razılığa Gələn
Tərəfin razılığı ilə onun ərazisində cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilməsi
haqqında vəsatətin icrasında iştirak edə bilər.
Maddə 9
Şahidlərin, zərərçəkmişlərin, mülki iddiaçıların, mülki cavabdehlərin,
onların nümayəndələrinin, ekspertlərin toxunulmazlığı
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində ibtidai istintaqın və ya
məhkəmə gedişində digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində olan şahidin,
zərərçəkmişin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, onların nümayəndəsinin, ekspertin
gəlməsinə zərurət yaranarsa, həmin Razılığa Gələn Tərəfin müvafiq ədliyyə idarəsinə
çağırış, vərəqinin təqdim edilməsi haqqında xahişlə müraciət edilməlidir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində yaşayan şahidin, zərərçəkmişin,
mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, onların nümayəndəsinin və ya ekspertin digər
Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsinə çağırışı onların gəlməyəcəyi təqdirdə
məcburi xarakterli tədbirlərin tətbiq edilməyəcəyi barədə göstəriş nəzərdə
tutmamalıdır.
3. Çağırışla sorğu edən ədliyyə idarəsinə gəlmiş şahid, zərərçəkmiş, mülki
iddiaçı, mülki cavabdeh, onların nümayəndəsi, ekspert, vətəndaşlığından asılı
olmayaraq sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin dövlət sərhəddini keçənədək törətdiyi
hüquq pozuntusuna görə həmin Tərəfin ərazisində cinayət və ya inzibati məsuliyyətə
cəlb edilə, həbsə alına, yaxud cəzaya məruz qala bilməz. Belə şəxslər, eləcə də öz
ifadəsinə və ya rəyinə görə, yaxud da araşdırılma predmeti olan cinayət işi ilə
əlaqədər məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud cəzaya məruz qala bilməz.
4. Buna imkan olmasına baxmayaraq, sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində qalmasına daha ehtiyac olmadığı barədə xəbərdarlıq aldığı gündən sonra
10 gün ərzində tərk etməyən şahid, zərərçəkmiş, mülki iddiaçı, mülki cavabdeh,
onların nümayəndəsi və ya ekspert bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan
təminatı itirir. Şahidin, zərərçəkmişin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, onların
nümayəndəsinin, ekspertin sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisinin özündən
asılı olmayan səbəblər üzündən tərk edə bilmədiyi vaxt həmin müddətə daxil
olunmur.
5. Bu şəxslər xaricə getməklə və orada qalmaqla bağlı xərclərin və almadıqları
əmək haqqının ödənilməsi hüququna malikdirlər, ekspertlər bundan sonra əlavə həm
də ekspertizanın keçirilməsinə görə ödənc almaq hüququna malikdirlər. Çağırılmış
şəxslərin hansı ödənişləri almaq hüququna malik olmaları barədə çağırışda qeyd
olunmalıdır. Onların vəsatəti ilə Razılığa Gələn Tərəfin çağırış göndərən ədliyyə
idarələri müvafiq xərclərin ödənilməsi üçün avans verir.
6. Əgər şahid kimi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində həbsdə
saxlanan şəxs çağırılırsa, o, həbs altında saxlanılacağı və istintaqdan sonra dərhal
sorğu edilən Raılığa Gələn Tərəfə qaytarılacağı şərti ilə müvəqqəti verilə bilər.
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Maddə 10
Sənədlərin təqdim edilməsi
1. Sənədlərin təqdim edilməsi haqqında sorğuda onu alanın dəqiq ünvanı və
təqdim olunana sənədin adı göstərilməlidir. Əgər tədqim edilməsi haqqında vəsatətdə
göstərilən ünvan natamam və ya dəqiq deyildirsə, sorğu edilən ədliyyə idarəsi öz
dövlətinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq ünvanı dəqiqləşdirmək üçün tədbirlər görür.
2. Sənədlər sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq təqdim edilir.
3. Əgər təqdim olunmalı sənəd sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin dilində tərtib
edilməyibsə, sorğu edilən ədliyyə idarəsi bu sənədi onu alana yalnız bu şərtlə təqdim
edir ki, ünvan sahibi onu qəbul etməyə razılığını bildirir.
Maddə 11
Sənədlərin tədqim edilməsinin təsdiqi
Sənədlərin təqdim edilməsi sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
qüvvədə olan sənədlərin təqdim olunması qaydalarına müvafiq surətdə təsdiq edilir.
Təsdiqnamədə sənədin təqdim edildiyi vaxt və yer, habelə onun təqdim edildiyi
şəxsin adı göstərilməlidir.
Maddə 12
Diplomatik nümayəndəliklər və ya konsulluq idarələri vasitəsi ilə sənədlərin
təqdim edilməsi və vətəndaşların dindirilməsi
Razılığa Gələn Tərəflər öz diplomatik nümayəndəlikləri, yaxud konsulluq
idarələri vasitəsi ilə sənədlər təqdim etmək və digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
olan öz vətəndaşlarını dindirmək hüququna malikdirlər. Belə halda məcburi tədbirlər
tətbiq edilə bilməz.
Maddə 13
Hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı xərclər
1. Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı
xərclərin ödənilməsini tələb etmirlər. Razılığa Gələn tərəflər hüquqi yardım
göstərilərkən onların ərazisində qarşıya çıxan bütün xərcləri özləri ödəyirlər.
2. Sorğu edilən ədliyyə idarəsi sərf olunan xərclər barədə sorğu edən ədliyyə
idarəsinə məlumat verir. Əgər sorğu edən ədliyyə idarəsi xərcləri ödəməli olan
şəxsdən həmin xərcləri tutursa, məbləğ onu alan Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə
idarəsinin xeyrinə keçirilir.
Maddə 14
Pulsuz hüquqi yardım
Razılığa Gələn Tərəfin birinin vətəndaşlarına və onun ərazisində daimi yaşayan
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə digər Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələrində və
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başqa ədliyyə idarələrində onun öz vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş eyni şərtlərlə
və imtiyazlarla pulsuz hüquqi yardım göstərilir və pulsuz məhkəmə icraatı təmin edilir.
Maddə 15
Hüquqi yardım göstərməkdən imtina
1. Hüquqi yardım göstərilməsi insan hüquqlarının pozulmasına səbəb olursa, sorğu
edilən Razılığa Gələn Tərəfin suverenliyinə və ya təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilərsə,
yaxud onun qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə ziddirsə, belə bir yardım göstərilmir.
2. Hüquqi yardım göstərməkdən imtina haqqında qərar qəbul edildiyi hallarda
ədliyyə idarələri bir-birinə bu barədə yazılı məlumat verirlər.
II B Ö L M Ə
XÜSUSi MÜDDƏALAR
MÜLKİ VƏ AİLƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
I HİSSƏ
Şəxsi status
Maddə 16
Fəaliyyət qabiliyyəti və hüquq qabiliyyəti
1. Şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Vətəndaşlığı olmayan şəxsin faəliyyət qabiliyyəti ərazisində daimi yaşayış
yeri olan ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti onları qanunvericiliyi ilə təsis etmiş Razılığa
Gələn Tərəfin qaunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Maddə 17
Xəbərsiz itkin düşmüş hesab etmə, ölmüş elan etmə və ölüm
faktını müəyyənləşdirmə
1. Razılığa Gələn tərəfin vətəndaşı olan şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab
edilməsi və ölmüş elan edilməsi (ölmüş hesab edilməsi), yaxud ölüm faktının
müəyyənləşdirilməsi (ölüm anının müəyyənləşdirilməsi) işi ilə məşğul olmaq
səlahiyyətinə Tərəfin müvafiq idarələri o zaman malikdirlər ki, sonuncu məlumatlara
əsasən şəxs, bu hallardan əvvəl həmin Tərəfin vətəndaşı olmuşdur. Digər şəxslər
barədə şəxsin axırıncı yaşayış yeri üzrə ədliyyə idarələri səlahiyyətlidir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin idarələri Razılığa Gələn digər Tərəfin
vətəndaşını, onun ərazisində daimi yaşayan digər şəxsləri öz ərazisində yaşayan,
hüquq və mənafeləri həmin Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun gələn
şəxslərin vəsatəti əsasında xəbərsiz itkin düşmüş hesab edə, ölmüş elan edə (ölmüş
hesab edə), habelə onun ölüm faktını müəyyənləşdirə (ölüm anını müəyyənləşdirə)
bilərlər.
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3. 1-ci və 2-ci bəndlərdə nəzərdə tutulmuş hallarda Razılığa Gələn Tərəflərin
idarələri öz dövlətinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
II HİSSƏ
Əmlak münasibətləri
Maddə 18
Mülkiyyət hüququ
1. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ, ərazisində daşınmaz əmlak
olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Dövlət reyestrlərinə daxil edilməli olan nəqliyyat vasitələri üzərində mülkiyyət
hüququ ərazisində nəqliyyat vasitəsini qeydiyyatdan keçirmiş orqan olan Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun və ya digər əşya hüququnun
yaranması və ya xitam edilməsi üçün əsas olan hərəkət və digər hallar baş verdiyi
vaxtda ərazisində əmlak yerləşən Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Əqdlərin
predmeti olan əmlak üzərində mülkiyyət və ya digər əşya hüququnun yaranması və
xitam edilməsi Tərəflərin sazişində başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, əqdin
bağlandığı yerin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 19
Əqdin forması
1. Əqdin forması onun bağlandığı yerin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlak barəsində əqdin forması ərazisində daşınmaz əmlak
yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
III HİSSƏ
Müqavilədənkənar ziyanın vurulması
nəticəsində yaranan öhdəliklər
Maddə 20
Ziyanın ödənilməsi
1. Müqavilələrdən və digər qanuna uyğun hərəkətlərdən irəli gələnlərdən başqa,
ziyanın ödənilməsi haqqında öhdəliklər ərazisində ziyanın ödənilməsi üçün tələbin
əsası olan hərəkətin, yaxud halın baş verdiyi Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
uyğun müəyyən edilir.
2. Əgər zərər çəkən və zərər vuran eyni Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşıdırlarsa və ya eyni Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayırlarsa, həmin
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində sadalanan işlər üzrə ərazisində ziyanın
ödənilməsi haqqında tələb üçün əsas olan hərəkətin və ya digər halın baş verdiyi
Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir. Zərər çəkən, həmçinin ərazisində
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cavabdehin yaşayış yeri olduğu Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsinə də iddia təqdim
edilə bilər.
Maddə 21
İddia müddəti
İddia müddəti müvafiq hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün tətbiq edilən
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
IV HİSSƏ
Ailə
Maddə 22
Nikahın bağlanması
1. Nikaha girən şəxslərdən hər biri üçün nikahın bağlanması şərtləri onun vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə, vətəndaşlığı olmayan şəxslər
üçün ərazisində daimi yaşayış yeri olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir. Bundan başqa, nikahın bağlanmasına mane olan hallara
münasibətdə, ərazisində nikah bağlanan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinin
tələblərinə riayət edilməlidir.
2. Nikahın bağlanması forması ərazisində nikah bağlanan Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 23
Ər-arvadın şəxsi və əmlak münasibətləri
1. Ər-arvadın şəxsi və əmlak münasibətləri ərazisində onların birgə yaşayış yeri
olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər ər-arvaddan biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində, digəri isə
Razılığa Gələn Tərəflərdən o birisinin ərazisində yaşayırsa, və ər-arvadın hər ikisi
eyni vətəndaşlığa malikdirlərsə, onların şəxsi və əmlak xarakterli hüquq münasibətləri
vətəndaşları olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əgər ər-arvaddan biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər
Razılığa Gələn tərəfin vətəndaşlarıdırsa və biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin
ərazisində, ikincisi isə digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa, onların
şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri ərazisində sonuncu birgə yaşayış yeri olduqları
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən ər-arvadın Razılığa Gələn
Tərəflərin ərazilərində birgə yaşayış yeri olmayıbsa, məhkəməsinə iddia təqdim
edilən Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
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Maddə 24
Nikahın pozulması
1. Nikahın pozulması işləri üzrə ər-arvadın ərizə verdikləri vaxtda vətəndaşı
olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir və onun ədliyyə idarələri
səlahiyyətlidir.
2. Əgər ər-arvaddan biri Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin, birisi isə digər
Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşlarıdırsa, idarələri nikahın pozulması işini aparan
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 25
Nikahın etibarsızlığı
1. Nikahın etibarsız hesab edilməsi işləri üzrə 22-ci maddəyə uyğun olaraq
nikah bağlanarkən qanunvericiliyi tətbiq edilmiş Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi
tətbiq olunur.
2. Nikahın etibarsız hesab edilməsi işinə baxan ədliyyə idarəsinin səlahiyyəti
müvafiq olaraq bu Müqavilənin 23-cü maddəsinin 4-cü bəndi əsasında müəyyən
edilir.
Maddə 26
Valideynlərin və uşaqların hüquq münasibətləri
1. Atalığın müəyyən edilməsi və mübahisə edilməsi və uşağın nəzərdə tutulan
nikahdan doğulmasının müəyyən edilməsi işləri üzrə uşağın doğulduğu yerə görə
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Atalığın tanınmasının təsdiq edilməsi forması üçün ərazisində tanınmanın
baş verdiyi Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əməl edilməsi kifayətdir.
3. Valideynlərin və uşaqların hüquq münasibətləri ərazisində onların birgə
yaşayış yerinə malik olduqları Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilir.
4. Əgər valideynlərin hər ikisinin və ya birinin yaşayış yeri Razılığa Gələn
Tərəflərdən birinin ərazisində, uşağın yaşayış yeri isə digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisindədirsə, onların arasındakı hüquq münasibətləri uşağın vətəndaşı olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
5. Valideynlərlə uşaqlar arasındakı hüquq münasibətləri işlərinə baxılmasında
bu maddənin 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərində müvafiq surətdə qanunvericiliyi
tətbiq edilməli olan Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir.
6. Yetkinlik yaşına çatmış övladlardan aliment alınması işləri üzrə aliment almaq
iddiası olan şəxsin yaşayış yeri olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq
edilir.
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Maddə 27
Övladlığa götürmə
1. Övladlığa götürmə, övladlığa götürmənin ləğv edilməsi və övladlığa
götürmənin etibarsız hesab edilməsi, övladlığa götürülən şəxsin, övladlığa götürülmə,
övladlığa götürülmənin ləğv edilməsi və övladlığa götürmənin etibarsız hesab
edilməsi zamanı vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
tənzimlənir.
2. Əgər uşaq digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa, övladlığa götürmə və
onun ləğvi üçün qanuni nümayəndəsinin və səlahiyyətli dövlət orqanının, habelə vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi tələb edərsə, uşağın razılığının
alınması zəruridir.
3. Əgər uşaq ər-arvad tərəfindən övladlığa götürülürsə və onlardan biri Razılığa
Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı, digəri isə digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa, övladlığa götürmə və ya onun ləğvi Razılığa Gələn hər iki Tərəfin qanunvericiliyində göstərilən şərtlərlə aparılır.
Maddə 28
Qəyyumluq və himayəçilik
1. Qəyyumluğun və ya himayəçiliyin təyin edilməsi və ləğv edilməsi üzərində
qəyyumluq və himayəçilik təyin edilən, yaxud ləğv edilən şəxsin vətəndaşı olduğu
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Qəyyum və ya himayəçi ilə qəyyumluğa və ya himayəçiliyə götürülən şəxs
arasında hüquq münasibətləri idarəsi qəyyumu və ya himayəçini təyin etmiş Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Qəyyumluğu və ya himayəçiliyi qəbul etmək vəzifəsi qəyyum və ya himayəçi
təyin edilmiş şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
4. Qəyyumluğun və himayəçiliyin təyin edilməsi, yaxud ləğv olunması işlərinə
dair qərarı, əgər bu Müqavilədə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, üzərində
qəyyumluq və ya himayəçilik təyin edilən və ya təyin olunmuş qəyyumluq və ya
himayəçilik ləğv edilən şəxsin vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin idarələri
çıxarırlar.
5. Daimi yaşayış yeri olduğu yer və ya əmlakı digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində olan Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşının mənafeyi üçün
qəyyumluq və yaxud himayəçilik tədbirlərinin görülməsi zəruri olduqda həmin
Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsi dərhal bu barədə digər Razılığa Gələn
Tərəfin diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsulluq idarəsinə məlumat verir.
6. Təxirəsalınmaz hallarda səlahiyyətli idarə öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq
lazımi müvəqqəti tədbirlər görür, lakin o, bu maddənin 5-ci bəndinə müvafiq olaraq
dərhal diplomatik nümayəndəliyə və konsul idarəsinə məlumat verməlidir. Digər
Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli idarəsi başqa qərar çıxaranadək görülmüş
müvəqqəti tədbirlər qüvvədə qalır. Bu barədə müvəqqəti tədbirlər görmüş idarəyə
məlumat verilir.
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7. Qəyyumluğa, yaxud himayəçiliyə götürülən şəxsin yaşayış və ya qaldığı yer,
yaxud şəxsin əmlakı digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisindədirsə, bu maddənin 4-cü
bəndinə uyğun olaraq səlahiyyətli idarə qəyyumluğu və himayəçiliyi həmin Razılığa
Gələn Tərəfin idarəsinə verə bilər.
Qəyyumluğun yaxud himayəçiliyin verilməsi sorğu edilən idarə qəyyumluğu və
himayəçiliyi qəbul etdikdə və bu barədə sorğu edən idarəyə məlumat verdikdə
qüvvəyə minir.
8. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəyyumluğu və ya himayəçiliyi qəbul
edən idarə qəyyumluğu və ya himayəçiliyi öz dövlətinin qanunvericiliyinə müvafiq
surətdə həyata keçirir. Həmin idarənin qəyyumluğa, yaxud himayəçiliyə götürülmüş
şəxsin şəxsi statusuna aid olan məsələlərə dair qərar çıxarmağa hüququ yoxdur.
Əgər bir Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşı ərazisində qəyyumluq və ya
himayəçilik həyata keçiriləcək digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa, bir
Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşı digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşına qəyyum
və ya himayəçi təyin edilə bilər.
V HİSSƏ
Vərəsəlik işləri
Maddə 29
Bərabərlik prinsipi
Razılığa Gələn Tərəflərdən hər birinin vətəndaşı digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində əmlaka və ya qanun üzrə, yaxud vəsiyyətnamə üzrə hüquqlara digər
Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşları ilə eyni şərtlə və həmin həcmdə varislik əldə edə
bilər.
Maddə 30
Vərəsəlik hüququ
1. Daşınan əmlak üzərində vərəsəlik hüququ miras qoyanın vəfat edərkən
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlakın üzərində vərəsəlik hüququ ərazisində yerləşən Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzim edilir.
Maddə 31
Mirasın dövlətə keçməsi
Əgər Razılığa Gələn Tərəfin miras qoymağa tətbiq edilməli olan qanunvericiliyi üzrə
vərəsə dövlətdirsə, daşınan miras qalmış əmlak miras qoymuş şəxsin vəfat etdiyi
anda vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfə keçir, daşınmaz əmlak isə ərazisində
əmlakın olduğu Razılığa Gələn Tərəfə keçir.
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Maddə 32
Vəsiyyətnamə
1. Vəsiyyət tərtib etmək və ya ləğv etmək, habelə onunla bağlı mübahisə etmək
hüququ və vəsiyyətlərin yol verilən növləri vəsiyyət edən şəxsin vəsiyyət tərtib edilən
yaxud ləğv edilən vaxt vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
2. Vəsiyyətin tərtib və ya ləğv edilmə forması vəsiyyət edən şəxsin vəsiyyət
tərtib edilən və ya ləğv edilən vaxt vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə, yaxud ərazisində vəsiyyət tərtib və ya ləğv edildiyi dövlətin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 33
Vərəsəlik işlərinin icraatına səlahiyyətli idarələr
1. Daşınmaz əmlak vərəsəliyinə dair işlər üzrə icraatı ərazisində daşınmaz
əmlak yerləşən Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsi həyata keçirir.
2. Daşınmaz əmlak vərəsəliyinə dair işlər üzrə icraatı miras qoyanın ölən vaxt
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsi həyata keçirir.
3. Bu maddəninin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları müvafiq surətdə vərəsəlik
işləri üzrə mübahisələrə də şamil edilir.
Maddə 34
Ölüm haqqında xəbər vermə
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində digər Razılığa Gələn
Tərəfin vətəndaşı vəfat edərsə, müvafiq idarə bunu təxirəsalınmadan digər Razılığa
Gələn Tərəfin diplomatik və ya konsul idarəsinə bildirməli və varislər, onların
yaşadığı, yaxud qaldıqları yer, mirasın həcmi və dəyəri, habelə mirasa dair vəsiyyət
olub-olmadığı barədə əldə olunan məlumatı verməlidir. Bu qayda hər iki Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisindən kənarda vəfat etmiş, Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin
vətəndaşı digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində əmlak qoyduğu barədə həmin
Tərəfin müvafiq idarəsi məlumat aldığı hallarda da tətbiq edilir.
2. Əgər diplomatik nümayəndəlik və ya konsul idarəsi ölüm haqqında xəbəri
daha tez alarsa, bu barədə mirasın mühafizəsi üçün tədbirlər görməyə səlahiyyəti
olan ədliyyə idarəsinə məlumat verməlidir.
Maddə 35
Vərəsəlik icraatında diplomatik nümayəndəliyin
və konsul idarəsinin səlahiyyətləri
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində vərəsəliklə əlaqədar meydana
çıxacaq bütün işlər üzrə digər Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik nümayəndəliyinin və
ya konsul idarəsinin əməkdaşları öz vətəndaşlarına ədliyyə və digər idarələrdə, əgər
həmin vətəndaşlar işdə iştirak etmirlərsə və işin aparılmasını başqa etibarlı şəxsə
tapşırmayıblarsa, təmsil edə bilərlər, bu hallarda xüsusi vəkalətnamə tələb olunmur.
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2. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı yaşamağa, yaxud qalmağa
daimi yeri olmadığı digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində səfərdə olan vaxt vəfat
edərsə, onun səfərə götürdüyü əşyalar heç bir icraat aparılmadan siyahıya alınaraq
vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn tərəfin diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsulluq
idarəsinə təhvil verilir.
Maddə 36
Mirasın qorunması
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşının vərəsəlik əmlakı digər
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisindədirsə, həmin Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsi
öz dövlətinin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə vərəsəlik əmlakının qorunması və
idarə olunması üçün zəruri olan tədbirləri görür.
2. Bu maddənin birinci bəndinə müvafiq surətdə görülən tədbirlər haqqında təxirəsalınmadan diplomatik nümayəndəlik və ya konsulluq idarəsinə məlumat verilməlidir.
Diplomatik nümayəndəlik və ya konsulluq idarəsi həmin tədbirlərin həyata
keçirilməsində iştirak edə bilər. Onların vəsatəti üzrə bu maddənin birinci bəndinə
uyğun surətdə görülmüş tədbirlər dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər.
3. Vərəsəlik işi üzrə icraatı həyata keçirməyə səlahiyyətli olan ədliyyə idarəsinin
vəsatətinə əsasən bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq surətdə görülmüş tədbirlər
dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər.
Maddə 37
Mirasın verilməsi
1. Əgər daşınar vərəsəlik əmlak, yaxud daşınar və ya daşınmaz əmlakın satışından əldə olunan məbləğ vərəsəlik icraatı qurtardıqdan sonra digər Razılığa Gələn
Tərəfin ərazisində yaşamağa, yaxud qalmağa yeri olan vərəsələrə verilməlidirsə və
həmin məbləğin varislərə və ya onların nümayəndələrinə bilavasitə verilməsi
mümkün olmadıqda, bu əmlak və məbləğ həmin Razılığa Gələn Tərəfin diplomatik
nümayəndəliyinə, yaxud konsulluq idarəsinə verilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qayda aşağıdakı hallarda tətbiq
edilir:
1) əgər ərazisində vərəsəlik əmlak olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi
ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ölmüş şəxsin kreditorlarının irəli sürdükləri bütün
tələblər ödənmiş və təmin edilmişdirsə;
2) mirasla bağlı bütün vergilər və rüsumlar ödənilmiş və ya təmin edilmişdirsə;
3) zəruri hallarda vərəsəlik əmlakın aparılmasına və ya pul məbləğinin
köçürülməsinə səlahiyyətli idarələr icazə vermişlərsə.
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VI HİSSƏ
Məhkəmələrin səlahiyyəti
Maddə 38
Məhkəmələrin səlahiyyəti
1. Əgər bu Müqavilə ilə başqa qaydada müəyyən edilməyibsə, Razılığa Gələn
Tərəflərdən hər birinin məhkəmələri onun ərazisində yaşamağa yeri olan cavabdehin
mülki və ailə işlərinə baxmağa səlahiyyətlidir. Hüquqi şəxslərə qarşı irəli sürülən
iddialar üzrə ərazisində bu şəxslərin idarəetmə orqanı, nümayəndəliyi, yaxud da filialı
olan Tərəfin məhkəmələri səlahiyyətlidir.
2. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarına dair iddialar
üzrə həmin əmlakın yerləşdiyi yerin məhkəmələri müstəsna səlahiyyətə malikdir.
3. Razılığa Gələn Tərəflərin məhkəmələri mübahisələrin bu məhkəməyə
verilməsi haqqında tərəflərin yazılı razılığı olduğu hallarda da işlərə baxa bilərlər.
Belə bir razılıq olduqda məhkəmə cavabdehin ərizəsinə əsasən, əgər həmin
ərizə iddia ilə əlaqədar etiraz verilməzdən əvvəl edilmişdirsə, iş üzrə icraata xitam
verir.
Məhkəmələrin müstəsna sələhiyyəti Tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilməz.
3. Razılığa Gələn Tərəflərdən ikisinin də bu Müqaviləyə əsasən səlahiyyətli
məhkəmələrində eyni tərəflər arasında iş üzrə, eyni predmet üzrə və eyni əsasla
icraat qaldırıldıqda, daha gec iş qaldırmış məhkəmə onun icraatına xitam verir.
III B Ö L M Ə
QƏRARLARIN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 39
Tanınmalı və icra edilməli olan qərarlar
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin öz xarakterinə görə icra tələb etməyən
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları, habelə qəyyumluq və himayəçilik, dövlət
notariatı və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanlarının qərarları digər
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində tanınır, əmlak xarakterli işlər üzrə isə tanınır və bu
Müqavilədə müəyyənləşdirilən şərtlərlə icra edilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən qərarlar kimi aşağıdakılar nəzərdə
tutulur:
1) mülki və ailə işləri üzrə qərarlar;
2) məhkəmələrdə bağlanmış barışıq sazişləri;
3) hökmlərin cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsinə aid hissəsi;
4) atalığın və aliment öhdəliklərinin tanınması haqqında sənədlər;
5) üzərində icra qeydləri olan sənədlər;
6) məhkəmə xərclərinin ödənilməsi haqqında qərarlar.
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Maddə 40
Qərarların tanınması və icrası şərtləri
1. 39-cu maddədə göstərilən qərarlar aşağıdakı şərtlərə əməl edilməklə tanınır
və icra edilir:
1) qərar ərazisində çıxarılmış Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq
surətdə qanuni qüvvəyə minmişdir və icra edilməlidir;
2) haqqında qərar qəbul edilmiş tərəf, o, fəaliyyət qabiliyyətli olmadıqda isə,
onun nümayəndəsi ərazisində qərar çıxarılmış Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə müvafiq surətdə lazımi qaydada xəbərdar edilmişdir;
3) qərarın tanınmalı və icra edilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
eyni tərəflər arasında eyni hüquqi mübahisə üzrə əvvəllər qanuni qüvvəyə minmiş
qərar çıxarılmamışdırsa, yaxud həmin Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi tərəfindən
əvvəllər həmin iş üzrə icraat qaldırılmamışdırsa;
4) bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq olaraq, Müqavilə ilə nəzərdə
tutulmayan hallarda isə Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq iş
qərarının ərazisində tanınmalı və icra edilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
idarəsinin müstəsna səlahiyyətinə aid deyildir.
Maddə 41
Qərarların tanınması və icrası qaydası
1. Qeyri-əmlak xarakterli işlər üzrə 39-cu maddədə göstərilən qərarlar Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisində əlavə araşdırma aparılmadan tanınır.
2. Əmlak xarakterli işlər üzrə 39-cu maddədə göstərilən qərarların icrası üçün
ərazisində qərarın icra edilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin məhkəmələri icraata
icazə verilməsi haqqında qərar qəbul edirlər.
Qəbul olunmuş qərar haqqında sorğu edən idarəyə məlumat verilir.
3. İcraata icazə verdikdə məhkəmə bu Müqavilənin 40-cı maddəsindəki şərtlərə
əməl olunduğunu müəyyənləşdirməklə kifayətlənir.
4. İcraata icazə verilməsi qaydası və icraatın həyata keçirilməsi qaydası
ərazisində qərarın yerinə yetirilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
tənzimlənir.
5. Qərarın icraatına icazə verilməsi və onun həyata keçirilməsi haqqında
vəsatət qərarın çıxarıldığı yerin ədliyyə idarəsinə verilir. Həmin idarə vəsatəti digər
Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsinə göndərir.
6. Əgər icraata icazə verilməzsə, barəsində vəsatət qaldıran şəxsin yaşayış, yaxud
qalmaq yeri qərarın yerinə yetirilməli olduğu Razılığa Gələn Tərəfin ərazisindədirsə, bu
halda vəsatət bilavasitə həmin Razılığa Gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsinə də
təqdim oluna bilər.
7. Vəsatətə aşağıdakılar əlavə edilməlidir:
1) əgər qərarın öz mətnində qanuni qüvvəyə minməsi və icra olunması
haqqında göstəriş yoxdursa, qeyd olunan qərarın özü, yaxud onun təsdiqlənmiş
surəti;
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2) prossesdə iştirak etməyən, lakin haqqında qərar qəbul edilən Tərəfə, o,
fəaliyyət qabiliyyətli deyilsə, onun nümayəndəsinə məhkəmə işinin qaldırılması
barədə vaxtında və lazımi qaydada çağırış vərəqəsi göndərildiyini bildirən sənəd;
3) bu maddənin 7-ci bəndinin 1-ci və 2-ci yarımbəndlərində göstərilən
sənədlərin təsdiq olunmuş tərcümələri.
8. Məhkəmə xərclərinin ödənilməsi barədə qərara və vəsatətə tutulmalı
xərclərin məbləği haqqında qərarın üzərində onun qanuni qüvvəyə minməsini bildirən
qeydlə təsdiq olunmuş surəti, habelə təsdiq olunmuş tərcümə əlavə edilməlidir.
Maddə 42
Cavabdehin etirazı
Cavabdeh, qərarı qəbul etmiş Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə yol
verilən hallarda qərarın icrası və həyata keçirilməsi səlahiyyətinə malik olan
məhkəmədə qərarda əksini tapmış tələbin icra edilməsinə qarşı çıxış edə bilər.
Maddə 43
Qərarın icrasına çəkilən xərclər
Qərarın icrası ilə bağlı xərclərin hesablanması və tutulması məhkəməsi icra
məsələsini həll etməyə səlahiyyətli olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
müvafiq surətdə həyata keçirilir.
Maddə 44
Əşyaların aparılması və pul məbləğlərinin köçürülməsi
Bu müqaviləyə uyğun olaraq Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisindən
digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisinə əşyalar aparılarkən və pul məbləğləri
göçürülərkən ərazisindən əşya aparılmalı pul məbləğləri göçürülməli olan dövlətin
qanunvericiliyi tətbiq olunur.
IV B Ö L M Ə
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
Maddə 45
Cinayət təqibinin qaldırılması vəzifəsi
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər biri digər Razılığa Gələn Tərəfin xahişinə
əsasən öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində cinayət törətməkdə şübhə edilən öz vətəndaşları və digər şəxslər əleyhinə
cinayət təqibi başlayır.
2. Cinayət təqibi haqqında zərər çəkənlərin Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin
qanunvericiliyinə müvafiq surətdə onun səlahiyyətli ədliyyə idarələrinə lazımi
müddətə verdikləri ərizə digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində qüvvədədir.

343

Maddə 46
Cinayət təqibinin qaldırılması haqqında xahiş
1. Cinayət təqibinin qaldırılması haqqında xahiş yazılı formada tərtib edilir və
aşağıdakılar göstərilir.
1) sorğu edən ədliyyə idarəsinin adı;
2) cinayət təqibinin qaldırılması haqqında xahiş göndərilməsinə səbəb olmuş
əməlin təsviri;
3) əməlin törədilməsinin mümkün qədər dəqiq vaxtı və yeri;
4) əsasında cinayət hesab edilən sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
qanununun mətni;
5) şübhə edilən şəxsin familiyası, adı, vətəndaşlığı haqqında məlumat, yaşadığı
və ya olduğu yer və onun şəxsiyyəti haqqında digər məlumatlar, habelə mümkün
qədər bu şəxsin xarici görünüşü, fotoşəkil və barmaq izləri;
6) zərər çəkənin ərizəsi üzrə qaldırılan cinayət işləri üzrə zərərçəkənin ərizəsi,
əgər maddi ziyan varsa, onun ödənilməsi haqqında zərərçəkənin ərizəsi;
7) vurulmuş maddi ziyanın məbləği haqqında olan məlumat;
Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin sərəncamında olan ilkin istintaq materialları
və sübutlar xahişə əlavə edilir.
Cinayət aləti olan və ya belə cinayət nəticəsində cinayətkarın əlinə keçən
əşyalar verilərkən bu Müqavilənin 58-ci maddəsinin 3-cü bəndinin müddəaları nəzərə
alınmalıdır.
Maddə 47
Verilməyə səbəb olan cinayətlər
1. Razılığa Gələn Tərəflər bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq öz
ərazilərində şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və ya hökmü icra etmək
üçün xahiş əsasında bir-birinə verilməsini öhdələrinə götürürlər.
2. Verilmə Razılığa Gələn hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
cəzalandırılmalı olan və törədilməsinə görə bir ildən çox müddətdə azadlıqdan
məhrum etmə cəzası və daha ağır cəza nəzərdə tutulan əməllərə görə həyata
keçirilir.
Hökmün icrası üçün verilmə törədilmiş cinayətə görə altı aydan çox müddətə
azadlıqdan məhrum etmə və ya daha ağır cəzaya məhkum ediləndə həyata keçirilir.
Maddə 48
Verilmədən imtina etmə
Verilmə aşağıdakı hallarda həyata keçirilmir:
1) verilməsi haqqında xahiş göndərən şəxs sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
vətəndaşı olduqda və ya həmin dövlətdə ona sığınacaq hüququ verildikdə;
2) Razılığa Gələn Tərəflərin hər ikisinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət
tərkibi yalnız zərərçəkənin xüsusi ərizəsinə əsasən qaldırıldıqda;
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3) verilmə haqqında xahiş alınan vaxt sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən cinayət təqibinin qaldırılması mümkün deyildirsə, yaxud
müddətin keçməsi və ya digər qanuni əsaslarla hökm icra edilə bilməzsə;
4) verilməsi xahiş edilən şəxs barəsində həmin cinayətə görə sorğu edilən
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində qanuni qüvvəyə minmiş höküm çıxarılıbsa və ya iş
üzə icraatın xitamı barədə qərar çıxarılıbsa.
Verilməsi haqqında sorğu göndərilməsinə səbəb olan cinayət sorğu edilən
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində törədildikdə, verilmədən imtina edilə bilər.
Verilmədən imtina edildikdə, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf sorğu edən
Razılığa Gələn Tərəfə imtinanın əsasları haqqında məlumat verir.
Maddə 49
Təxirəsalınma və ya müvəqqəti verilmə
1. Əgər verilməsi sorğu edilmiş şəxs sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində cinayət üstündə məsuliyyətə cəlb edilibsə, yaxud başqa cinayətə görə
cəza çəkirsə, cinayət işinin icraatı və ya cəzanın çəkilməsi qurtaranadək verilmə
təxirə salına bilər.
2. Əgər verilmənin təxirəsalınması cinayət təqibinin müddətinin keçməsinə
səbəb ola bilərsə, yaxud cinayətin icraatını çətinləşdirərsə, əsaslandırılmış vəsatətə
əsasən, cinayət icraatının aparılması üçün şəxsin müvəqqəti verilməsinə icazə verilir.
Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf verilmiş şəxs verildiyi gündən üç aydan gec
olmayaraq geri qaytarılmalıdır. Bəzi əsaslandırılmış hallarda bu müddət uzadıla bilər.
Maddə 50
Bir neçə dövlətin xahişinə əsasən verilmə
Əgər eyni şəxsin verilməsi haqqında bir neçə dövlətin sorğusu olarsa, onlardan
hansının təmin edilməsi məsələsini sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf həll edir.
Maddə 51
Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin hüdudları
1. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin razılığı olmadan verilmiş şəxs verilməyə
səbəb olmuş cinayətdən başqa digər cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə
və ya cəzalandırıla bilməz.
2. Verilmiş şəxs, həm də sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin razılığı olmadan
üçüncü dövlətə verilə bilməz.
3. Əgər verilmiş şəxs cinayət təqibinin bitdiyi, cəzanın çəkilməsi və ya hər hansı
qanuni əsaslar üzrə tərk etməli olduğu, yaxud verilmiş şəxs ərazini tərk edib yenidən
ora könüllü qayıtdığı vaxtdan etibarən on beş gün ərzində sorğu edən, Razılığa
Gələn Tərəfin ərazisini tərk etmədikdə, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin razılığı
tələb olunmur. Bu müddətə verilmiş şəxsdən asılı olmayan səbəblərə görə sorğu
edən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi vaxt daxil edilmir.
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Maddə 52
Verilmə haqqında xahiş
1. Verilmə haqqında xahiş yazılı formada tərtib edilir və aşağıdakılar göstərilir:
1) sorğu edən ədliyyə idarəsinin adı;
2) əsasında əməl cinayət hesab edilən sorğu edən Tərəfin qanununun mətni;
3) verilmə haqqında xahiş göndərilən şəxsin familiyası, adı, atasının adı,
vətəndaşlığı haqqında məlumat, yaşadığı və ya olduğu yer, şəxsiyyəti haqqında digər
məlumatlar, onun xarici görkəminin təsviri, fotoşəkli, və barmaq izləri;
4) vurulmuş maddi ziyanın məbləği barədə məlumat.
2. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üçün verilmə haqqında xahişə işin faktiki
hallarının təsviri ilə həbsə alınma haqqında qərarın təsdiq olunmuş surəti əlavə olunmalıdır.
Hökmün icrası üçün verilmə haqqında xahişə hökmün qanuni qüvvəyə
minməsinin təsdiqi ilə onun təsdiq olunmuş surəti, şəxsin əsasında məhkum edildiyi
cinayət qanununun mətni əlavə olunmalıdır. Əgər məhkum olunmuş şəxs artıq
cəzasının bir hissəsini çəkmişsə, bu barədə də məlumat verilir.
Maddə 53
Verilməli olan şəxsin həbsə alınması
Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf verilmə haqqında xahişi aldıqda, bu
Müqavilənin müddəalarına əsasən vermə mümkün olmadığı hallar istisna olmaqla,
verilməsi xahiş edilmiş şəxsin həbsə alınması üçün tədbirlər görür.
Maddə 54
Əlavə məlumatlar
1. Əgər bu Müqavilənin 52-ci maddəsində göstərilən zəruri məlumatlar verilmə
haqqında xahişdə göstərilməyibsə, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf əlavə
məlumatlar tələb edə bilər. Digər Razılığa Gələn Tərəf bu xahişə bir ay müddətinə
cavab verməlidir. Üzürlü səbəblərə görə bu müddət 15 gün uzadıla bilər.
2. Əgər sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf müəyyən edilmiş müddətə əlavə
məlumatı təqdim etməsə, sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf bu Müqavilənin 53-cü
maddəsinə əsasən həbsə aldığı şəxsi azad edə bilər.
Maddə 55
Verilmə haqqında xahiş alınana qədər tutma
1. Təxirəsalınması mümkün olmayan hallarda sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf
sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin vəsatətinə əsasən bu Müqavilənin 52-ci
maddəsində göstərilən verilmə haqqında xahiş alana kimi şəxsi tuta bilər. Vəsatətdə
tutma haqqında qərara və ya şəxs barəsində çıxarılmış qanuni qüvvəyə minmiş
hökmə istinad edilməli, verilmə haqqında xahişin təxirəsalınmadan göndərilməsi
göstərilməlidir.
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2. Əgər şəxsin digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində onun verilməsinə səbəb
olan cinayət törətdiyinə lazımi əsas olarsa, həmin şəxs bu maddənin 1-ci bəndində
nəzərdə tutulan vəsatət daxil olmadan da tutula bilər.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə əsasən tutulma haqqında və ya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən hallarda vəsatətin təmin edilməsinin səbəbləri barədə
digər Razılığa Gələn Tərəfə dərhal məlumat verilməlidir.
4. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə əsasən tutulan şəxs tutulmanın
ərazisində baş vermiş Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyində müəyyən edilmiş
müddətin keçməsi ilə azad edilməlidir.
Maddə 56
Verilmənin həyata keçirilməsi
1. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf verilmə haqqında öz qərarı barədə, habelə
verilmənin yeri və vaxtı haqqında məlumatı sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfə bildirir.
2. Əgər sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf verilmə üçün müəyyən edilən vaxtdan
15 gün müddətə verilməli olan şəxsi qəbul etmədikdə, bu şəxs həbsdən azad
edilməlidir. Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin xahişinə əsasən göstərilən müddət 15
günə qədər uzadıla bilər.
Maddə 57
Təkrar verilmə
Əgər verilən şəxs cinayət təqibindən və ya cəza çəkməkdən yayınaraq Sorğu
edilən Razılığa Gələn Tərəfin ərazisinə qayıdarsa, sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
xahişinə əsasən o yenidən verilə bilər. Belə hallarda xahişə bu Müqavilənin 52-ci
maddəsində göstərilən sənədlərin əlavə edilməsi tələb olunmur.
Maddə 58
Əşyaların verilməsi
1. Verilmə haqqında Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf bu Müqavilənin 47-ci
maddəsinə əsasən verilməyə səbəb olan cinayətin aləti kimi işlədilən əşyaları, habelə
cinayətin izləri olan və ya cinayət yolu ilə əldə edilən əşyaları Sorğu edən Razılığa
Gələn Tərəfə verir. Şəxsin ölməsi nəticəsində, yaxud digər səbəblərdən onun
verilməsi mümkün olmadığı hallarda da bu əşyalar xahişə əsasən verilir.
2. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf cinayət işi üzrə icraat üçün zəruri olduqda
bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən əşyaların verilməsini müəyyən müddətə təxirə
sala bilər.
3. Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfə verilən əşyalar üzərində üçüncü şəxslərin
hüquqları qüvvədə qalır. İş üzrə icraat başa çatdıqdan sonra bu əşyalar onları vermiş
Razılığa Gələn Tərəfə qaytarılır.
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Maddə 59
Tranzit daşınma
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər biri digər Razılığa Gələn Tərəfin xahişi ilə öz
ərazisindən üçüncü dövlətlərdən digər Razılığa Gələn Tərəfə verilmiş şəxslərin
daşınmasına icazə verir. Razılığa Gələn Tərəflər bu Müqavilənin müddəalarına
uyğun verilməyə yol verilmədiyi şəxslərin daşınmasına icazə verməyə borclu
deyildirlər.
2. Daşınmaya icaza verilməsi barədə xahişin tərtibi və göndərilməsi verilmə
haqqında xahiş qaydasında həll edilir.
3. Razılığa Gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə idarələri hər bir ayrıca halda
tranzitin üsulu, marşrutu və digər şərtlərini razılaşdırırlar.
4. Tranzit dövləti tranzit daşınması zamanı şəxsin həbsdə saxlanılmasının
hüquqi şəraitini təmin edir və şəxsin daşınmasını müşayiət edən digər Razılığa Gələn
Tərəfin nümayəndələrinə zəruri köməklik göstərir.
5. Hava gəmisinin nəzərdə tutulmayan enməsi hallarında ərazisi üzərində uçuş
həyata keçirilən Razılığa Gələn Tərəf, digər Razılığa Gələn Tərəfin nümayəndələrinin
xahişinə əsasən bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun tranzit daşınması haqqında xahiş
alınana qədər 72 saat müddətinə şəxsi həbsdə saxlaya bilər. Belə xahiş teleqraf,
teleks, telefaks, elektron poçtu daxil olmaqla texniki vasitələrin köməyi ilə verilə bilər.
6. Tranzit daşınma ilə əlaqədar xərcləri sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf çəkir.
Maddə 60
Məhkumluq haqqında məlumat
Razılığa Gələn Tərəflər xahiş əsasında məhkəmələri tərəfindən əvvəllər
məhkum olunmuş şəxslərin məhkumluğu haqqında, əgər bu şəxslər sorğu edən
Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlərsə bir-birinə
məlumat verirlər.
Maddə 61
Əsassız tutmaya və ya həbsə görə məsuliyyət
1. Əsassız tutmaya və ya həbsə almaya görə məsuliyyəti aşağıdakı hallarda
sorğu edən Razılığa Gələn Tərəf daşıyır.
1) verilmə haqqında xahişi və müvafiq sənədləri bu müqavilənin 53-cü və 55-ci
maddələrində göstərilən müddətdə bu Razılığa Gələn Tərəf təqdim etmədikdə;
2) sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf verilməli olan şəxsi artıq tutduğu və ya
həbsə aldığı halda bu Razılığa Gələn Tərəf xahiş göndərməkdən imtina etdikdə.
2. Bu maddənin birinci bəndində göstərilən hallarda əsassız tutma və ya həbsə
alma ilə əlaqədar vurulmuş ziyanın ödənilməsi Razılığa Gələn Tərəflərin
qanunvericiliyinə uyğun və bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə həyata keçirilir.
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Maddə 62
Cinayət təqibinin nəticələri haqqında məlumat
Razılığa Gələn Tərəflər barəsində cinayət təqibi qaldırılması xahişi göndərilən
şəxsə, habelə verilən şəxsə münasibətdə cinayət təqibinin nəticələri haqqında birbirinə məlumat verirlər. Xahiş əsasında qanuni qüvvəyə minmiş hökmün surəti və ya
digər son qərar göndərilir.
Maddə 63
Hökmlər haqqında məlumat
Razılığa Gələn Tərəflər hər il Razılığa Gələn Tərəfin birinin məhkəmələri tərəfindən digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşları barəsində çıxarılan qanuni qüvvəyə
minmiş hökmləri barəsində bir-birinə məlumat verirlər.
Maddə 64
Xəbərsiz itkin düşmüş şəxsin axtarışı
1. Razılığa Gələn Tərəflər xahiş əsasında sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində şəxsin ola bilməsi barədə əsas olduqda xəbərsiz itkin düşmüş şəxsin
axtarışını aparırlar.
2. Xəbərsiz itkin düşmüş şəxsin axtarışı haqqında xahiş bu Müqavilənin 5-ci və
7-ci maddələrinə uyğun tərtib edilir və axtarışda olan şəxsin olduğu yerin müəyyən
edilməsinə kömək edə bilən istənilən digər məlumat ilə bərabər onun şəxsiyyətinin
mümkün qədər daha tam təsvirini əks etdirməlidir.
3. Xəbərsiz itkin düşmüş şəxsin axtarışı haqqında xahişə onların olduğu
təqdirdə, fotoşəkil və ya digər qrafik təsvir, diş kartası, axtarılan şəxsin əllərinin
barmaq izləri və habelə tələb oluna bilən digər sənədlər, yaxud onların surəti əlavə
edilir.
Maddə 65
Hazırki müqavilənin tətbiqi məsələləri
Hazırkı Müqavilənin tətbiqi zamanı ortaya çıxan məsələlər qarşılıqlı razılaşma
əsasında səlahiyyətli ədliyyə idarələri tərəfindən həll edilir.
Maddə 66
Digər beynəlxalq müqavilələrə münasibət
Hazırkı Müqavilə Razılığa Gələn Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur.
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Maddə 67
Əlavələr edilməsi
Hazırkı Müqaviləyə hər iki Razılığa Gələn Tərəfin qarşılıqlı razılığı əsasında bu
Müqavilənin 69-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə qüvvəyə minə bilən əlavə
və dəyişikliklər edilə bilər.
VBÖLMƏ
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 68
Qüvvəyə minmə
Hazırkı Müqavilə ratifikasiya edilməli və ratifikasiya fərmanlarının dəyişdirilməsin-dən 30 gün sonar qüvvəyə minir.
Maddə 69
Qüvvədə qalma müddəti
1. Hazırkı Müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən etibarən 5 il müddətinə qüvvədədir.
2. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən biri hazırkı Müqavilənin qüvvədə qalma
müddətinin bitməsi tarixinə ən azı 6 ay qalmış digər Razılığa Gələn Tərəfə yazılı
məlumat verməklə onu ləğv etməsə, Müqavilənin qüvvəsi avtomatik olaraq növbəti
beşillik müddətlərə uzadılır.
Daşkənd şəhərində, 1997-ci ilin iyun ayının 18-də, iki nüsxədə, hər biri
Azərbaycan, özbək və rus dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə
malikdir. Hazırkı Müqavilənin təfsiri məqsədi üçün rus dilində olan mətndən istifadə
edilir.

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI
ARASINDA AZADLIQDAN MƏHRUM EDİLMİŞ MƏHKUMLARIN
CƏZA ÇƏKMƏK ÜÇÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra Razılığa Gələn Tərəflər adlandırılan Azərbaycan Respublikası və
Özbəkistan Respublikası,
- dövlət suverenliyi, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı hörmət prinsiplərindən çıxış
edərək;
- hüquq, o cümlədən cəzanın icrası sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığı
inkişaf etdirməyi arzu edərək və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq;
- məhkumların cəzalarını vətəndaşları olduqları dövlətdə çəkmələrini cəzanın
icrasının məqsədlərinə və hüquq pozanlarını cəmiyyətdə normal həyata
qayıtmalarına daha səmərəli kömək etdiyini nəzərə alaraq;
- insan hüquqlarına hörmət və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq;
- aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Hazırki Müqavilənin məqsədlərinə nail olmaq üçün terminlər aşağıdakı məna
daşıyır:
1) «Hökmü çıxaran dövlət» — şəxs barəsində azadlıqdan məhrumetmə
haqqında hökm çıxaran məhkəmənin aid olduğu Razılığa Gələn Tərəf;
2) «Hökmü icra edən dövlət» — azadlıqdan məhrum edilmiş və onun vətəndaşı
olan şəxsi cəzanı çəkmək üçün verilən Razılığa Gələn Tərəf;
3) «Məhkum» — Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin məhkəmələri tərəfindən
cinayət törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxs;
4) «Yaxın qohumlar» — qohumluq əlaqəsində olan şəxslər: (ana, ata, ər, arvad,
uşaqlar, doğma qardaş və bacılar, nəvələr, baba və nənə, övladlığa götürənlər və
götürülənlər);
5) «Səlahiyyətli orqanlar» — məhkumların verilməsi haqqında qərarı icra edən
Razılığa Gələn Tərəflərin orqanları;
6) «Mərkəzi orqanlar» — Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və
Özbəkistan Respublikası Prokurorluğu.
Maddə 2
Hazırki Müqavilənin yerinə yetirilməsi məsələləri üzrə Razılığa Gələn Tərəflərin
səlahiyyətli orqanları bir-biri ilə mərkəzi orqanları vasitəsi ilə əlaqə saxlıyırlar.
Maddə 3
Razılığa Gələn Tərəflər hazırki Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq bir-birinin
sorğusuna əsasən Hökmü çıxaran dövlətin ərazisində törətdiyi cinayətə görə
azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkən və digər Razılığa Gələn Tərəfin
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vətəndaşı olan şəxsləri Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün vermələrini
öhdələrinə götürürlər.
Əgər hazırki Müqavilədə digər hallar nəzərdə tutulmayıbsa, bu Müqavilənin
müddəaları Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində daimi yaşayış yeri olan və
digər Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi tərəfindən azadlıqdan məhrum etməyə
məhkum edilmiş vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də eynən tətbiq edilir.
Maddə 4
1. Hazırki Müqaviləyə əsasən məhkum olunmuş şəxs yalnız aşağıdakı şərtlərlə verilə
bilər:
1) məhkum Hökmü icra edən dövlətin vətəndaşıdırsa;
2) hökm qanuni qüvvəyə minmişdirsə;
3) verilmə haqqında sorğu alınan zaman məhkumun cəza çəkməsinə 6 aydan
aşağı olmayan müddət qalmışsa;
4) məhkum olunmuş şəxs verilməyə razıdırsa və ya onun yaşını, fiziki və ya
psixi vəziyyətini nəzərə alaraq Razılığa Gələn Tərəflərdən biri və ya yaxın qohumları
və ya məhkum olunmuş şəxsin qanuni nümayəndəsi verilməni zəruri hesab edirlərsə;
5) barəsində hökm çıxarılan əməl Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən cinayətdirsə;
6) cinayət nəticəsində vurulmuş maddi zərər ödənilmişsə;
7) Hökm çıxaran dövlət və Hökmü icra edən dövlət məhkum olunmuş şəxsin
verilməsinə razıdırlarsa.
2. Hökmü icra edən dövlətin cinayət-icra sisteminin idarə orqanlarının vəzifəli
şəxsləri məhkuma və ya onun qanuni nümayəndəsinə verilmənin mümkünlüyü və
onun hüquqi nəticələri barədə izahat verməlidir.
3. Müstəsna hallarda, Razılığa Gələn Tərəflər hətta məhkumun cəzasının
çəkilmə müddətinin 6 aydan aşağı qaldığı və ya cinayət nəticəsində vurulmuş ziyan
tam ödənilmədiyi halda, məhkumun verilməsi haqqında razılığa gələ bilərlər.
Maddə 5
Məhkum aşağıdakı hallarda verilmir:
1) vətəndaşı məhkum olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən
onun törədiyi əməl cinayət hesab olunmadıqda və ya bu əmələ görə azadlıqdan
məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmadıqda;
2) cinayət təqibinin müddətinin bitməsi və ya digər qanuni əsaslar üzrə
vətəndaşı məhkum olunmuş Razılığa Gələn Tərəfdən cəza icra oluna bilmədikdə;
3) verilmə hökmü çıxaran dövlətin və ya vətəndaşı məhkum edilmiş Razılığa
Gələn Tərəfin mənafeyinə ziyan vura bildikdə;
4) bu şəxsin hökmü çıxaran dövlətin ərazisində daimi yaşayış yeri olduqda;
5) verilmə barədə xahiş alındığı vaxt məhkumun cəza çəkməsinə altı aydan
aşağı müddət qaldıqda.
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Maddə 6
Razılığa Gələn Tərəflər öz üzərlərinə digər Tərəfin vətəndaşının azadlıqdan
məhrum edilməsi və olduğu yer barədə bir-birinə mərkəzi orqanları vasitəsi ilə yazılı
məlumat vermək barədə öhdəliklər götürürlər.
Maddə 7
Məhkumun cəza çəkilməsi üçün verilməsi, Hökmü çıxaran Razılığa Gələn
Tərəfin təklifi üzrə o halda ola bilər ki, məhkumun vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn
Tərəf hazırki Müqavilənin şərtlərinə riayət etməklə onu, hökmü icra etmək üçün qəbul
etməyə razıdır.
Maddə 8
1. Məhkumun verilməsi barədə sorğuya məhkumun şəxsiyyəti barədə məlumat
daxil olmaqla (familiyası, adı, atasının adı, doğulduğu yer və tarix) yazılı şəkildə tərtib
edilir və ona Hökmü çıxaran dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən aşağıdakılar
əlavə olunur:
1) verilməsinə razılıq haqqında məhkumun və ya hazırki Müqavilənin 4-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü yarımbəndində göstərən hallarda onun yaxın
qohumlarının və ya qanuni nümayəndəsinin yazılı ərizəsi;
2) məhkumun vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd;
3) şəxsin məhkum olunmasının əsasını təşkil edən cinayət qanununun
maddələrinin mətni;
4) hökmün surəti, iş üzrə yuxarı instansiya məhkəmə orqanlarının mövcud olan
qərarları, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi haqqında sənədlər;
5) cəzanın çəkilmiş hissəsi və çəkiləcək hissəsi haqqında sənəd;
6) əgər əlavə cəza təyin edilmişsə, onun icrası barədə sənəd;
7) maddi ziyanın mövcudluğu və onun ödənilməsi qaydası haqqında məlumat.
2. Bütün sadalanan sənədlər imzalanmalı və gerbli möhürlə təsdiq olunmalıdır.
Maddə 9
Hökmü çıxaran dövlət hazırki Müqavilənin 4-cü maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü
yarımbəndinə uyğun olaraq, verilən şəxs tərəfindən razılığın könüllü verilməsini və bu
razılığın hüquqi nəticələrini tam dərk etməsini təmin edir.
Maddə 10
1. Verilmə ilə əlaqədar daxil olmuş sorğu üzrə razılıq və imtina haqqında qərarı
Razılığa Gələn Tərəf, hazırki Müqavilənin 8-ci maddəsinin 1-ci bəndində sadalanan
sənədlərin alındığı gündən bir aydan gec olmayaraq qəbul edir. Qəbul edilmiş qərar
barədə sorğu göndərən Razılığa Gələn Tərəfə, haqqında sorğu göndərilən şəxsə və
ya verilmə barədə müraciət edən şəxsə yazılı şəkildə məlumat verilir.
2. Məhkumun verilməsindən imtina haqqında qərar əsaslandırılmalıdır.
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Maddə 11
Məhkumun verilmə qaydası və yeri Razılığa Gələn Tərəflərin cəzanı icra edən
orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Maddə 12
Məhkumun verilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər, Hökmü çıxaran dövlətin
ərazisində əmələ gələnlərdən başqa, Hökmü icra edən dövlət tərəfindən çəkilir.
Maddə 13
1. Məhkuma təyin olunmuş cəza Hökmü çıxaran dövlətin məhkəməsinin hökmü
əsasında çəkilir.
2. Hökmü icra edən dövlət məhkumun vəziyyətini ağırlaşdırmadan, öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cəzanın çəkilməsinin davamını təmin edir. Razılığa
Gələn digər Tərəfin hökmün icrası ilə əlaqədar məsələlər hər bir Razılığa Gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli məhkəməsi çıxarılmış hökmdən çıxış
edərək onun icrası haqqında qərar qəbul edir.
4. Əgər, Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində bu əmələ görə azadlıqdan
məhrum etmənin həddi hökm üzrə təyin edildiyindən aşağıdırsa, Hökmü icra edən
dövlətin məhkəməsi öz qanunvericiliyində bu əmələ görə nəzərdə tutulan azadlıqdan
məhrumetmənin yuxarı həddini təyin edir.
5. Əgər hökm iki və ya daha çox əmələ aiddirsə və Hökmü icra edən dövlətdə
həmin əməllərdən biri və ya bir neçəsi cinayət hesab olunmursa, həmin dövlətin
məhkəməsi cinayət hesab olunan əmələ görə cəzanın hansı hissəsinin tətbiq
edilməsini müəyyən edir.
6. Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində törədilmiş əmələ görə belə cəza
nəzərdə tutulduğu halda, bu dövlətin məhkəməsi tərəfindən əlavə cəzanın icrası
barəsində qərar qəbul edilir.
Maddə 14
Verilmiş məhkuma bağışlama və ya amnistiya Hökmü icra edən dövlətin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq tətbiq olunur.
Maddə 15
Verilmiş məhkuma münasibətdə hökmə əsaslığı ilə əlaqədar yenidən baxmağa
yalnız Hökmü çıxaran dövlət səlahiyyətlidir.

354

Maddə 16
1. Hökmə onu çıxaran dövlət tərəfindən yenidən baxılmışdırsa, hökmün ləğv
edilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə məhkəmə qərarının təsdiq edilmiş surəti hökmü
icra edən dövlətə təxirə salınmadan göndərilir.
2. Əgər məhkum cəza çəkməsi üçün verildikdən sonra hökm hökmü çıxarılan
dövlətdə ləğv edilmiş və yeni istintaq və məhkəmə baxışı nəzərdə tutulubsa, bu
barədə qərarın surəti, cinayət işinin materialları, məhkum olmadan keçirilməsi
mümkün olan zəruri prosessual hərəkətlərin nəticələri üzrə digər materiallar, bütün
cinayət işinin materialları rus dilinə tərcüməsi ilə öz qanunvericiliyinə əsasən cinayət
təqibini aparmaq üçün Hökmü icra edən dövlətə göndərilir.
3. Əlavə istintaqın nəticələrinə görə bəraətedici əsaslarla cinayət işinə xitam
verildikdə və ya məhkəmə tərəfindən bəraət hökmü çıxarıldıqda əsassız cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməklə şəxsə vurulmuş ziyan ərazisində hökmü çıxaran dövlət
tərəfindən ödənilir.
4. Əgər məhkumun cəza çəkməsi üçün verilməsindən sonra hökm onu çıxaran
dövlət tərəfindən dəyişdirilmişsə, bu barədə qərarın surəti və digər zəruri sənədlər
hökmü icra edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına göndərilir. Hökmü icra edən
dövlətin məhkəməsi hazırki Müqavilənin 13-cü maddəsində göstərilən qaydada belə
qərarın icrası haqqında məsələni həll edir.
Maddə 17
1. Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün verilən şəxsə, bu dövlətin
ərazisində eyni əməl törətməyə görə məhkum edilmiş şəxslərə münasibətdə olduğu
kimi məhkum olunmaqla əlaqədar eyni hüquqi nəticələri yaranır.
2. Razılığa Gələn digər Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
hökmün icrası ilə əlaqədar verilən şəxs, hökm qanuni qüvvəyə minmiş həmin əmələ
görə Hökmü icra edən dövlətin ərazisində cinayət məsuliyyətinə yenidən cəlb edilə
bilməz.
Maddə 18
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər biri öz ərazisində üçüncü dövlətlərdən
Razılığa Gələn digər Tərəfə verilmiş məhkumun tranzit daşınmasına icazə verir. Belə
halda məhkumun həbsdə saxlanılması üçün zəruri şərait təmin edilir. Tranzit
daşımaya hökmü icra edən dövlətin xahişinə əsasən icazə verilir. Bu müddəa
Razılığa Gələn digər Tərəfin ərazisinə enmə nəzərdə tutulmayan hava nəqliyyatından
istifadə edildiyi hallarda tətbiq edilmir.
2. Məhkum olunmuş şəxsin tranzit aparılması ilə əlaqədar xərcləri, bu daşınma
üçün müraciət etmiş Razılığa Gələn Tərəf ödəyir.
Maddə 19
Hazırki Müqavilənin tətbiqi ilə əlaqədar ortaya çıxan məsələləri Razılığa Gələn
Tərəflərin mərkəzi orqanları həll edir.
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Maddə 20
1. Hazırki Müqavilənin icrası ilə əlaqədar Razılığa Gələn Tərəflər öz dövlət
dillərindən və ya rus dilindən istifadə edirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflərin dövlət dilində icra olunmuş sənədlərə rus dilində
təsdiq edilmiş tərcüməsi əlavə olunur.
Maddə 21
Hazırki Müqavilənin müddəaları Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
Müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur.
Maddə 22
Hazırki Müqavilənin qüvvəsi Müqavilə qüvvəyə minənə qədər Razılığa Gələn
Tərəflərin məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərə də şamil edilir.
Maddə 23
Hazırki Müqavilə ratifikasiya olunmalı və Razılığa Gələn Tərəflərin ratifikasiya
fərmanlarının dəyişdirilməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Hazırki Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır və onun qüvvəsi, Razılığa
Gələn bir Tərəfin onun qüvvəsinə xitam verilməsi niyyəti barədə yazılı xəbərdarlığın
digər Razılığa Gələn Tərəfdən alındığı andan altı ay keçdikdən sonra dayandırılır.
Daşkənd şəhərində, 1997-ci ilin iyun ayının 18-də, iki nüsxədə hər biri
Azərbaycan, özbək və rus dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə
malikdir.
Hazırki Müqavilənin müddəalarının təfsiri məqsədi ilə Razılığa Gələn Tərəflər
rus dilində olan mətndən istifadə edəcəklər.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ RUSİYA FEDERASİYASI ARASINDA
HÜQUQİ YARDIM, MÜLKİ, AİLƏ VƏ CİNAYƏT İŞLƏRI ÜZRƏ HÜQUQİ
MÜNASİBƏTLƏR HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası mülki, ailə və cinayət işləri üzrə
hüquqi yardım göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişafına vacib əhəmiyyət
verərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
BİRİNCİ HİSSƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Hüquqi müdafiə
1. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN hər birinin ərazisində digər Tərəfin
vətəndaşları öz şəxsi və əmlak hüquqlarına münasibətdə həmin Tərəfin öz
vətəndaşları üçün nəzərdə tutan hüquqi müdafiədən istifadə edirlər.
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaranan
hüquqi şəxslərə də bu qayda şamil edilir.
2. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN hər birinin vətəndaşları azad və
maneəsiz məhkəmələrə, prokurorluğa, notarius kontorlarına /bundan sonra "Ədliyyə
idarələri" adlanacaq və səlahiyyətinə mülki, ailə və cinayət işləri aid olan digər
idarələrinə müraciət etmək, onlarda çıxış etmək, vəsatət vermək, iddia qaldırmaq və
bütün vətəndaşları ilə bərabər şərtlərlə: digər prosessual hərəkətləri həyata keçirmək
hüququna malikdirlər.
Maddə 2
Hüquqi yardim
1. RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFƏRİN ədliyyə idarələri bu müqavilənin
müddəalarına müvafiq olaraq, mülki, ailə və cinayət işləri üzrə bir-birinə qarşılıqlı
hüquqi yardım göstərirlər.
2. Ədliyyə idarələri səlahiyyətinə bu maddənin 1-ci bəndində sadalanan işlər
aid olan digər idarələrə də hüquqi yardım göstərirlər.
3. Səlahiyyətinə bu maddənin 1-ci bəndində sadalanan işlər aid olan digər
idarələr hüquqi yardım haqqında xahişi ədliyyə idarələrinin vasitəsi ilə göndərirlər.
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Maddə 3
Hüquqi yardimin həcmi
Hüquqi yardım sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyində
nəzərdə tutulan prosessual hərəkətlərin icrasına, o cümlədən tərəflərin, müqəssirlərin
və müttəhimlərin, şahidlərin, ekspertlərin dindirilməsini, ekspertizanın keçirilməsini,
məhkəmə baxışını, maddi sübutların verilməsini, cinayət işinin qaldırılmasını və
cinayət törədən şəxslərin verilməsini, mülki işlər üzrə məhkəmə qərarlarının
tanınmasını və icra edilməsini, digər Tərəfin xahişi ilə müqəssirlərin məhkumluğu
haqqında məlumatlar təqdim edilməsini əhatə edir.
Maddə 4
Əlaqələrin qaydasi
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN idarələri hüquqi yardım göstərilərkən, bir-biri
ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu və Rusiya
Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu vasitəsi ilə əlaqəyə girirlər.
Maddə 5
Dil
Hüquqi yardım haqqında xahiş, əgər bu Müqavilə ilə digər hal nəzərdə
tutulmayıbsa, sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN dilində tərtib edilir.
Maddə 6
Sənədlərin tərtibi
Ədliyyə və digər idarələrin hüquqi yardım göstərilməsi qaydasında göndərdikləri
sənədlər möhürlə təsdiq edilməlidir.
Maddə 7
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığın forması
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar göstərilməlidir;
1) sorğu edən idarənin adı;
2) sorğu edilən idarənin adı;
3) hüquqi yardım sorğu edilən işin adı;
4) tərəflərin, müqəssirlərin, müttəhimlərin, yaxud məhkum edilənlərin,
zərərçəkənlərin adları, familiyaları, onların vətəndaşlığı, məşğuliyyəti, daimi yaşadığı
və ya yerləşdiyi yer; anadan olduğu yer və tarix;
5) onların müvəkkillərinin familiyaları və ünvanları;
6) tapşırığın məzmunu, cinayət işləri üzrə törədilən cinayətin faktiki hallarının
təsviri və onun tövsifi.
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Maddə 8
İcra qaydası
1) Hüquqi yardım göstərilərkən sorğu edilən ədliyyə idarəsi öz dövlətinin
qanunvericiliyini tətbiq edir. Lakin sorğu edən idarənin xahişinə əsasən sorğu edilən
idarə öz dövlətinin qanunvericiliyinə zidd olmadığı halda digər RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN prosessual normalarını tətbiq edə bilər.
2) Əgər hüquqi yardım göstərilməsi haqqında xahişin yerinə yetirilməsi sorğu
edilən Tərəfin idarəsinin səlahiyyətinə daxil deyilsə, o bu xahişi sorğu edilən Tərəfin
səlahiyyətli idarəsinə göndərir və bu barədə sorğu edən idarəyə məlumat verir.
3) Müvafiq vəsatət aldığı halda tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi, tapşırığın
icra vaxtı və yeri haqqında tapşırıq göndərən idarəyə məlumat verir.
4) Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi,
sənədləri tapşırıq verən idarəyə göndərir, hüquqi yardım göstərmək mümkün
olmadıqda o, tapşırığı qaytarır və onun icrasına mane olan hallar haqqında məlumat
verir.
Maddə 9
Sənədlərin təqdim etmə qaydası
1) Əgər sənədlər sorğu edilən idarənin dilində tərtib olunmuşsa, yaxud onlar
təsdiq edilmiş tərcümə ilə təchiz edilmişsə, bu sənədlərin təqdim edilməsi sorğu
edilən idarə tərəfindən öz dövlətinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaldalara
müvafiq olaraq həyata keçirilir. Əgər sənədər razılığa gələn sorğu edilən Tərəfin
dilində tərtib edilmişsə, yaxud onlara tərcümə əlavə edilməmişsə, sənədlər
ünvançıya onları könüllü qəbul etdikdə verilir.
2) Sənədlərin təqdim etmə barədə xahişi də qəbul edənin dəqiq ünvanı və
təqdim edilən sənədin adı göstərilməlidir. Təqdim etmə xahişində göstərilən ünvan
dəqiq və tam olmadığı halda, sorğu edilən idarə öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
dəqiq ünvanı aşkar edilməsi üçün tədbirlər görür.
Maddə 10
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi
Sənədlərin təqdim edilməsinin təsdiqi sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN ərazisində qüvvədə olan qaydalara müvafiq rəsmiləşdirilir. Təsdiqdə
təqdim edilmənin vaxtı və yeri, habelə sənəd təqdim edilən şəxs göstərilməlidir.
Maddə 11
Diplomatik nümayəndəlik, yaxud konsul idarələri vasitəsilə sənədlərin təqdim
edilməsi və vətəndaşların dindirilməsi
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR diplomatik nümayəndəliklərin, yaxud konsul
idarələrin vasitəsi ilə sənədləri təqdim etmək və öz vətəndaşlarını dindirmək
hüququna malikdirlər. Bu zaman məcburiyyət xarakterli tədbirlər tətbiq edilə bilməz.
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Maddə 12
Şahid, yaxud ekspertin xaricə çağrılması
1) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin ərazisində keçirilən ibtidai
istintaq və ya məhkəmə baxışı zamanı o biri RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində
olan şahidin və ya ekspertin gəlməsi zərurəti meydana çıxarsa, belə hallarda bu
tərəfin müvafiq orqanına çağırış vərəqəsi verilməsi haqqında tapşırıqla müraciət
etmək lazımdır.
2) Çağırış vərəqəsi çağırışçı gəlmədikdə sanksiyanı nəzərdə tuta bilməz.
3) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin müvafiq orqanlarının çağırışına
əsasən könüllü gələn şahid və ya ekspert onların vətəndaşlığından asılı olmayaraq o
biri RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində, onun sərhədlərini keçənə qədər
törətdiyi hər hansı əmələ görə, cinayət, yaxud inzibati məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə
alına, yaxud da cəzaya məruz qala bilməz. Belə şəxslər həmçinin öz şahid ifadələrinə
və ekspert rəylərinə görə, ya da araşdırmanın predmeti olan hallarla əlaqədar cinayət
və inzibati məsuliyyətə cəlb edilə, həbsə alına, yaxud cəzaya məruz qala bilməzlər.
4) İştirakının zəruri olmadığı haqqında məlumat aldıqdan sonra 15 gün
müddətində sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisini tərk etməyən şahid
və ya ekspert bu imtiyazdan istifadə etmir. Bu müddətə şahiddən və ya ekspertdən
asılı olmayan səbəblərə görə onların sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
ərazisini tərk edə bilmədikləri vaxt daxil edilmir.
5) RAZILIĞA GƏLƏN digər TƏRƏFİN ərazisinə çağırışla gələn şahidlər və
ekseprtlər onları çağıran orqanlardan xaricə gediş və orada qalmaqla bağlı xərclərinin
habelə işdən ayrıldıqları günlərin alınmamış əmək haqqının ödənilməsi hüququna
malikdirlər; ekspertlər, bundan əlavə, ekspertizanın keçirilməsinə görə
mükafatlandırma hüququna malikdirlər. Çağırışda çağırılan şəxsin hansı ödəmə növü
hüququna malik olması göstərilməlidir; onların vəsatəti üzrə çağırış göndərən
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF müvafiq xərclərin ödənilməsinə avans verir.
Maddə 13
Sənədlərin etibarlılığı
1) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN birinin ərazisində məhkəmə, yaxud rəsmi
şəxslər tərəfindən (daimi tərcüməçi, ekspert və s.) onların səlahiyyətləri çərçivəsində
və müəyyən edilən formada hazırlanan, və möhürlə təsdiq edilən sənədlər o biri
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində hər hansı digər təsdiq edilmə olmadan
qəbul edilir.
2) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin ərazisində rəsmi sənəd kimi
qəbul olunan sənədlər o biri RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində də rəsmi
sənədlərin sübutedici qüvvəsini saxlayır.
Maddə 14
Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar olan xərclər
1) Tapşırığın yönəldiyi RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF hüquqi yardımın
göstərilməsinə görə xərclərin ödənilməsini tələb etməyəcək. RAZILIĞA GƏLƏN
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TƏRƏFLƏR öz ərazisində hüquqi yardım göstərərkən meydana çıxan bütün xərcləri
özləri ödəyir.
2) Tapşırığın yönəldiyi ədliyyə idarəsi tapşırıq göndərən idarəyə xərclərin
məbləği haqqında məlumat verəcək. Əgər tapşırıq göndərən idarə, bu xərcləri onları
ödəməli olan şəxsdən tutarsa, tutulan məbləği onu tutan RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN xeyrinə keçirir.
Maddə 15
Məlumatların verilməsi
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN Ədliyyə nazirlikləri və Baş Prokurorluqları birbirinin xahişi ilə öz dövlətlərində qüvvədə olan və yaxud qüvvədə olmuş
qanunvericiliyi və onun ədliyyə idarələri tərəfindən tətbiqi məsələləri haqqında
məlumat verirlər.
Maddə 16
Pulsuz hüquqi müdafiə
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin vətəndaşlarına digər RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN onun vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş eyni əsaslarla və
imtiyazlarla pulsuz hüquqi yardım göstərilir və onlar pulsuz məhkəmə icraatı ilə təmin
edilirlər.
Maddə 17
Vətəndaşlıq vəziyyəti haqqında şənadətnamə və
digər sənədlərin göndərilməsi
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bir-birinin xahişi ilə diplomatik qaydada və
pulsuz olaraq digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN vətəndaşlarının şəxsi hüquq və
əmlak maraqlarına aid olan vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında və
başqa sənədlərin (təhsil haqqında, iş haqqında və s.) göndərilməsini öz öhdələrinə
götürürlər.
Maddə 18
Hüquqi yardımdan imtina
Hüquqi yardımın göstərilməsi sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
suverenliyinə, yaxud təhlükəsizliyinə zərər vura bilərsə, yaxud onun qanunvericiliyinin
əsas prinsiplərinə ziddirsə, bu halda hüquqi yardım göstərilmir.
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İKİNCİ HİSSƏ
XÜSUSİ MÜDDƏALAR
IBÖLMƏ
MÜLKİ VƏ AİLƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ
YARDIM VƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR
Maddə 19
Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad olunma
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN birinin ərazisində digər Tərəfin vətəndaşları
həmin Tərəfin vətəndaşları üçün nəzərdə tutulan eyni əsaslarla və eyni həcmdə
məhkəmə xərclərini ödəmədən azad edilirlər.
Maddə 20
Şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti haqqında sənədlərin verilməsi
1) Məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə haqqında razılıq almaq
üçün zəruri olan şəxsi, ailə və əmlak vəziyyəti barədə sənəd ərizəçinin ərazisində
yaşadığı və ya olduğu yerində RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN səlahiyyətli orqanları
tərəfindən verilir.
2) Əgər ərizəçinin RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində yaşamaq, yaxud
olmaq yeri yoxdursa, bu halda onun dövlətinin diplomatik nümayəndəliyinin və ya
konsulluq idarəsinin verdiyi, yaxud təsdiq etdiyi sənəd də kifayətdir.
3) Vəsatət üzrə məhkəmə xərclərinin ödənilməsindən azad edilmə barədə qərar
çıxaran məhkəmə, sənəd verən orqana əlavə izahat haqqında sorğu edə bilər.
Maddə 21
Məhkəmələrin səlahiyyəti
1) Əgər bu Müqavilə ilə digər qayda müəyyən edilməmişsə cavabdehin
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin ərazisində yaşayış yeri olduqda, o
Tərəfin məhkəmələri mülki və ailə işlərinə baxmağa səlahiyyətlidir. Hüquqi şəxslərin
iddiası üzrə onların idarəçilik orqanı, nümayəndəliyi, yaxud filialı RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFLƏRDƏN birinin ərazisində olduqda bu tərəfin məhkəməsi həmin iddiaya
baxmağa səlahiyyətlidir.
2) Tərəflərin arasında yazılı razılıq olduqda, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN
məhkəmələri digər hallarda da işlərə baxırlar. Belə razılıq olduqda, cavabdehin
ərizəsinə görə, əgər belə ərizə, iddianın mahiyyəti üzrə etiraz təqdim edilənə qədər
verilmişsə, məhkəmə iş üzrə icraatı xitam edir. Məhkəmələrin müstəsna səlahiyyəti
Tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilməz.
3) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN bu Müqaviləyə əsasən səlahiyyətli
məhkəmələrində eyni tərəflər arasında, eyni predmet barəsində və eyni əsaslarla iş
üzrə icraat qaldırıldığı hallarda, işi daha gec qaldıran məhkəmə onu xitam edir.
Maddə 22
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Hüquq qabiliyyəti və hüquq fəaliyyəti
1) Fiziki şəxslərin hüquq fəaliyyəti bu şəxsin vətəndaşı olan RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2) Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti onun ərazisində yaradıldığı RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi üzrə müəyyən edilir.
Maddə 23
Məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi
1) Şəxsi məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab
etdikdə, bu şəxsin vətəndaşı olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi
tətbiq edilir və onun idarələri səlahiyyətlidir.
2) Əgər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin idarəsi müəyyən etsə ki,
onun ərazisində yaşayış yeri, yaxud olduğu yer olan digər tərəfin vətəndaşının
məhdud fəaliyyətli və yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi üçün
əsaslar var, bu barədə o, həmin Tərəfin müvafiq idarəsinə məlumat verir. Bu yolla
məlumatlandırılan idarə, sonrakı hərəkətlərin edilməsini bu şəxsin yaşadığı və ya
olduğu yerin idarəsinə həvalə etdiyini bildirərsə və yaxud üç ay müddətində cavab
verməzsə, bu şəxsin yaşadığı və ya olduğu yerin idarəsi onun məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə işi, əgər bunun
üçün vətəndaşı olduğu digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunlarında da əsaslar
nəzərdə tutulmuşsa, öz dövlətinin qanunlarına müvafiq olaraq apara bilər. Şəxsin
məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi
haqqında qərar digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN müvafiq idarəsinə göndərilir.
3) Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin qaydaları şəxsin məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi haqqında qərarın ləğv
edilməsində də tətbiq edilir.
Maddə 24
Təxirəsalınmaz hallarda digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN vətəndaşı olan və
məhdud fəaliyyət qabiliyyətli, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməli
şəxsin yaşadığı, yaxud olduğu yerin idarəsi, bu şəxsin və ya onun əmlakının
müdafiəsi üçün zəruri olan tədbirləri özü görə bilər. Bu tədbirlərlə əlaqədar qəbul
edilmiş sərəncamlar bu şəxsin vətəndaşı olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
müvafiq idarəsinə göndərilməlidir, Sərəncamlar bu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
idarəsi başqa cür qərar qəbul etdikdə, ləğv edilir.
Maddə 25
Xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilmə, ölmüş elan edilmə və ölüm
faktının müəyyən edilməsi
1) Xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilmə, ölmüş elan edilmə və ölüm faktının
müəyyən edilməsi haqqında işlər axırıncı məlumatlara görə şəxsin sağ olduğu vaxt
vətəndaşı olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN idarəsinin səlahiyyətinə daxildir.
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2) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin idarəsi onun ərazisində yaşayan
şəxslərin vəsatətinə görə, digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN vətəndaşını, əgər
onların hüquq və mənafeləri bu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə
əsaslanarsa, xəbərsiz itgin düşmüş, ölmüş hesab edə bilər, habelə ölüm faktını
müəyyən edə bilər.
3) Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN idarələri öz dövlətlərinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
Maddə 26
Nikah bağlanması
1) Nikaha girən şəxslərdən hər biri üçün nikahın bağlanması şərtləri onun
vətəndaşı olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Bundan başqa, nikahın bağlanmasına mane olan hallara, münasibətdə, ərazisində
nikah bağlanan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinin tələblərinə riayət
edilməlidir.
2) Nikah bağlanması forması ərazisində nikah bağlanan RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Maddə 27
Şəxsi və əmlak xarakterli hüquq münasibətləri
1) Şəxsi və əmlak xarakterli hüquq münasibətləri ərazisində onların birgə
yaşayış yeri olan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2) Əgər ər-arvadın biri RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin ərazisində, o
biri isə digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində yaşayırsa, lakin hər ikisi eyni
vətəndaşlığa malikdirlərsə, onların şəxsi və əmlak xarakterli hüquq münasibətləri
vətəndaşları olduqları RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3) Əgər ər-arvaddan biri RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin, ikincisi isə
digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN vətəndaşlarıdırsa və onların biri RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin ərazisində, ikincisi isə digər RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN ərazisində yaşayırsa, bu halda onların şəxsi və əmlak xarakterli hüquq
münasibətləri ərazisində axırıncı birgə yaşayış yerləri olduğu RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4) Bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən şəxslərin RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFLƏRİN ərazisində birgə yaşayış yeri olmadıqda idarəsində işə baxılan
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 28
Nikahın xitam edilməsi və nikahın etibarsız hesab edilməsi
1) Nikahın xitam edilməsində ər-arvadın ərizə verdikləri vaxtda vətəndaşları
olduqları RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi tətbiq edilir və onun orqanları
belə işlərə baxmağa səlahiyyətlidirlər. Əgər ər-arvadın digər RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN ərazisində yaşayış yeri vardırsa, bu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN idarələri
də səlahiyyətlidir.
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2) Nikah xitam edilməsi barədə ərizə verildiyi vaxt ər-arvaddan biri RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin, ikincisi isə digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
vətəndaş-larıdırsa və onlardan biri Tərəflərdən birinin, ikincisi isə digər RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində yaşayırlarsa, bu halda RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFLƏRDƏN hər ikisinin idarələri səlahiyyətlidir. Bu zaman onlar öz dövlətlərinin
qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
3) Nikahın etibarsız hesab olunması barədəki işlər üzrə, 26-cı maddəyə müvafiq
olaraq, nikah bağlandıqda qanunvericiliyi tətbiq edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
qanunvericiliyi tətbiq edilir. Bu halda məhkəmələrin səlahiyyəti bu maddənin 1-ci və
2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq müəyyən edilir.
VALİDEYNLƏR VƏ UŞAQLAR ARASINDA
HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 29
Atalığın müəyyən edilməsi, mübahisə edilməsi və uşağın bu nikahdan doğulmasının müəyyən edilməsi haqqında işlər uşağın doğulduğu yerə görə vətəndaşı
olan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunverciliyinə müvafiq olaraq həll edilir.
Maddə 30
I) Valideynlər və uşaqlar arasında hüquq münasibətləri onların ərazisində birgə
yaşayış yerinə malik olduqları RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq müəyyən edilir.
2) Valideynlərdən və uşaqlardan hər hansı birinin yaşayış yeri digər RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində yerləşirsə, onların arasında hüquq münasibətləri
uşağın vətəndaşı olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq müəyyən edilir.
Maddə 31
Nikahdan kənar doğulan uşaqla onun ana və atası arasındakı hüquqi münasibətlər
uşağın vətəndaşı olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
müəyyən edilir.
Maddə 32
29-31-ci maddələrdə göstərilən hüquq münasibətləri üzrə qərar çıxarmaq üçün,
bu hallarda qanunu tətbiq edilməli olan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN məhkəmələri
səlahiyyətlidirlər.
Əgər iddiaçı və cavabdeh RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin
ərazisində yaşayırlarsa, 29 və 31-ci maddələrinə riayət etməklə bu RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN məhkəmələri də səlahiyyətlidirlər.
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ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏ
Maddə 33
1) Övladlığa götürmə zamanı övladlığa götürənin vətəndaşı olduğu RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2) Əgər uşaq, biri RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin, digəri isə o
birinin vətəndaşları olan ər-arvad tərəfindən övladlığa götürülürsə bu halda övladlığa
götürmə hər iki RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində qüvvədə olan
qanunvericiliyin tələblərinə cavab verməlidir.
3) Əgər uşaq RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin, övladlığa götürən isə
digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN vətəndaşlarıdırsa, bu halda övladlığa götürmə və
onun ləğv edilməsi zamanı, əgər uşağın vətəndaşı olduğu RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN qanunvericiliyi tələb edirsə, uşağın, onun qanuni nümayəndəsinin və bu
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN səlahiyyətli dövlət orqanının razılığını almaq lazımdır.
Maddə 34
1) Övladlığa götürmə haqqında qərarı övladlığa götürənin vətəndaşı olduğu
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN səlahiyyətli idarəsi çıxarır.
2) 33-cü maddənin 2-ci bəndinə nəzərdə tutulan halda ər-arvadın ərazisində
axırıncı yaşayış yeri və ya olduğu yerin RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN idarəsi
səlahiyyətlidir.
QƏYYUMLUQ VƏ HİMAYƏÇİLİK
Maddə 35
1) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN vətəndaşları üzərində qəyyumluq və
himayəçilik haqqında işlər üzrə, Müqavilə başqa qayda müəyyən etmədikdə
qəyyumluğa götürülən, yaxud himayəçilik altında olan şəxsin vətəndaşı olduğu
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qəyyumçuluq və himayəçilik orqanları səlahiyyətlidir.
Belə halda bu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2) Qəyyumun, yaxud himayəçi ilə qəyyumluq və himayəçilik altında olan şəxslər
arasındakı hüquq münasibətləri qəyyumçuluq orqanı qəyyum və himayəçi təyin edən
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 36
1) Yaşayış yeri və ya olduğu yer, yaxud əmlakının yerləşdiyi yer digər
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində olan qəyyumluğa götürülən, yaxud himayə
altında olan şəxsin mənafeyinə qəyyumluq və himayəçiliyə dair tədbirlər vacib
olduqda, bu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qəyyumluq və himayəçilik orqanı təxirə
salınmadan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN 35-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
qəyyumluq və himayəçilik orqanına bu barədə xəbər verir.
2) Təxirəsalınmaz hallarda digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qəyyumluq və
himayəçilik orqanı özü zəruri tədbirləri görə bilər, ancaq o, ilkin görülmüş tədbirlər
haqqında dərhal 35-ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, səlahiyyətli qəyyumluq
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və himayəçilik orqanına xəbər verməlidir. Bu orqan başqa qərar qəbul edənə qədər
görülmüş tədbirlər qüvvəsini saxlayır.
Maddə 37
1) 35-ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, səlahiyyətli orqan, əgər
qəyyumluğa götürülən və ya himayəçilik altında olan şəxsin yaşayış yeri, yaxud
olduğu yer, yaxud əmlakının yerləşdiyi yer digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
ərazisindədirsə, qəyyumluğu və himayəçiliyi həmin RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
müvafiq orqanına verə bilər. Yalnız sorğu edilən orqan qəyyumluq və himayəçiliyi
qəbul etməyə razılıq verdikdə və bu barədə sorğu verənə məlumat çatdırdıqda
qəyyumluq və himayəçiliyə vermə etibarlıdır.
2) Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, qəyyumluq və himayəçiliyi qəbul
edən orqan, onları öz dövlətinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir. O,
qəyyumluq və himayəçilik altında olan şəxsin statusuna aid məsələlərə dair qərar
çıxara bilməz, ancaq bu şəxsin vətəndaşı olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
qanunvericiliyinə görə nikah bağlanmasına zəruri olan razılığı verə bilər.
Maddə 38
Mülkiyyət hüququ
1) Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ, bu əmlakın ərazisində yerləşən
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2) Dövlət reyestrinə daxil edilməli olan nəqliyyat vasitələrinə mülkiyyət hüququ,
onların qeydiyyatını aparan orqanın ərazisində yerləşdiyi RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3) Mülkiyyət hüququ, yaxud əmlaka digər əşya hüququnun yaranması və xitam
edilməsi, bu hüququn yaranmasına və xitam edilməsinə yönəldilən hərəkətlər və
hallar baş verən vaxt əmlak ərazisində yerləşən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir. Əqdlərin predmeti olan əmlaka mülkiyyət və
ya digər əşya hüquqlarının yaranması və xitam edilməsi tərəflərin razılığı ilə digər
qayda nəzərdə tutulmamışsa, əqdin bağlandığı yerin qanunvericiliyinə uyğun
müəyyən edilir.
Maddə 39
Əqdin forması
1) Əqdin forması onun bağlandığı yerin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
2) Daşınmaz əmlak və ya ona olan hüquqa dair əqdin forması, belə əmlak
ərazisində yerləşən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə uyğun müəyyən
edilir.
Maddə 40
Ziyanın ödənməsi
1) Ziyanın ödənməsi haqqında öhdəlik, müqavilələrdən və digər qanunauyğun
hərəkətlərdən irəli gələnlərdən başqa, ərazisində ziyanın ödənilməsi tələbi üçün əsas
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verən hərəkət, yaxud hal baş verən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə
uyğun müəyyən edilir.
2) Ziyan vuran və zərərçəkən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin vətəndaşları olarlarsa, məhkəməsinə ərizə verilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi tətbiq edilir.
3) Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində sadalanan işlər üzrə, ərazisində ziyanın
ödənilməsi haqqında tələb üçün əsas verən hərəkətlər və digər hallar baş verən
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN məhkəməsi səlahiyyətlidir. Zərərçəkən həmçinin
ərazisində cavabdehin yaşayış yeri olan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
məhkəməsində iddia verə bilər.
VƏRƏSƏLİK
Maddə 41
Hüquqların bərabərləşdirilməsi prinsipi
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin vətəndaşları onun ərazisindəki
əmlaka dair vəsiyyətnamənin tərtib edilməsi və ləğv edilməsi qabiliyyətində, yaxud
orada həyata keçirilməli olan hüquqlara, habelə vəsiyyət üzrə əmlak və hüquqların
əldə edilməsi qabiliyyətinə münasibətdə digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
ərazisində yaşayan vətəndaşları ilə bərabər tutulur. Onlara əmlak və hüquqlar həmin
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN öz ərazisində yaşayan vətəndaşları üçün müəyyən
edilən şərtlərlə keçir.
Maddə 42
Vərəsəlik hüququ
1) Daşınan əmlaka vərəsəlik hüququ ərazisində miras qoyanın sonuncu yaşayış
yerinin olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə uyğun qaydada
nizama salınır.
2) Daşınmaz əmlaka vərəsəlik hüququ, ərazisində əmlakı yerləşdiyi RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə uyğun qaydada nizama salınır.
Maddə 43
Vərəsəsiz əmlak
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN qanunvericiliyinə görə, miras qoyulan əmlak
vərəsəsiz əmlak kimi (qanun üzrə dövlətin vərəsəliyi) dövlət mülkiyyətinə keçirilirsə,
bu halda miras qoyanın daşınan əmlakı onun ölən vaxt vətəndaşı olduğu dövlətə
verilir, daşınmaz əmlakı isə ərazisində olduğu dövlətə keçir.
Maddə 44
Vəsiyyətin forması
Vəsiyyətin forması vəsiyyət tərtib edilən anda miras qoyanın vətəndaşı olduğu
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RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunları ilə müəyyən edilir. Lakin ərazisində
vəsiyyətnamə tərtib edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə riayət
etmək də kifayətdir. Bu müddəalar vəsiyyətnamənin ləğv edilməsinə də şamil edilir.
Maddə 45
Vərəsəlik işəri üzrə aidiyyət
1) Daşınan əmlaka vərəsəliyə dair işlər üzrə icraatı bu maddənin 2-ci bəndində
nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, miras qoyanın sonuncu daimi yaşayış yerinin
olduğu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN idarələri aparır.
2) Əgər miras qoyanın bütün daşınan əmlakı onun sonuncu daimi yaşayış yeri
olmayan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində yerləşirsə, bu halda vərəsənin,
yaxud rədd cavabı alanın ərizəsi üzrə, bütün vərəsələr bununla razılaşarsa, vərəsəlik
haqqında işə dair icraatı həmin RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN idarələri aparır.
3) Daşınmaz əmlaka dair vərəsəlik işləri üzrə icraatı bu əmlakın ərazisində
yerləşdiyi RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN idarələri aparır.
4) Bu maddənin müddəaları müvafiq olaraq vərəsəliyə dair işlər üzrə
mübahisələrdə də tətbiq edilir.
Maddə 46
Miras əmlakın mühafizəsi ilə bağlı tədbirlər
1) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin ərazisində digər RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN vətəndaşının qoyduğu miras əmlakın mühafizəsi üçün onun
orqanları öz qanunvericiliyinə müvafiq qaydada zəruri tədbirlər görürlər.
2) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN vətəndaşının ölümündən sonra mirasın
mühafizəsinə dair tədbirlərə görə məsul olan orqanlar bu RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN konsuluna dərhal miras qoyanın ölümü və vərəsəlik hüququnu elan edən
şəxslər haqqında, vərəsəlik hüququna malik şəxslərə dair onlara məlum olan hallar
və bu şəxslərin olduğu yer haqqında, vəsiyyətin mövcudluğu, mirasın həcmi və
dəyəri, habelə mirasın mühafizə edilməsinə dair tədbirlər haqqında məlumat verirlər.
3) Diplomatik nümayəndəlik və konsul idarəsinin tələbi ilə miras qoyulan
daşınan əmlak və ölənin sənədləri onlara verilir.
Maddə 47
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin diplomatik nümayəndəliyi və konsul
idarəsi bu Tərəfin vətəndaşları iştirak etməməsi və digər üzürlü səbəbdən öz hüquq
və mənafelərini vaxtında müdafiə edə bilmədikdə və nümayəndə təyin etmədikdə
xüsusi etibarnamə olmadan digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN orqanları qarşısında
onları təmsil etmək hüququna malikdirlər.
Maddə 48
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin vətəndaşı digər RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN ərazisində daimi yaşayış yeri olmadıqda, səfər zamanı ölərsə, onun
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üstündə olan əşyalar siyahıya alınmaqla vətəndaşı olan RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsul idarəsinə verilir.
Maddə 49
Mirasın verilməsi
1) Əgər daşınan miras, qoyulan əmlak, yaxud daşınan və ya daşınmayan miras
qoyulan əmlakın satılmasından əldə edilən pul məbləği vərəsəlik haqqında icraat
qurtarandan sonra yaşadığı və ya olduğu yer digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
ərazisində olan vərəsəyə verilməmişdirsə, bu halda miras qoyulan əmlak və ya əldə
edilən pul məbləği bu RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN diplomatik nümayəndəliyinə,
yaxud konsul idarəsinə verilir.
2) Vərəsəlik haqqında iş üzrə səlahiyyətli idarə miras qoyulmuş əmlakın
diplomatik nümayəndəliyə, yaxud konsul idarəsinə verilməsi haqqında sərəncam
verir.
3) Bu əmlak vərəsəyə verilə bilər, əgər:
1) Miras qoyulan əmlakın yerləşdiyi RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
qanunvericiliyində müəyyən etdiyi müddət ərzində miras qoyanın bütün kreditorlarının
irəli sürdüyü tələblər ödənmiş, yaxud təmin edilmişdir;
2) Vərəsəliklə əlaqədar bütün xərclər ödənilmişdir, yaxud təmin edilmişdir;
3) Səlahiyyətli idarələrə əgər bu zəruridirsə, miras qoyulan əmlakın
aparılmasına razılıq veriblər;
4) Pul məbləği RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN ərazilərində qüvvədə olan
qanunvericiliyə müvafiq olaraq dəyişdirilir.
QƏRARLARIN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 50
Mülki və ailə işləri, habelə cinayət işləri üzrə dəymiş ziyanın ödənilməsinə dair
qərarların tanınması və icrası
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR qarşılıqlı surətdə ədliyyə idarələrinin mülki və
ailə işləri üzrə qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarının və hökmün cinayət nəticəsində
vurulmuş ziyanın ödənilməsinə dair hissəsini tanıyır və icra edirlər.
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN ərazilərində, habelə qəyyumluq və himayəçilik
orqanlarının, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanlarının və digər idarələrin
öz xarakterlərinə görə icra tələb etməyən mülki və ailə işləri üzrə qərarları xüsusi
icraatsız tanınır.
Maddə 51
Qərarların icrasına icazə verilməsi haqqında vəsatətə baxılması
1) İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə baxılması ərazisində icra həyata
keçiriləcək RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN məhkəmələrinin səlahiyyətinə aiddir.
2) İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatət 1-ci intansiyada iş üzrə qərar çıxaran
məhkəməyə verilir. 1-ci instansiyada iş üzrə qərar çıxaran məhkəməyə verilən
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vəsatət üzrə qərar çıxarmağa səlahiyyəti olan məhkəməyə göndərilir.
3) Vəsatətin şərtləri ərazisində icra həyata keçiriləcək RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir.
4) Vəsatətə onun yönəldiyi RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN dilində təsdiq edilmiş
tərcüməsi əlavə edilir.
Maddə 52
İcraya icazə verilməsi haqqında vəsatətə aşağıdakıları əlavə etmək lazımdır:
1) Qərarın məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən surəti, əgər öz mətnindən irəli gəlirsə, onun qanuni qüvvəyə minməsi haqqında rəsmi sənəd, habelə onun icrası haqqında
arayış;
2) şahid prosesdə iştirak etmədikdə onun heç olmazsa bir dəfə vaxtında və
lazımi formada məhkəməyə çağırılması haqqında məlumat verilməsini aşkar edən
sənəd;
3) bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən sənədlərin təsdiq edilmiş
tərcüməsi.
Maddə 53
İcraya razılıq verərkən məhkəmədə şübhə yaranarsa, o, qərarın icrası haqqında
vəsatət verən şəxsdən izahat ala bilər, habelə vəsatətin mahiyyəti üzrə borclunu
dindirə bilər və zəruri hallarda qərar çıxaran məhkəmədən izahat tələb edə bilər.
Maddə 54
Qərarların icra qaydası
İcra qaydası icra ərazisində həyata geçiriləcək RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
qanunvericiliyinə müvafiq qaydada nizama salınır.
Maddə 55
İcra ilə əlaqədar olan məhkəmə xərclərinə münasibətdə ərazisində qərar icra
edilməli olan RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi tətbiq edilir.
Maddə 56
Məhkəmə qərarlarını tanımadan və icrasından imtina etmə
Məhkəmə qərarlarını tanımadan və icrasına razılıq vermədən imtina edilə bilər:
1) Əgər vəsatət qaldıran şəxs, ya da iş üzrə cavabden olan, yaxud onun
nümayəndəsinə vaxtında və lazımi qaydada məhkəməyə çağırış verilməməsi
səbəbindən prosesdə iştirak edə bilməyibsə;
2) Əgər qərar tanınmalı və icra edilməli RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
ərazisində eyni hüquqi mübahisəyə dair eyni tərəflər arasında artıq qanuni qüvvəyə
minmiş qərar çıxarılmışsa, yaxud RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN idarəsi daha əvvəl bu
iş üzrə icraat qaldırmışsa;
3) Əgər bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq qaydada, bu Müqavilədə
371

nəzərdə tutulmayan hallarda isə, ərazisində qərar tanınmalı və icra edilməli olan
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, iş onun idarəsinin
müstəsna səlahiyyətinə aiddirsə.
Maddə 57
Bu Müqavilənin, 50-56-cı maddələrinin məhkəmə qərarları
müddəaları məhkəmənin təsdiq etdiyi barışıq sazişlərinə də tətbiq edilir.

haqqında

Maddə 58
Əşyaları aparma və pul məbləğini köçürmə
Bu Müqavilənin qərarın icrasına dair müddəaları icra nəticəsində əldə edilən pul
məbləğinin köçürülməsi və predmetlərin aparılmasına dair RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFLƏRİN qanunvericiliyinə toxunmur.
II B Ö L M Ə
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
CİNAYƏT TƏQİBİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
Maddə 59
Cinayət işi qaldırma öhdəliyi
1) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN HƏR biri, digər RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN xahişi ilə həmin Tərəfin ərazisində cinayət törətməkdə şübhə edilən öz
vətəndaşları barədə onların qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq cinayət işi qaldırır.
2) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin qanunvericiliyinə müvafiq,
olaraq, zərər çəkmiş müəyyən edilən vaxtda səlahiyyətli idarələrə cinayət işi
qaldırmaq haqqında verdiyi ərizə digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində də
qüvvədədir.
Maddə 60
Cinayət işi qaldırmaq haqqında xahiş
1) Cinayət işi qaldırmaq haqqında xahiş yazılı formada tərtib edilməli və
aşağıdakıları əhatə etməlidir:
1. sorğu edən idarənin adı;
2. cinayət işi qaldırmaq haqqında xahişin göndərilməsinə səbəb olan əməlin
təsviri;
3. əməlin törədilməsi vaxtının və yerinin mümkün qədər dəqiq göstərilməsi;
4. Razılığa Gələn sorğu edən Tərəfin əməli cinayət hesab edən qanununun mətni;
5. şübhə edilən şəxsin familiyası və adı, onun vətəndaşlığı, yaşayış və olduğu
yer haqqında məlumat və onun şəxsiyyəti haqqında digər məlumatlar, habelə imkan
dairəsində, bu şəxsin xarici görünüşünün təsviri, onun fotoşəkli, barmaq izləri;
6. zərər çəkənin ərizəsi üzrə qaldırılan cinayət işi üzrə və əgər varsa, dəymiş
ziyanın ödənilməsi haqqında zərərçəkənin ərizələri;
7. dəymiş maddi ziyanın həcmi haqqında əldə edilən məlumatlar.
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Sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN sərəncamında olan ilkin istintaq
materialları və sübutlar xahişə əlavə edilir. Cinayət aləti olan və ya cinayətkarın
cinayət nəticəsində əldə etdiyi predmetlər verilərkən 73-cü maddənin 3-cü bəndinin
müddəaları nəzərə alınır.
2) Cinayət işi qaldırmaq haqqında xahiş göndərilən vaxt şəxs 59-cu maddənin
1-ci bəndinə müvafiq olaraq bu cinayət işini qaldırmaq haqqında xahişi göndərən
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində həbsdə saxlanırsa, o digər RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisinə çatdırılır. Digər tərəfin ərazisində saxlanan şəxsi yola
salınmasına işin istintaqına nəzarəti həyata keçirən vəzifəli şəxslər tərəfindən
sanksiya verilir. Belə şəxslərin verilməsi bu müqavilənin 1-ci bəndinə müvafiq həyata
keçirilir.
ŞƏXSLƏRİN VERİLMƏSİ
Maddə 61
Şəxslərin verilməsinə səbəb olan cinayətlər
1) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq
olaraq bir-birinin xahişi ilə onların ərazisində olan şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb
etmək, yaxud hökmü icra etməsi üçün biri-birinə verməyi öhdələrinə götürürlər.
2) Razılığa gələn hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cinayət hesab
edilən və törədilməsinə görə bir ildən artıq müddətə azadlıqdan məhrum etmə
növündə cəza və ya daha ağır cəza nəzərdə tutulan əməllərə görə vermə nəzərdə
tutulur. Hökmün icra edilməsi üçün şəxsin verilməsi onun belə cinayətlərin
törədilməsinə görə altı aydan çox azadlıqdan məhrum etmə cəzasına və ya daha ağır
cəzaya məhkum edildiyi hallarda həyata keçirilir.
Maddə 62
Şəxsin verilməsindən imtina
Şəxsin verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir:
1) şəxsin verilməsi barədə xahiş onun sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN
vətəndaşı olduğu halda və ya şəxsi bu dövlətdə sığınacaq hüququ verildikdə;
2) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN hər ikisinin qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq, cinayət işi ancaq zərərçəkənin xüsusi şikayəti ilə qaldırıldıqda;
3) müddətin keçməsi və ya digər qanuni əsas nəticəsində xahiş verilən anda
sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cinayət işi
qaldırıla və ya hökm icra edilə bilmədikdə;
4) verilməsi haqqında xahiş edilən şəxs barəsində sorğu edilən RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində eyni cinayətə görə qanuni qüvvəyə minən hökm
çıxarıldıqda, yaxud iş üzrə icraatın xitam edilməsi haqqında qərar qəbul edildikdə.
Cinayət sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində törə-dilmişdirsə
şəxsin verilməsindən imtina edilə bilər.
Sorğu edilən Tərəf verilmədən imtina edərkən sorğu edən Tərəfə imtinanın
əsasları haqqında məlumat verir.
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Maddə 63
Verilmənin təxirə salinması
Əgər onun barəsində verilmə haqqında xahiş göndərilən şəxs sorğu edilən
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdirsə,
yaxud digər cinayətə görə cəza çəkirsə, verilmə cinayət təqibi başa çatana qədər,
cəza çəkilənə qədər, yaxud digər qanuni əsaslara görə şəxs azad edilənədək verilmə
təxirə salına bilər.
Maddə 64
Müvəqqəti verilmə
Əgər 63-cü maddədə nəzərdə tutulan verilmənin təxirə salınması cinayət
təqibinin müddətinin keçməsinə səbəb olarsa, yaxud istintaqı çətinləşdirərsə,
əsaslandırılmış vəsatətə görə verilmiş şəxsin iştirakı ilə olan və bunun üçün verilən
prosessual hərəkətlərin keçirildiyindən sonra və verildiyi gündən üç aydan gec
olmayaraq geri qaytarılması şərtilə müvəqqəti verilmə həyata keçirilə bilər.
Maddə 65
Bir neçə dövlətin xahişi ilə verilmə
Eyni şəxsin verilməsi haqqında bir neçə dövlət vəsatət verdikdə, bunların
hansının ödənilməsini sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF həll edir.
Maddə 66
Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin hədləri
1) Sorğu edilən Tərəfin razılığı olmadan, verilmiş şəxs onun verilməsinə səbəb
olan cinayətdən başqa, digər cinayətlə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə və
cəzaya məruz qala bilməz.
2) O, həmçinin sorğu edilən Tərəfin razılığı olmadan üçüncü dövlətə verilə
bilməz.
3) Cinayət işi qurtardıqdan, cəza çəkildikdən yaxud, qanuni əsaslarla azad
edildikdən sonra, verilən şəxs 15 gün müddətində sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisini tərk etmirsə və ya tərk etdikdən sonra yenidən könüllü oraya qayıdırsa,
sorğu edilən Tərəfin razılığı tələb olunmur. Bu müddətə verilmiş şəxsin ondan asılı
olmayan səbəblərdən sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisini tərk edə
bilmədiyi vaxt daxil edilmir.
Maddə 67
Şəxsin verilməsi haqqında xahiş
1) Şəxsin verilməsi haqqında xahiş yazılı formada tərtib edilməli və aşağıda
göstərilənləri əhatə etməlidir:
1. sorğu edən idarənin adı;
2. sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN əməli cinayət hesab edən
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qanununun mətni;
3. haqqında verilmə xahişi olan şəxsin ad və familiyası onun vətəndaşlığı,
yaşadığı, yaxud olduğu yer, haqqında məlumat və onun şəxsiyyəti haqqında digər
məlumatları, habelə imkan dairəsində, bu şəxsin xarici görünüşünün təsviri, onun
fotoşəkli və barmaq izləri;
4. dəymiş maddi ziyanın həcmi haqqında məlumat.
2) Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üçün şəxsin verilməsi haqqında xahişə
işin faktiki hallarının təsvir etməklə həbsə alma qərarının təsdiq edilmiş surəti əlavə
edilməlidir.
Hökmün icra edilməsi üçün şəxsin verilməsi haqqında xahişə, hökmün qanuni
qüvvəyə minməsini təsdiq edən arayış və şəxsin, əsasında məhkum edildiyi cinayət
qanunun mətni ilə birlikdə hökmün təsdiq edilmiş surəti əlavə edilməlidir. Əgər
məhkum cəzanın bir hissəsini çəkərsə, bu barədə də məlumat verilir.
Maddə 68
Şəxsi verilmə üçün həbsə alma
Şəxsin verilməsi haqqında xahişi aldıqda sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏF təxirə salınmadan, bu Müqavilənin müddəalarına müvafiq olaraq, verilmə
nəzərdə tutulmayan hallar müstəsna olaraq, barəsində verilmə xahişi edilən şəxsi
həbsə almaq üçün tədbirlər görür.
Maddə 69
Əlavə məlumatlar
1) Şəxsin verilməsi haqqında xahiş 67-ci maddədə sadalanan zəruri
məlumatların hamısını əhatə etmədikdə sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF
əlavə məlumatlar tələb edə bilər. Razılığa Gələn digər Tərəf bu xahişə bir aydan artıq
olmayan müddətdə cavab verməlidir, üzürlü səbəb olduqda bu müddət 15 gün
uzadıla bilər.
2) Əgər sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF müəyyən edilən müddətdə
əlavə məlumatlar təqdim etməsə sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF 68-ci
maddəyə müvafiq olaraq, həbsə alınan şəxsi azad edə bilər.
Maddə 70
Verilmə haqqında xahiş alınana qədər şəxsin saxlanması
1) Təxirəsalınmaz hallarda, sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF sorğu
edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN vəsatəti ilə 67-ci maddədə göstərilən verilmə
haqqında xahişi alınana qədər şəxsi saxlaya bilər. Vəsatətdə həbsə alınmaq
haqqında qərara, yaxud bu şəxs barəsində qanuni qüvvəyə minmiş hökmə göndəriş
və verilmə haqqında xahişin tezliklə göndəriləcəyi barədə göstəriş olmalıdır. Vəsatət
poçtla, telefonla, yaxud yazılı formada digər üsulla verilə bilər.
2) Şəxsin digər RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində verilməyə səbəb olan
cinayəti törətməsinin hesab edilməsinə kifayət qədər əsas olduqda, bu maddənin 1-ci
bəndində göstərilən vəsatət olmadığı halda da, o saxlanıla bilər.
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3) 1-ci və 2-ci bəndə müvafiq olaraq, saxlama haqqında, yaxud I bənddə
göstərilən səbəblərdən vəsatət təmin edilmədiyi barədə digər RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFƏ tezlikdə məlumat verilməlidir.
4) Bu maddənin 1-ci, yaxud, 2-ci bəndinə müvafiq olaraq saxlanan şəxs,
ərazisində saxlandığı RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilən müddət keçdikdə azad edilməlidir.
Maddə 71
Şəxsin verilməsinin həyata keçirilməsi
1) Sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF şəxsin verilməsi barədə qərarı,
verilmənin yerini və vaxtı haqqında sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFƏ
məlumat verir.
2) Sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF verilmə üçün nəzərdə tutulan
vaxtdan 15 gün müddətində verilən şəxsi qəbul etmirsə, bu şəxs həbsdən azad
edilməlidir. Sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN xahişi ilə bu müddət 15 gündən
artıq olmamaqla uzadıla bilər.
Maddə 72
Şəxsin təkrar verilməsi
Verilmiş şəxs cinayət məsuliyyətindən, yaxud cəza çəkmədən boyun qaçırsa və
sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisinə qayıdarsa, sorğu edən
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN xahişi ilə o, yenidən verilə bilər. Bu halda xahişə 67-ci
maddədə göstərilən sənədlər əlavə edilmir.
Maddə 73
Predmetlərin verilməsi
1) Şəxsin verilməsi haqqında xahiş edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF, 61-ci
maddəyə müvafiq olaraq, verilməyə səbəb olan cinayətin aləti olan predmetləri,
habelə üzərində cinayət izləri qalan, yaxud cinayət yolu ilə əldə edilən predmetləri
sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFƏ verir. Verilməsi haqqında xahiş edilən
şəxsin ölümü və digər səbəbdən verilmə baş tutmadığı halda, xahişə görə bu
predmetlər verilir.
2) Sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF bu maddənin 1-ci bəndində
göstərilən predmetlərin, verilməsini, əgər onlar digər cinayət işinin icraatı üçün ona
lazımdırsa, müvəqqəti təxirə sala bilər.
3) Sorğu edilən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFƏ verilən predmetlərə üçüncü
şəxslərin hüququ qüvvəsini saxlayır. İş üzrə icraat qurtardıqdan sonra bu predmetlər
onları verən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFƏ qaytarılmalıdır.
Maddə 74
Tranzit daşıma
1) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN hər biri üçüncü dövlətin digər RAZILIĞA
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GƏLƏN TƏRƏFƏ verdiyi şəxslərin onun ərazisindən daşınmasına icazə verir.
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bu müqavilənin müddəalarına müvafiq olaraq,
verilmələri nəzərdə tutulmayan şəxslərin daşınmasına icazə verməyə borclu deyillər.
2) Daşımağa icazə haqqında xahiş verilmə barədə xahiş üçün nəzərdə tutulan
qaydada hazırlanır və göndərilir.
3) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN səlahiyyətli idarələri ayrı-ayrı hallarda
tranzitin üsul, marşrut və digər şərtləri barədə razılaşırlar.
4) Tranzit daşıma ilə əlaqədar xərcləri sorğu edən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏF
çəkir.
Maddə 75
Cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilərkən razılığa gələn tərəflərin
nümayəndələrinin iştirakı
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN birinin nümayəndəsi o biri Tərəfin razılığı ilə
onun hüquqi yardım göstərilməsi haqqında vəsatətlərin yerinə yetirilməsində iştirak edə
bilər.
Maddə 76
Məhkumluq haqqında məlumat
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bir-birinin xahişi ilə onların məhkəmələri
tərəfindən mühakimə edilən şəxslərin, əgər bu şəxslər sorğu edən RAZILIĞA
GƏLƏN TƏRƏFİN ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirsə, məhkumluğu
barədə məlumat verirlər.
Maddə 77
Cinayət təqibinin nəticələri haqqında məlumat
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR bir-birinə, haqqında çinayət işi qaldırılması və
ya verilməsi xahişi edilən şəxslərin cinayət təqibinin nəticələri haqqında məlumat
verirlər. Xahişə görə qanuni qüvvəyə minən hökmün, yaxud digər son qərarın surəti
göndərilir.
Maddə 78
Hökmlər haqqında məlumat
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR hər il, onların hər birinin məhkəmələrinin digər
RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFİN vətəndaşları barədə qanuni qüvvəyə minmiş hökmləri
haqqında məlumat verəcəklər.
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ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
SON MÜDDƏALAR
Maddə 79
Müqavilənin qüvvəyə minməsi
Hazırki Müqavilə təsdiq edilməlidi və Moskva şəhərində təsdiqnamələrin
mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minəcək.
Maddə 80
Müqavilənin fəaliyyəti müddəti
1) Hazırki müqavilə onun qüvvəyə minəcəyi gündən beş il müddətində fəaliyyət
göstərir.
2) RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRDƏN biri hazırki Müqavilənin fəaliyyət
müddətinin keçməsinə altı aydan az qalmamaq şərtilə o biri RAZILIĞA GƏLƏN
TƏRƏFİN bu müqavilənin ləğv etmək arzusunu bildirməzsə, o növbəti beş il qüvvədə
qalır.
1992-ci il dekabr ayının 22-də Moskva şəhərində hərəsi Azərbaycan və rus
dillərində iki nüsxə tərtib edilmişdir, həm də hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

RUSİYA FEDERASİYASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ RUSİYA FEDERASİYASI
ARASINDA MƏHKUMLARIN CƏZA ÇƏKMƏK ÜÇÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra Tərəflər adlandırılan Azərbaycan Respublikası və Rusiya
Federasiyası,
dövlətlərin hüquqi əməkdaşlığının ədalət mühakiməsinin mənafeyinə və cəza
çəkən şəxslərin cəmiyyətdə normal həyata qayıtmasına xidmət etməsini rəhbər
tutaraq,
bu məqsədlərə çatmaq üçün törətdikləri cinayətə görə azadlıqdan məhrum olma
cəzasına məhkum edilmiş xaricilərə vətəndaşları olduqları ölkədə cəza çəkmələri
üçün imkan yaradılmasını zəruri hesab edərək,
insan hüquqlarına tam hörmət olunmasının zəruriliyini nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
1. Tərəflər bu müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq sorğuya əsasən
Tərəflərdən birinin ərazisində azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş
digər Tərəfin vətəndaşları olan şəxsləri cəzanı çəkmək üçün vətəndaşı olduqları
ölkəyə verirlər.
Bu Müqavilə Tərəflərin ərazisində daimi yaşayış yeri olan şəxslərə də onların
vətəndaşlığından asılı olmayaraq eyni dərəcədə şamil edilir.
2. Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər dedikdə, qanuni qüvvəyə minmiş hökm
üzrə islah-əmək müəssisələrində, yaxud istintaq təcridxanalarında cəza çəkən
şəxslər başa düşülür.
Maddə 2
1. Cəzanın çəkilməsi üçün məhkumun verilməsi:
- məhkəməsi hökmü çıxaran Tərəfin (bundan sonra hökmü çıxaran Dövlət);
- məhkumun vətəndaşı olduğu Tərəfin (bundan sonra hökmü icra edən Dövlət)
təklifi ilə həyata keçirilə bilər.
2. Məhkum, onun yaxın qohumları, yaxud qanuni nümayəndəsi hökmü çıxaran
Dövlətin, yaxud hökmü icra edən Dövlətin səlahiyyətli orqanlarına məhkumun
verilməsi haqqında vəsatətlə müraciət edə bilərlər.
3. Hökmü icra edən Dövlət bu Müqaviləyə tamamilə uyğun surətdə verilməsi
tələb olunan şəxsin qəbul edilməsindən imtina edə bilməz.
4. Tərəflər hökm çıxarıldıqda məhkuma onun verilməsinin mümkünlüyü və
bunun hüquqi nəticələri haqqında tam məlumat təqdim edirlər.
5. Verilmə, həm hökmü çıxaran Dövlətin, həm də hökmü icra edən Dövlətin
razılığı alındıqdan sonra baş verir.
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Maddə 3
Məhkumun verilməsi bu Müqavilə ilə müəyyən olunmuş qaydada həyata
keçirilmir, əgər:
- hökmü icra edən Dövlətin qanunvericiliyinə görə şəxsin məhkum olunmasına
səbəb olmuş əməl cinayət hesab edilmirsə, yaxud bu əməlin törədilməsinə görə
azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmayıbsa;
- hökmün icraetmə müddəti ötərsə, yaxud cəzanı icra etməli olan Dövlətin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər əsaslara görə cəza həmin Tərəfin
ərazisində icra edilə bilməzsə;
- hökmü icra edən Dövlətin ərazisində məhkum törətdiyi əmələ görə cəzanı
çəkib və ya bəraət qazanıbsa, yaxud işə xitam verilibsə, eləcə də həmin Tərəfin
səlahiyyətli orqanı tərəfindən şəxs cəzadan azad edilibsə;
- məhkumun bu Müqavilədə nəzərdə (tutulmuş şərtlərlə verilməsi haqqında
Tərəflər arasında razılıq əldə edilməyibsə;
- məhkumun razılığı olmadıqda, yaxud öz iradəsini azad ifadə edə bilmədiyi
halda onun qanuni nümayəndəsinin razılığı olmadıqda.
Maddə 4
1. Məhkumun cəza çəkməsi məqsədi ilə verilməsi üçün Tərəflərdən birinin
səlahiyyətli orqanı digər Tərəfin səlahiyyətli orqanına müraciət edir.
Müraciət yazılı formada tərtib edilir və ona aşağıdakılar əlavə olunur:
- məhkumun şəxsiyyəti haqqında məlumatlar (familiyası, adı, atasının adı,
doğulduğu vaxt və yer);
- məhkumun vətəndaşlığını, yaxud daimi yaşadığı yeri təsdiq edən sənəd.
Hökmü çıxaran Dövlətin səlahiyyətli orqanı müraciətə bundan başqa:
- hökmün, yaxud işə dair yuxarı məhkəmə instansiyalarının qərarlarının təsdiq
edilmiş surətlərini, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi haqqında sənədləri;
- cəzanın məhkum tərəfindən çəkilmiş hissəsi və gələcəkdə çəkilməli olan
hissəsi haqqında sənədi;
- əgər əlavə cəza təyin edilibsə, onun icrası haqqında sənədi;
- şəxsin məhkum edildiyi cinayət qanunu maddələrinin mətnini;
- vətəndaşı olduğu, yaxud ərazisində daimi yaşayış yeri olduğu Tərəfin
ərazisində hökmün icra olunması üçün məhkumun verilməsi haqqında özünun, yaxud
onun öz iradəsini azad ifadə etmək qabiliyyəti olmadıqda isə qanuni nümayəndəsinin
yazılı razılığını əlavə edir, hökmü icra edən Dövlətə razılığın könüllü verilməsinə tam
əmin olmaq imkanı verilməlidir.
2. Zəruri hallarda Tərəflərin səlahiyyətli orqanları əlavə sənədlər, yaxud
məlumatlar tələb edə bilərlər.
3. hökmü çıxaran Dövlət və hökmü icra edən Dövlət məhkumun verilməsi ilə
bağlı müraciətlə əlaqədar qəbul edilmiş qərar haqqında məhkuma və ya onun qanuni
nümayəndəsinə yazılı məlumat verir. Ədliyyə nazirliyi, Rusiya Federasiyası
tərəfindən — Baş prokurorluq bir-birilə əlaqədə olurlar.
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Maddə 5
1. Cəzanı çəkmək məqsədi ilə məhkumun verilməsi haqqında müraciət olunan
Tərəfin səlahiyyətli orqanı mümkün qədər qısa müddətdə, ancaq zəruri sənədlər
alındığı vaxtdan 15 gündən artıq olmamaq şərti ilə, müraciət göndərmiş Tərəfin
səlahiyyətli orqanına məhkumun bu Müqavilədə nəzərdə Tutulmuş şərtlərlə
verilməsinə (qəbul edilməsinə) razı olduğunu, yaxud bundan imtina etdiyini bildirir.
2. Məhkumun verilməsi yeri, vaxtı və qaydası hər iki Tərəfin cəzanı icra edən
səlahiyyətli orqanları arasında razılaşma yolu ilə müəyyən edilir.
Maddə 6
1. Hökmü icra edən Dövlət cəzanın icrasının davam etdirilməsini təmin etməlidir.
Digər dövlətin hökmünün icrası ilə bağlı məsələnin məhkəmə aidiyyəti tərəflərin Ali
Məhkəməsi tərəfindən müəyyən olunur, hökmün icrası həmin dövlətin qanunvericiliyi ilə
tənzimlənir.
2. Məhkuma təyin olunmuş cəza hökmü çıxaran Dövlətin məhkəməsinin
hökmü əsasında çəkilir.
Hökmü icra edən Dövlətin məhkəməsi çıxarılmış hökmü əsas tutaraq öz
dövlətinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq əvvəlki hökmdə müəyyən olunmuş müddətə
azadlıqdan məhrum etmə cəzası müəyyən edir.
3. Əgər hökmü icra edən Dövlətin qanunvericiliyinə görə həmin əmələ görə
azadlıqdan məhrum etmənin yuxarı müddəti hökmlə təyin edilən müddətdə azdırsa,
məhkəmə azadlıqdan məhrum etmənin həmin Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş yuxarı müddətini təyin edir.
Məhkəməsi hökmü çıxaran Dövlətin ərazisində məhkumun çəkdiyi cəzanın
hissəsi cəzanın ümumi müddətə daxil edilir.
4. Hökmlə təyin edilmiş əlavə cəzanın icra edilməsi haqqında qərarı, törədilən
əmələ görə hökmü icra edən Dövlətin qanunvericiliyində belə cəza nəzərdə
tutulubsa, həmin Tərəfin məhkəməsi qəbul edir. Əlavə cəza bu maddədə nəzərdə
tutulmuş qaydada icra edilir.
Maddə 7
1. Cəzanın çəkilməsi üçün hökmü icra edən Dövlətə verilmiş şəxs barəsində
bu cür əməlin törədilməsinə görə həmin Tərəfin ərazisində eyni əmələ görə məhkum
edilmiş şəxslər üçün olduğu kimi məhkumetmənin eyni hüquqi nəticələri yaranır.
2. Tərəflərdən birinin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış hökmün
icrası üçün verilən şəxs qanuni qüvvəyə minmiş hökmün çıxarılmasına səbəb olan
həmin əmələ görə hökmü icra edən Dövlətin ərazisində yenidən cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz.
Maddə 8
Hökmü icra edən Dövlətin səlahiyyətli orqanı hökmü çıxaran Dövlətin
səlahiyyətli orqanına hökmün icra olunması barədə məhkəmənin qərarı haqqında
məlumat verir.
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Maddə 9
1. Məhkum verilənədək cəzanın çəkilməmiş hissəsinin icrası, habelə hökmün
icrası haqqında qərar çıxarıldıqdan sonra məhkumun cəzadan tam və ya qismən
azad edilməsi hökmü icra edən Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə həyata
keçirilir.
2. Həm hökmü çıxaran Dövlət, həm də hökmü icra edən Dövlət məhkum
barəsində bağışlama və amnistiya verilməsi hüququna malikdirlər.
3. Hökmü icra edən dövlətə verilmiş məhkum haqqında hökmə yenidən
baxılması hökmü çıxaran Dövlətin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilə
bilər.
Maddə 10
1. Əgər məhkum cəzanı çəkmək üçün verildikdən sonra hökmü çıxaran
Dövlətin səlahiyyətli məhkəməsi hökmü dəyişdirmişsə, bu barədə qərarın surəti və
başqa lazımi sənədlər hökmü icra edən Dövlətin səlahiyyətli orqanına göndərilir.
Hökmü icra edən Dövlətin məhkəməsi həmin qərarın icrası məsələsini bu
müqavilənin 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll edir.
2. Əgər məhkum cəzanı çəkmək üçün verildikdən sonra hökmü çıxaran
Dövlətdə cinayət işinə xitam verilməklə hökm ləğv edilmişdirsə, bu barədə qərarın
surəti icra üçün dərhal hökmü icra edən Dövlətin səlahiyyətli orqanına göndərilir.
3. Əgər məhkum cəzanı çəkmək üçün verildikdən sonra hökmü çıxaran
Dövlətdə hökm ləğv edilmişdirsə və yenidən istintaq, yaxud məhkəmə araşdırması
nəzərdə tutulmuşdursa, bu barədə qərarın surəti, cinayət işinin materialları və digər
zəruri materiallar həmin şəxsin hökmü icra edən Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq
şəkildə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması məsələsinin həll edilməsi üçün hökmü
icra edən Dövlətə göndərilir.
Maddə 11
Məhkumun verilməsi ilə əlaqədar verilmədən əvvəl meydana çıxan xərcləri, belə
xərclərin ərazisində əmələ gəldiyi Tərəf çəkir. Məhkumun verilməsi ilə əlaqədar digər
xərcləri hökmü icra edən Dövlət çəkir.
Maddə 12
Bu Müqavilənin müddəaları Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur.
Maddə 13
Bu Müqavilənin tətbiqi ilə əlaqədar ortaya çıxan məsələlər Azərbaycan
Respublikası və Rusiya Federasiyasının səlahiyyətli orqanları arasında razılaşmaya
uyğun olaraq həll edilir.
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Maddə 14
Bu Müqaviləni həyata keçirən zaman Tərəflər azərbaycan və rus dillərindən
istifadə edirlər.
Maddə 15
Bu Müqavilənin müddəaları bu Müqavilənin qüvvəyə minməsinədək məhkum
olunmuş şəxslərə də şamil edilir.
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 16
Bu Müqavilə təsdiq edilməlidir və təsdiqnamələrin mübadiləsindən otuz gün
sonra qüvvəyə minir. Müqavilə Tərəflərdən birinin digər Tərəfə bu Müqavilənin
pozulması niyyətində olduğu haqqında yazılı bildiriş göndərdiyi vaxtdan altı ay
keçdikdən sonra pozulmuş hesab olunur.
1994-cü il mayın 26-da, Moskva şəhərində hər biri azərbaycan və rus dillərində
iki nüsxədən ibarət tərtib edilmişdir, hər iki mətn eyni qüvvəyə malikdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏRƏFİNDƏN

RUSİYA FEDERASİYASI
TƏRƏFİNDƏN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ARASINDA
MÜLKİ VƏ TİCARƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası (bundan sonra «Razılığa Gələn
Tərəflər» adlandırılan),
Dostluq əlaqələrinin daha da təşviq etdirilməsini və milli suverenlik, hüquq
bərabərliyi və Razılığa Gələn Tərəflərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri əsasında
mülki və ticarət işlərində qarşılıqlı hüquqi yardımı asanlaşdırmağı arzu edərək,
mülki və ticarət işlərində qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə bağlanmasını qərara
alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
BİRİNCİ BÖLMƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
Bu Müqavilənin məqsədi bir Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşlarının digər Razılığa
Gələn Tərəfin ədliyyə idarələri qarşısında mülki və ticarət işlərində hüquqi müdafiəsini
təmin etməyi, hər iki Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri tərəfindən mülki və ticarət
işlərində qarşılıqlı hüquqi yardım göstərmək üçün əməkdaşlığı və mülki və ticarət işlərinə
dair məhkəmə qərarlarının tanınması və icra edilməsini tənzimləməkdir.
Maddə 2
1. Bir Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşları digər Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə
idarələrində baxılan mülki və ticarət işlərində həmin Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşları
ilə eyni şərtlərlə hüquqi müdafiəyə malikdirlər.
2. Bir Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşları mülki və ticarət işlərində digər Razılığa
Gələn Tərəfin ədliyyə idarələrinə həmin Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşları ilə eyni
şərtlərlə sərbəst iddia qaldırmaq hüququna malikdirlər.
3. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ərazisində iqamətgahı yerləşən və həmin
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilmiş hüquqi şəxslərə də
bu Müqavilənin müddəaları şamil edilir.
Maddə 3
1. Bu Müqavilədə başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda, Razılığa Gələn Tərəflərin
ədliyyə idarələri Razılığa Gələn Tərəflərin təyin etdikləri Mərkəzi Orqanlar vasitəsi ilə
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əlaqə yaradacaqlar. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Mərkəzi Orqan — Azərbaycan
Respublikası Ədliyyə Nazirliyidir. Türkiyə Respublikası tərəfindən Mərkəzi Orqan —
Türkiyə Respublikası Ədliyyə Nazirliyidir.
2. Bu Müqavilənin müddəaları diplomatik və ya konsulluq kanalları ilə əlaqə
yaradılmasına maneəçilik törətmir.
Maddə 4
1. Mərkəzi Orqanlar bir-birləri ilə sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin dilində və ya
ingilis dilində əlaqə yaradırlar.
2. Hüquqi yardım haqqında sorğular və əlavə sənədlər sorğu edən Razılığa Gələn
Tərəfin dilində hazırlanır və onlara sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəfin dilində təsdiq
edilmiş tərcümələr əlavə edilir.
3. Hüquqi yardımın yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilmiş sənədlər sorğu
edilən Razılığa Gələn Tərəfin dilində hazırlanır.
Maddə 5
Razılığa Gələn Tərəflərin Ədliyyə Nazirlikləri sorğu əsasında bu Müqavilənin
predmetini təşkil edən hüquqi məsələlərlə əlaqədar olaraq ölkələrinin qanunvericiliyi və
tətbiq edilən qanunlar barədə bir-birinə məlumat verirlər.
İKİNCİ BÖLMƏ
I HİSSƏ
MÜLKİ VƏ TİCARƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
Maddə 6
Razılığa Gələn Tərəflərin ədliyyə idarələri mülki və ticarət işlərində xüsusilə,
sənədlərin göndərilməsində, tərəflərin və şahidlərin dindirilməsində, ekspert rəylərinin
alınmasında və digər məhkəmə sənədlərinin yerinə yetirilməsində Razılığa Gələn
Tərəflərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bir-birlərinə yardım göstərirlər.
Maddə 7
1. Hüquqi yardım haqqında sorğu aşağıdakıları əhatə edir:
a. Sorğu edən və sorğu edilən ədliyyə idarələrinin adı;
b. Hüquqi yardıma ehtiyac yaradan məhkəmə işinin mahiyyəti;
c. Məhkəmə işi ilə əlaqədar olan tərəflərin adları və ünvanları hüquqi şəxslərə
gəldikdə isə onların adları və olduqları yer və mövcud olduqda onların nümayəndələrinin
adları və ünvanları;
d. Əgər sorğu sənədlərin təqdim edilməsi ilə əlaqədardırsa, həmin şəxsin tam
ünvanı və təqdim ediləcək sənədlər;
e. İfadələri alınacaq şəxslərin adları və ünvanları və əgər məlumdursa, onların
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doğum tarixləri, vətəndaşlıqları və peşələri;
f. İfadələri alınacaq şəxslərə veriləcək suallar;
g. Əldə ediləcək dəlilin mahiyyəti və ya yerinə yetiriləcək digər məhkəmə sənədləri;
h. Sorğunun yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan digər məlumatlar.
2. Hüquqi yardım haqqında sorğu bu sorğunu edən səlahiyyətli idarəsi tərəfindən
imzalanır və rəsmi möhürlə möhürlənir. Sorğuya əlavə olunan sənədlər sorğu edən
Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiq edilir.
Maddə 8
1. Sorğu edilən ədliyyə idarələri sorğunu icra etmək üçün öz dövlətinin qanunvericiliyinin müddəalarını tətbiq edir. Bununla yanaşı, sorğu edən ədliyyə idarəsi xüsusi bir
üsul və ya prosedura əsasən fəaliyyət göstərməsini arzu etdikdə, sorğu edilən Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə zidd olmamaq şərti ilə bu üsul və ya prosedur tətbiq edilə
bilər.
2. Maraqlı tərəflərin və əgər mövcuddursa, onların nümayəndələrinin iştirak edə
bilmələri üçün sorğu edən ədliyyə idarəsinə onun xahişi ilə prosessual hərəkətlərin
həyata keçiriləcəyi tarix və yer haqqında məlumat verilir.
3. Sorğu edilən ədliyyə idarəsi sorğunun yerinə yetirildiyini təsdiq edən sənədləri
sorğu edən ədliyyə idarəsinə göndərir və ya sorğunun yerinə yetirilmədiyi hallarda bu
barədə səbəbləri göstərilməklə həmin ədliyyə idarəsinə məlumat verir.
4. Sorğu edilən Razılığa Gələn Tərəf hüquqi yardım haqqında sorğuların yerinə
yetirilməsi üçün öz ölkəsində çəkilən bütün xərcləri öz üzərinə götürür və bu xərclərin
ödənilməsini tələb etmir.
Maddə 9
Hüquqi yardım haqqında sorğunun yerinə yetirilməsi sorğu edilən Razılığa Gələn
Tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ictimai quruluşuna zərər verə biləcəyi güman
edilərsə, belə bir sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edilə bilər.
Maddə 10
1. Sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsinə çağırılan şahid və ya
ekspert vətəndaşlığından asılı olmayaraq Razılığa Gələn Tərəfin ölkəsində bura
gəlməsindən əvvəl törətdiyi cinayətə və ya başqa bir əmələ görə məsuliyyətə cəlb oluna,
həbs edilə və ya şəxsi azadlığı hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırıla bilməz. Şahid və ya
ekspert şahid ifadəsinə və ya ekspert rəyinə görə məsuliyyətə cəlb oluna, həbsə alına və
ya onun barəsində hökm icra oluna bilməz.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən immunitet şahidə və ya ekspertə onların
iştirakının zəruri olmaması barədə ədliyyə idarələri tərəfindən bildirildiyi tarixdən yeddi
(ardıcıl) gün sonra şahid və ya ekspertin getmək imkanı olduğu halda bu ərazidə
qaldıqda, yaxud onu tərk edib getdikdən sonra könüllü geri qayıtdıqda öz qüvvəsini itirir.
3. Şahid və ya ekspertin çağırış vərəqəsində sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq yol, yaşayış, gündəlik xərcləri və ekspert haqqının
ödənilməsi şərtləri barədə məlumat əks olunur. Belə şəxsin müraciəti əsasında sorğu
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edən ədliyyə idarəsi tərəfindən yol, yaşayış, gündəlik xərcləri üçün avans ödənilir.
II HİSSƏ
SƏNƏDLƏR
Maddə 11
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ədliyyə idarəsinin sorğusuna əsasən digər
Razılığa Gələn Tərəf sorğu edən Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşlarının şəxsi, ailə və
iqtisadi vəziyyətini əks etdirən sənədlərin surətlərini tərcüməsiz və pulsuz göndərir.
Maddə 12
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin ölkəsində tərtib olunmuş və rəsmi təsdiq
edilmiş sənədlər digər Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarələrində leqallaşmadan azad
edilir.
2. Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin rəsmi idarələri tərəfindən tərtib olunmuş sənədlər digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində rəsmi sənədlərlə eyni qüvvəyə malikdir.
III HİSSƏ
MƏHKƏMƏ XƏRCLƏRİ VƏ TƏMİNATDAN AZAD OLMA
(JUDICATUM SOLVI)
Maddə 13
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları digər Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə
idarələrində baxılan işlər üçün yalnız xarici vətəndaş olduqlarına və ya Razılığa Gələn
Tərəfin ölkəsində yaşamadıqlarına görə təminat pulunun (Judicatum solvi) ödənilməsi
tələb edilməyəcək.
Maddə 14
Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşları digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində məhkəmə xərcləri, ekspert haqqı və şahidlərə və vəkillərə ödəmələr, sənədlərin
təqdim etmə xərcləri və digər məhkəmə xərcləri məsələlərində həmin Tərəfin
vətəndaşları ilə eyni şərtlər əsasında hüquqi yardımdan istifadə etmək hüququna
malikdirlər.
Maddə 15
Bu Müqavilənin 14-cü maddəsi əsasında hüquqi yardım müraciət edənin iqtisadi,
ailə və şəxsi vəziyyətini əks etdirən sənədlər əsasında təmin edilir. Sənədlər müraciət
edənin yaşadığı Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə və ya müraciət edən şəxs hər
iki Razılığa Gələn Tərəfin ölkəsində yaşamırsa, vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq tərtib edilir.
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Maddə 16
Əgər bir Razılığa Gələn Tərəfin ədliyyə idarəsi digər Razılığa Gələn Tərəfin
ərazisində yaşayan şəxsə hər hansı hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün son müddət
müəyyən etdiyi təqdirdə, bu müddət həmin şəxsə sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən
etibarən hesablanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ
MÜLKİ VƏ TİCARƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ QƏRARLARIN
TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 17
1. Razılığa Gələn Tərəflərdən hər biri digər Razılığa Gələn Tərəfin ərazisində
çıxarılmış aşağıdakı qərarları bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq öz ərazisində
tanıyır və icra edir:
a. Mülki və ticarət işləri üzrə məhkəmə qərarları;
b. Mülki işlər üzrə hər hansı bir məhkəmə tərəfindən təsdiq olunan barışıq
müqavilələri;
c. Cinayət işləri üzrə ziyanın ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə qərarları.
2. Bu Müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra çıxarılan qərarlar bu Müqaviləyə əsasən
tanınır və icra edilir.
3. Bu Müqavilə qüvvəyə minənədək çıxarılmış qərarlar 2 noyabr 1992-ci il tarixli
Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında mülki, ticarət və cinayət
işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsi haqqında Müqaviləyə əsasən tanınır və
icra edilir.
Maddə 18
Bu Müqavilənin 17-ci maddəsində nəzərdə tutulan məhkəmə qərarları aşağıdakı
şərtlərlə tanınır və icra edilir:
a) Məhkəmə qərarı onu çıxaran Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq son və icra ediləcək olmalıdır;
b) Məhkəmə qərarı çıxarılan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
cavabdehə lazımi qaydada məhkəmə qarşısında çıxış etmək barədə bildirilmişdir və
onun iddia vermək və özünü müdafiə etmək imkanı olmadığı halda, təmsil olunmaq
imkanı təmin edilmişdir;
c) Bu eyni tərəflər arasında eyni əsaslar və eyni predmeti olan;
i) tanınma və icra həyata keçirilən Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsində birinci
qaldırılan və həllini gözləyən;
ii) tanınma və icra həyata keçirilən Razılığa Gələn Tərəfin məhkəməsi tərəfindən
son qərar çıxarılması ilə nəticələnən işlər olmamalıdır.
d) Məhkəmə qərarının tanınması və icrası həyata keçirilən Razılığa Gələn Tərəfin
məhkəmələrinin müstəsna səlahiyyətlərinə daxil olmayan predmet barədə çıxarılmalıdır;
e) Məhkəmə qərarının tanınması və icra olunması tanınma və icra həyata keçirilən
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Razılığa Gələn Tərəfin ictimai quruluşuna zidd olmamalıdır.
Maddə 19
Sorğuya aşağıdakı sənədlər əlavə edilməlidir:
a) Son və icra qüvvəsinə malik olduğu barədə təsdiqi əks etdirən məhkəmə
qərarının tam və müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
b) Əgər məhkəmə qərarı qiyabi çıxarılmışsa, iştirak etməyən tərəfə məhkəmə çağırışının lazımi qaydada verilməsini təsdiq edən sənədin əsli və ya təsdiq edilmiş surəti;
c) Ərizənin və bu Maddənin (a)-(b) bəndlərində göstərilən sənədlərin məhkəmə
qərarının tanınması və icrası həyata keçiriləcək Razılığa Gələn Tərəfin dilinə və ya
ingilis dilinə təsdiq edilmiş tərcüməsi.
Maddə 20
1. Məhkəmə qərarının tanınması və icrası tanınma və icra həyata keçirilən Razılığa
Gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2. Tanınma və icra olunma barədə qərar çıxaran məhkəmə qərarın mahiyyətini yoxlamır. O, yalnız bu Müqavilənin 19 və 20-cı maddələrinin müddəalarını nəzərə alır.
Maddə 21
Bu Müqavilənin tanınmaya və icraya aid olan müddəaları xarici məhkəmənin
qərarının icrası nəticəsində əldə edilən pul və əşyaların xaricə köçürülməsi haqqında
Razılığa Gələn Tərəflərin qanunvericiliklərinin müddəalarına xələl gətirməyəcək.
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 22
Bu Müqavilə Razılığa Gələn Tərəflərin iştirakçı olduqları və ya olacaqları və bu
Müqavilənin tənzimlədiyi müddəaları əhatə edən beynəlxalq sənədlərə xələl gətirmir.
Maddə 23
Bu Müqavilənin tətbiq edilməsi ilə bağlı Razılığa Gələn Tərəflər arasında ortaya
çıxa biləcək bütün çətinliklər diplomatik kanallar vasitəsi ilə həll ediləcəkdir.
Maddə 24
1. Hazırki Müqavilə ratifikasiya edilməlidir.
2. Müqavilə ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
3. Bu Müqavilə qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədədir. Hər bir Razılığa Gələn Tərəf
onu yazılı şəkildə denonsasiya edə bilər. Bu halda Müqavilə digər Razılığa Gələn Tərəf
denonsasiya haqqında bildirişi aldığı tarixdən 12 ay ərzində qüvvədə qalacaqdır.
4. Hazırki Müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra 2 noyabr 1992-ci il tarixli Azərbaycan
389

Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında mülki, ticarət və cinayət işləri üzrə
qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsi haqqında Müqavilə qüvvəsini itirir.
Bakı şəhərində, 3 may 2002-ci ildə iki nüsxədə hər biri Azərbaycan, türk və ingilis
dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Təfsirdə fikir ayrılığı
yarandığı təqdirdə ingilis dilində olan mətndən istifadə edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI
ADINDAN
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ UKRAYNA ARASINDA
MƏHKUMLARIN CƏZA ÇƏKMƏK ÜÇÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra "Razılığa Gələn Tərəflər" adlandırılan Azərbaycan Respublikası və
Ukrayna,
- dövlət suverenliyi, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı hörmət prinsiplərindən çıxış
edərək;
- cinayət hüququ sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi arzu
edərək və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq;
- məhkumların cəzalarını vətəndaşları olduqları dövlətdə çəkmələrinin cəzanın
icrasının məqsədlərinə və hüquq pozanların cəmiyyətdə normal həyata qaytarmalarına
daha səmərəli kömək etdiyini nəzərə alaraq,
- insan hüquqlarına hörmət və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq;
aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər:
Maddə 1
1. Hazırkı Müqavilənin məqsədlərinə nail olmaq üçün, terminlər aşağıdakı məna
daşıyır:
1)
"Hökmü çıxaran dövlət" - şəxs barəsində azadlıqdan məhrumetmə haqqında
hökm çıxaran məhkəmənin aid olduğu Razılığa Gələn Tərəf;
2) "Hökmü icra edən dövlət" - azadlıqdan məhrum edilmiş və onun vətəndaşı olan
şəxsi cəzanı çəkmək üçün verilən Razılığa Gələn Tərəf;
3) "Məhkum"- Razılığa Gələn Tərəflərdən birinin məhkəmələri tərəfindən cinayət
törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxs;
4) "Yaxın qohumlar" - qohumluq əlaqəsində olan şəxslər: ana, ata, ər, arvad,
uşaqlar, doğma qardaş və bacılar, baba və nənə, övladlığa gotürənlər və götürülənlər;
5) "Səlahiyyətli orqanlar" - məhkumların verilməsi haqqında qərarı icra edən
Razılığa Gələn Tərəflərin orqanları;
6) "Mərkəzi orqanlar" - Razılığa Gələn Tərəflərin Ədliyyə Nazirlikləri.
2.
Hazırkı Müqavilənin yerinə yetirilməsi məsələləri üzrə Razılığa Gələn Tərəflərin səlahiyyətləri orqanları bir-biri ilə mərkəzi orqanları vəsitəsi ilə əlaqə saxlayırlar.
Maddə 2
Razılığa Gələn Tərəflər hazırkı Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq bir-birinin sorğusuna əsasən hökmü çıxaran dövlətin ərazisində törətdiyi cinayətə görə azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkən və digər Razılığa Gələn Tərəfin vətəndaşı olan məh-
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kumları hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün vermələrini öhdələrinə götürürlər.
Maddə 3
1. Hazırkı Müqaviləyə əsasən məhkum olunmuş şəxs yalnız aşağıdakı şərtlərlə
verilə bilər:
1) əgər bu şəxs hökmü icra edən dövlətin vətəndaşıdırsa;
2) əgər hökm qanuni qüvvəyə minmişdirsə;
3) əgər verilmə haqqında sorğu alınan zaman məhkumun cəza çəkməsinə 6
aydan aşağı olmayan müddət qalmışsa;
4) əgər məhkum olunmuş şəxs verilməyə razıdırsa və ya onun yaşını, fiziki və ya
psixi vəziyyətini nəzərə alaraq Razılığa Gələn Tərəflərdən biri və ya yaxın qohumları, və
ya məhkum olunmuş şəxsin qanuni nümayəndəsi verilməni zəruri hesab edirlərsə;
5) əgər barəsində hökm çıxarılan əməl hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyinə
əsasən cinayətdirsə;
6) əgər cinayət nəticəsində vurulmuş maddi ziyan ödənilmişsə;
7) əgər hökmü çıxaran dövlət və hökmü icra edən dövlət məhkum olunmuş şəxsin
verilməsinə razıdırlarsa.
2. Hökmü icra edən dövlətin cinayət-icra sisteminin idarə orqanlarının vəzifəli
şəxsləri məhkuma və onun qanuni nümayəndəsinə, verilmənin mümkünlüyü və onun
hüquqi nəticələri barədə izahat verməlidir.
3. Müstəsna hallarda, Razılığa Gələn Tərəflər hətta məhkumun cəzasının çəkilmə müddətinin 6 aydan aşağı müddətə qaldığı və ya cinayət nəticəsində vurulmuş ziyan
tam ödənilmədiyi halda, məhkumun verilməsi haqqında razılığa gələ bilərlər.
Maddə 4
Məhkum aşağıdakı hallarda verilmir:
1) vətəndaşı məhkum olan Razılığa Gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən cəza,
cinayət təqibinin müddətinin bitməsi nəticəsində icra oluna bilmədikdə;
2) sorğu verən Razılığa Gələn Tərəf hazırkı Müqavilənin 7-ci maddəsinin
tələblərini lazımı qaydada yerinə yetirmədikdə.
Maddə 5
Razılığa Gələn Tərəflər öz üzərlərinə aşağıdakı öhdəlikləri götürürlər:
1. Digər Tərəfin vətəndaşının azadlıqdan məhrum edilməsi və olduğu yer barədə
bir-birinə Mərkəzi orqanlar vəsitəsi ilə yazılı məlumat vermək.
2. Məhkumun vətəndaşı olduğu dövlətə verilməsi ilə əlaqədar hər bir Razılığa
Gələn Tərəfin səlahiyyətli orqanına müraciət etməsi üçün məhkumlara, onların qanuni
nümayəndələrinə və ya yaxın qohumlarına izahat vermək və buna real imkan yaratmaq.
Maddə 6
1. Məhkumun cəza çəkilməsi üçün verilməsi, hökmü çıxaran Razılığa Gələn
Tərəfin təklifi üzrə o halda ola bilər ki, məhkumun vətəndaşı olduğu Razılığa Gələn
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Tərəf, hazırkı Müqavilənin şərtlərinə riayət etməklə onu, hökmü icra etmək üçün qəbul
etməyə razıdır.
2. Vətəndaşı məhkum olan Razılığa Gələn Tərəf məhkumun verilməsinin
mümkünlüyü məsələsinə baxılması xahişi ilə hökmü çıxaran Razılığa Gələn Tərəfə
müraciət edə bilər.
Maddə 7
1. Məhkumun verilməsi barədə sorğu yazılı şəkildə tərtib edilir və ona hökmü
çıxaran dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən aşağıdakılar əlavə edilir:
1) məhkumun şəxsiyyəti haqqında məlumat (familiyası, adı, atasının adı,
doğulduğu yer və tarix);
2) məhkumun vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd;
3) şəxsin məhkum olunmasının əsasını təşkil edən cinayət qanununun maddələrinin mətni;
4) verilməsinə razılıq haqqında məhkumun və ya hazırkı Müqavilənin 3-cü
maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü yarımbəndində göstərilən hallarda onun yaxın
qohumlarının və ya qanuni nümayəndəsinin yazılı ərizəsi;
5) hökmün surəti, iş üzrə olan yuxarı instansiya məhkəmə orqanlarının qərarları,
hökmün qanuni qüvvəyə minməsi haqqında sənədlər;
6) cəzanın çəkilmiş hissəsi və çəkiləcək hissəsi haqqında sənəd;
7) əgər əlavə cəza təyin edilmişsə, onun icrası barədə sənəd;
8) məhkumun səhhətinin vəziyyəti barədə tibbi rəy və davranışı barəsində
məlumat;
9) maddi ziyanın mövcudluğu və onun ödənilməsi qaydası haqqında məlumat;
10) digər sənədlərin surətləri, yalnız səlahiyyətli orqanların qarşılıqlı razılığı
əsasında əlavə edilə bilər.
2. Bütün sadalanan sənədlər imzalanmalı və gerbli möhürlə təsdiq olunmalıdır.
Maddə 8
1. Hökmü çıxaran dövlət hazırkı Müqavilənin 3-cü maddəsinin 1-ci bəndinin 4-cü
yarımbəndinə uyğun olaraq, verilən şəxs tərəfindən razılığın könüllü verilməsini və bu
razılığın hüquqi nəticələrini tam dərk etməsini təmin edir.
2. Məhkum edilmiş şəxsin razılığının bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq
alındığını, hökmü çıxaran dövlət tərəfindən hökmü icra edən dövlətə rəsmi şəxslərin
köməyi ilə yoxlama imkanı yaradır.
Maddə 9
1. Verilmə ilə əlaqədar daxil olmuş sorğu üzrə razılıq və imtina haqqında qərarı
Razılığa Gələn Tərəf, hazırkı Müqavilənin 7-ci maddəsinin 1-ci bəndində sadalanan
sənədlərin alındığı gündən bir aydan gec olmayaraq qəbul edir. Qəbul edilmiş qərar
barədə, haqqında sorğu göndərilən şəxsə və ya verilmə barədə müraciət edən şəxsə
yazılı şəkildə məlumat verilir.
2. Məhkumun verilməsinə imtina haqqında qərar əsaslandırılmalıdır.
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Maddə 10
Məhkumun verilmə qaydası və yeri Razılığa Gələn Tərəflərin cəzanı icra edən
orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Maddə 11
Məhkumun verilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər, hökmü çıxaran dövlətin ərazisində
əmələ gələnlərdən başqa, hökmü icra edən dövlət tərəfindən ödənilir.
Maddə 12
1. Hökmü icra edən dövlət özünün milli qanunvericiliyini rəhbər tutaraq hökmün tam
həcmdə icrasını təmin etməyə borcludur.
2. Hökmü icra edən dövlət məhkumun vəziyyətini ağırlaşdırmadan, öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq cəzanın çəkilməsinin davamını təmin edir. Razılığa gələn
digər tərəfin hökmün icrası ilə əlaqədar məsələlər hər bir Razılığa Gələn Tərəfin
qanunvericildiyi ilə müəyyən edilir.
3. Məhkum təyin edilmiş cəza hökmü çıxaran dövlətin məhkəməsinin hökmü
əsasında çəkilir. Hökmü icra edən dövlətin məhkəməsi çıxarılmış hökmdən çıxış edərək
onun icrası haqqında qərar qəbul edir.
4. Əgər, hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində bu əmələ görə azadlıqdan
məhrum etmənin həddi hökm üzrə təyin edildiyindən aşağıdırsa, hökmü icra edən
dövlətin məhkəməsi öz qanunvericiliyində bu əmələ görə nəzərdə tutulan azadlıqdan
məhrumetmənin yuxarı həddini təyin edir.
5. Əgər hökm iki və ya daha çox əmələ aiddirsə və hökmü icra edən dövlətdə həmin əməllərdən biri və ya bir neçəsi cinayət hesab olunmursa, həmin dövlətin məhkəməsi cinayət hesab olunan əmələ görə cəzanın hansı hisssəsini tətbiq edilməsini
müəyyən edir.
6. Hökmü icra edən dövlətin qanunvericiliyində törədilmiş əmələ görə belə cəza
nəzərdə tutulduğu halda, bu dövlətin məhkəməsi tərəfindən əlavə cəzanın icrası
barəsində qərar qəbul edilir.
Maddə 13
Razılığa Gələn hər bir tərəf verilmiş məhkuma bağışlama və ya amnistiya tətbiq
etmə hüququna malikdir.
Maddə 14
Verilmiş məhkuma münasibətdə hökmə əsaslığı ilə əlaqədar yenidən baxmağa,
yalnız hökmü çıxaran dövlət səlahiyyətlidir.
Maddə 15
1. Hökmə onu çıxaran dövlət tərəfindən yenidən baxılmışdırsa, hökmün ləğv
edilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə məhkəmə qərarının təsdiq edilmiş surəti hökmü icra
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edən dövlətə təxirəsalınmadan göndərilir.
2. Əgər məhkum cəza çəkməsi üçün verildikdən sonra hökm çıxaran dövlətdə
ləğv edilmiş və ya istintaq və məhkəmə baxışı nəzərdə tutulubsa, bu barədə qərarın
surəti, cinayət işinin materialları, məhkum olmadan keçirilməsi mümkün olan zəruri
prosessual hərəkətlərin nəticələri üzrə digər materiallar, bütün cinayət işinin materialları
rus dilinə tərcüməsi ilə, öz qanunvericiliyinə əsasən cinayət təqibini aparmaq üçün
hökmü icra edən dövlətə göndərilir.
3. Əlavə istintaqın nəticələrinə görə bəraətedici əsaslarla cinayət işinə xitam
verildikdə və ya məhkəmə tərəfindən bəraət hökmü çıxarıldıqda, əsassız cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməklə şəxsə vurulmuş ziyan, ərazisində cinayət törədilmiş dövlət
tərəfindən ödənilir.
4. Əgər məhkumun cəza çəkmək üçün verildikdən sonra hökm çıxarılmış dövlət
tərəfindən dəyişdirilmişsə, bu barədə qərarın surəti və digər zəruri sənədlər hökmü icra
edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına göndərilir. hökmü icra edən dövlətin məhkəməsi
hazırkı müqavilənin 12-ci maddəsində göstərilən qaydada belə qərarın icrası haqqında
məsələni həll edir.
Maddə 16
1. Hökmü icra edən dövlətə cəza çəkmək üçün verilən şəxsə münasibətdə, bu
dövlətin ərazisində eyni əməl törətməyə görə məhkum edilmiş şəxslərə münasibətdə
olduğu kimi məhkum etməklə əlaqədar eyni hüquqi nəticələr yaranır.
2. Razılığa Gələn digər Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
hökmün icrası ilə əlaqədar verilən şəxs, hökm qanuni qüvvəyə minmiş həmin əmələ
görə, hökmü icra edən dövlətin ərazisində cinayət məsuliyyətinə yenidən cəlb edilə
bilməz.
Maddə 17
1. Əgər Razılığa Gələn Tərəflərdən biri digər Razılığa Gələn Tərəfə məhkum
olmuş şəxsin onun ərazisindən tranzit qaydada aparılması barədə xahiş ilə müraciət
etmişsə və müraciət edən Razılığa Gələn Tərəf üçüncü dövlətlə onun ərazisinə və ya
ərazisindən məhkum olunmuş şəxsin verilməsini razılaşdırmışsa, bu Razılığa
Gələn Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər Razılığa Gələn Tərəfin göstərilən
xahişinin təmin edə bilər.
2. Məhkum olunmuş şəxsin tranzit aparılması ilə əlaqədar xərcləri, bu daşıma
üçün xahiş ilə müraciət etmiş Razılığa Gələn Tərəf ödəyir.
Maddə 18
Hazırkı Müqavilənin tətbiqi ilə əlaqədar ortaya çıxan məsələləri Razılığa Gələn
Tərəflərin Mərkəzi orqanları həll edir.
Maddə 19
1. Hazırkı Müqavilənin icrası ilə əlaqədar Razılığa Gələn Tərəflər öz dövlət
395

dillərindən istifadə edirlər.
2. Razılığa Gələn Tərəflərin dövlət dilində icra olunmuş sənədlərə rus dilində
təsdiq edilmiş tərcüməsi əlavə olunur.
Maddə 20
Hazırgı Müqavilənin müddəaları Razılığa Gələn Tərəflərin iştirakçı olduğu
beynəlxalq Müqavilələrdən irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur.
Maddə 21
Hazırkı Müqavilənin qüvvəsi Müqavilə qüvvəyə minənə qədər Razılığa Gələn
Tərəflərin məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərə də şamil edilir.
Maddə 22
1. Hazırkı Müqavilə ratifikasiya olunmalı və Razılığa Gələn Tərəflərin ratifikasiya
fərmanlarının dəyişdirilməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
2. Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır.
3. Hazırkı Müqavilənin qüvvəsi Razılığa Gələn bir Tərəfin onun qüvvəsinə xitam
verilməsi niyyəti barədə yazılı xəbərdarlığın digər Razılığa Gələn Tərəfdən alındığı
andan altı ay keçdikdən sonra dayandırılır.
" 24 " mart 1997-ci ildə Kiyev şəhərində iki nüsxədə hər biri Azərbaycan, ukrayna
və rus dillərində olmaqla tərtib edilmiş, bütün mətnlər autentikdir.
Hazırkı Müqavilənin mətninin təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandıqda, Razılığa Gələn
Tərəflər rus dilində olan mətnə istinad edəcəklər.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ADINDAN

UKRAYNA
ADINDAN
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Azərbaycan Respublikası ilə Hindistan Respublikası arasında mülki və ticarət
işləri üzrə hüquqi və məhkəmə yardımı haqqında
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra “Razılığa gələn Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və
Hindistan Respublikası,
iki ölkə arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək niyyəti ilə ədliyyə və hüquqi
sahələrdə faydalı əməkdaşlığı təşviq edərək,
mülki və ticarət işləri üzrə ən geniş hüquqi yardım tədbirlərinə şərait yaradılmasının
zəruriliyini dərk edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Tətbiq dairəsi
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Müqaviləyə müvafiq olaraq milli qanunvericiliklərinə
uyğun mülki və ticarət işləri üzrə bir-birlərinə ən geniş şəkildə qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərirlər.
2. Hazırkı Müqaviləyə əsasən hüquqi yardım aşağıdakılar üzrə göstərilir:
a. çağırış vərəqələrinin və digər məhkəmə sənədlərinin və ya bildirişlərin təqdim
edilməsi;
b. yazılı vəsatətlər və ya tapşırıqlar vasitəsilə sübutların toplanılması;
c. qərarların, barışıq sazişlərinin və arbitraj qərarlarının icrası.
Maddə 2
Mərkəzi orqanlar və sənədlərin təsdiqi
1. Hüquqi yardım haqqında sorğular Razılığa gələn Tərəflərin mərkəzi orqanları
vasitəsilə həyata keçirilir.
2. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Mərkəzi Orqan Ədliyyə Nazirliyi, Hindistan
Respublikası tərəfindən isə Mərkəzi Orqan Hüquq və Ədliyyə Nazirliyidir.
3. Başqa qayda göstərilməyibsə, hüquqi yardım ilə bağlı bütün sənədlər məhkəmə
tərəfindən rəsmi imzalanaraq möhürlənir və Sorğu edən Tərəfin Mərkəzi Orqanı
tərəfindən təsdiq edilir.
Maddə 3
Çağırış vərəqələrinin, məhkəmə sənədlərinin və materialların təqdim edilməsi
1. Çağırış vərəqələrinin və digər məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi Sorğu
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edilən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydalara və ya Sorğu edilən Tərəfin
qanunvericiliyinə zidd olmadığı halda, Sorğu edən Tərəfin istədiyi xüsusi qaydalara
uyğun olaraq həyata keçirilir.
2. Bu Müqaviləyə əsasən təqdim edilən çağırış vərəqələri və digər məhkəmə
sənədləri Sorğu edən Tərəfin ərazisində icra olunmuş hesab edilir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları hər hansı məcburi tədbirlər tətbiq
edilmədən Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində yaşayan Razılığa gələn digər Tərəfin
vətəndaşlarına çağırış vərəqələrinin və digər məhkəmə sənədlərinin diplomatik və ya
konsulluq nümayəndələri vasitəsi ilə Razılığa gələn Tərəflərin təqdimetməni həyata
keçirmək hüququna mane olmur. Belə hallarda icra hərəkətləri akkreditə olunmuş dövlət
üçün heç bir məsuliyyət yaratmır.
4. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq, çağırış vərəqələri və
digər məhkəmə sənədləri poçt kanalları və ya hər hansı məcburiyyət tədbirləri tətbiq
olunmadan, onu könüllü qəbul edən ünvan sahibinə çatdırılma vasitəsilə birbaşa təqdim
edilə bilər.
5. Təqdim edilmənin ünvan sahibi Sorğu edilən Dövlətin vətəndaşıdırsa, onun
barəsində hər hansı tələb bu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq həll olunmalıdır.
Maddə 4
Çağırış vərəqələrinin və digər məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi haqqında
sorğuda ünvan sahibinin adı, titulu, yaşadığı və ya işlədiyi yer barədə bütün məlumatlar,
həmçinin həmin şəxsə təqdim edilməli sənədlərin və materialların siyahısı göstərilir.
Əgər təqdimetmənin hər hansı bir xüsusi qaydada həyata keçirilməsi arzu olunarsa, bu
barədə sorğuda qeyd olunmalıdır.
Maddə 5
1. Sorğu edilən Tərəf sorğunun icrasının onun suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ya
dövlət siyasətinə xələl gətirə biləcəyini hesab etmədikdə, bu Müqavilənin müddəalarına
uyğun olan çağırış vərəqələrinin və digər məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi
haqqında sorğunun icrasından imtina edilə bilməz.
2. İşin mahiyyətini kifayət qədər təsdiq edən hüquqi əsasların göstərilmədiyi
səbəbindən sorğunun icrasından imtina edilə bilməz.
3. Təqdimetmə həyata keçirilmədikdə, Sorğu edilən Tərəf onun icra olunmamasının
səbəbləri barədə Sorğu edən Tərəfə dərhal məlumat verir.
Maddə 6
1. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı həmin sənədləri və materialları bununla
bağlı tətbiq olunan qanun və qaydalara uyğun olaraq təqdim edir. Belə təqdimetmənin
həyata keçirilməsi üçün heç bir ödəniş və xərc tutula bilməz.
2. Təqdimetmə Sorğu edən Tərəfin göstərdiyi xüsusi qaydada o şərtlə həyata
keçirilə bilər ki, bu, Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə zidd olmasın və belə xüsusi
təqdimetmə qaydası üçün əlavə xərclər sonradan ödənilsin.
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Maddə 7
1. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanının vəzifəsi məhkəmə sənədlərini və
materialları ünvan sahibinə təqdim etməklə bitir.
2. Təqdimetmə ünvan sahibinin imzası və ünvan sahibinin adını, təqdimetmənin
tarixi və qaydasını və təqdimetmənin həyata keçirilməsi mümkün olmamışdırsa, bunun
səbəblərini əks etdirən, səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən rəsmi arayışla təsdiq edilir.
3. Ünvan sahibinin imzası ilə olan məhkəmə sənədlərinin və materiallarının surətləri
və ya təqdimetməni təsdiq edən arayış Mərkəzi Orqan vasitəsilə sorğu edən orqana
göndərilir.
Maddə 8
Sübutların toplanması
1. Razılığa gələn Tərəfin məhkəmə orqanları həmin Tərəfin qanunvericiliyinin
müddəalarına uyğun olaraq, digər Tərəfin səlahiyyətli məhkəmə orqanına yazılı vəsatət
göndərmək yolu ilə mülki və ticarət işləri üzrə sübutların toplanmasını xahiş edə bilər.
2. Bu Müqavilənin məqsədləri üçün sübutların toplanması aşağıdakıları əhatə edir:
a. andiçmə yolu ilə və ya başqa yolla şahid ifadələrinin alınması;
b. istənilən hüquqi proseslərə aid şahidə andiçmənin təqdim edilməsi;
c. yuxarıda “a” və “b” yarımbəndlərinə uyğun olaraq ifadə vermiş şəxsin həmin
ifadəyə aid sənədlərin, materialların və nümunələrin tərtib edilməsi, tanınması və ya
araşdırılması.
3. Yazılı vəsatətdə aşağıdakılar göstərilir:
a. sübutu sorğu edən məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqan;
b. tələb olunan sübuta aid icraatın xarakteri və bununla bağlı bütün zəruri
məlumatlar;
c. məhkəmə prosesinin iştirakçısı olan tərəflərin adları və ünvanları;
d. əldə olunması tələb olunan sübut;
e. araşdırmaya cəlb edilməli olan şəxslərin adları və ünvanları.
4. Əgər zərurət yaranarsa, yazılı vəsatət şahid və ya aidiyyəti olan digər şəxslərə
verilməsi tələb olunan sualların siyahısı ilə və ya barəsində sual veriləcək məsələnin
mahiyyətini göstərən izahatla və belə sübutlara və ya izahata aid olan sənədlərlə
müşayiət olunur.
5. Yazılı vəsatətlərdə sübutun əldə olunmasının yolu göstərilir.
Maddə 9
Bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq, tapşırıqlar vasitəsilə həyata keçirilmiş
məhkəmə hərəkətləri onları sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən həyata
keçirilmiş məhkəmə hərəkətləri kimi eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
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Maddə 10
1. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı göndərilmiş yazılı vəsatətləri öz
qanunvericiliyinin müddəalarına uyğun olaraq icra edir və öz qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilən eyni üsul və prosedurları, o cümlədən müvafiq məcburetmə üsullarını tətbiq
etməklə tələb olunan sübutları əldə edir.
2. Sorğu edilən Tərəf özünün qanunvericiliyinə və təcrübəsinə zidd olmamaq şərtilə
yazılı vəsatətdə aydın şəkildə göstərilən istənilən xüsusi üsul və proseduru tətbiq edir.
3. Yazılı vəsatətlər mümkün qədər qısa müddətdə icra edilir.
4. Sorğu edən Tərəf arzu etdikdə, aidiyyəti tərəflərin və olduğu halda onların
nümayəndələrinin iştirak edə bilmələri üçün məhkəmə iclasının tarixi və yeri barədə
məlumatlandırılır. Sorğu edən Tərəfin sorğusu əsasında bu məlumat birbaşa tərəflərə və
ya onların nümayəndələrinə göndərilir.
5. Yazılı vəsatət icra olunduqda, onun icrasını təsdiq edən zəruri sənədlər Sorğu
edən Tərəfə göndərilir.
6. Yazılı vəsatətin tam və ya qismən icra olunmadığı hər bir halda, onun səbəbləri
barədə Sorğu edən Tərəfə dərhal məlumat verilir.
Maddə 11
1. Yazılı vəsatətin icrasından yalnız aşağıdakı səbəblərə görə imtina edilə bilər:
a. vəsatətin icrası məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid olmadıqda;
b. Sorğu edilən Tərəf sorğunun icrasının onun suverenliyinə və ya təhlükəsizliyinə
xələl gətirəcəyini hesab etdikdə.
2. Sorğu edilən Tərəf yalnız öz daxili qanunvericiliyinə əsasən işin predmeti üzrə
müstəsna yurisdiksiyanın olduğuna və ya onun daxili qanunvericiliyinin işə dair iddia
hüququnu qəbul etmədiyinə əsaslanaraq icradan imtina edə bilməz.
Maddə 12
1. Sorğu edən Tərəfin hər hansı təlimatına əsasən Sorğu edilən Tərəf tərəfindən
yazılı vəsatətlərin icrası və sübutların toplanması hər hansı xərc və məsrəfin
ödənilməsinə əsas vermir. Lakin Sorğu edilən Tərəf aşağıdakıların ödənilməsini tələb
etmək hüququna malikdir:
a. şahidlərə, ekspertlərə və ya tərcüməçilərə ödənilmiş hər hansı xərc və ödənişləri;
b. sorğunu icra edərkən xüsusi prosedurun istifadə edilməsi nəticəsində əmələ
gələn hər hansı xərc və ödənişi.
Maddə 13
Razılığa gələn Tərəflərdən birinin diplomatik və ya konsulluq xidmətinin
nümayəndəsi təmsil etdiyi tərəfin vətəndaşlarına heç bir məcburiyyət göstərmədən digər
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində məhkəmələrdə başlanılmış icraata kömək məqsədi ilə
sübutlar toplaya bilər.
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Maddə 14
Məhkəmə və arbitraj qərarlarının tanınması və icrası
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər Razılığa
gələn Tərəfin məhkəmələri tərəfindən mülki, ticarət və şəxsi işlər üzrə, o cümlədən
cinayət işləri üzrə zərərin ödənilməsinə dair qəti qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarını
tanıyır və (və ya) icra edir.
2. Bu Müqavilədə istifadə olunan “qərar” termini, onun təyinatından asılı olmayaraq,
Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən məhkəmə icraatı üzrə qəbul
edilmiş hər hansı qərar mənasını daşıyır.
Maddə 15
Şəxsin qabiliyyəti və ya statusu ilə bağlı məsələlərə aid mübahisələrdə iddia
ərizəsinin təqdim edildiyi vaxtda bu şəxsin vətəndaşı olduğu Tərəfin məhkəmələri həmin
məsələlərdə səlahiyyətlidirlər.
Maddə 16
Daşınmaz əmlakın yerləşdiyi yer üzrə Tərəfin məhkəmələri həmin əmlakla bağlı
hüquqların müəyyən edilməsi səlahiyyətinə malikdirlər.
Maddə 17
Şəxsin qabiliyyəti və ya statusu, yaxud da daşınmaz əmlakla bağlı məsələlərdə
Razılığa gələn Tərəflərin məhkəmələri aşağıdakı işlərdə səlahiyyətli olmalıdırlar:
a. iddianın verildiyi anda cavabdehin daimi, yaxud hazırkı yaşayış yeri həmin
Tərəfin ərazisindədirsə;
b. iddianın verildiyi anda cavabdeh həmin Tərəfin ərazisində ticarət və ya sənaye
xarakterli sahəyə və ya quruma malikdirsə və ya gəlir qazanmaq üçün işləyirsə və iddia
belə fəaliyyətə aiddirsə;
c. iddiaçı ilə cavabdehlər arasında bağlanılmış açıq-aşkar və ya dolayı razılığa
əsasən məhkəmə mübahisəsinə səbəb olan əqd üzrə öhdəliklər həmin Tərəfin
ərazisində icra olunur və ya icra olunmalıdırsa;
d. əqddən irəli gəlməyən məsuliyyət olduğu təqdirdə, hərəkət həmin Tərəfin
ərazisində törədilmişdirsə;
e. cavabdeh açıq-aşkar və ya dolayı yolla həmin Tərəfin məhkəməsinin
yurisdiksiyasını qəbul etmişdirsə və bu Tərəfin qanunvericiliyi ona icazə verirsə;
f. və ya bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq, həmin Tərəfin məhkəmələri
işin mahiyyətinə baxmağa səlahiyyətli olduğu halda, təminetmə tədbiri üçün istənilən
müraciət.
Maddə 18
Bu Müqavilənin müddəalarına əsasən, qəbul edilməsi qiyabi həyata keçirilmiş hallar
istisna olmaqla, məhkəmə qərarının tanınması və ya icra edilməsi barədə Sorğu edilən
Tərəfin məhkəmələri Razılığa gələn digər Tərəfin məhkəmələrinin yurisdiksiyasının
əsaslarını araşdırarkən, yurisdiksiyasının əsaslandırılmasına dair həmin qərarda
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göstərilmiş faktlara bağlıdırlar.
Maddə 19
Qərar sorğu edilmiş Razılığa gələn Tərəfin qanunlarına əsasən tanınmalı və ya icra
edilməli olmadıqda, bu qərar tanınmır və ya icra edilmir.
Maddə 20
Qərarın tanınması və ya icrası ilə bağlı prosedurlar Sorğu edilən Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 21
1. Sorğu edilən Tərəfin qərarı tanımalı və icra etməli olan səlahiyyətli məhkəmə
orqanı işin mahiyyətini nəzərdən keçirmədən qərarın bu Müqavilənin şərtlərinə
uyğunluğunu yoxlamaqla kifayətlənir.
2. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli məhkəmə orqanı, zərurət olduqda, qərarı icra
edərkən bu barədə bildiriş verilməsi məqsədi ilə öz ərazisində çıxarılan qərar üçün tətbiq
olunan qaydada zəruri tədbirlər görür.
3. Qərarın icrası bölünən olduqda, icra vərəqəsi qərarın həm tam, həm də qismən
icrasına verilə bilər.
Maddə 22
Digər Razılığa gələn Tərəfdə qərarın tanınmasını və icrasını sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin Mərkəzi Orqanı aşağıda göstərilənləri təqdim etməlidir:
a. qərarın rəsmi qaydada təsdiq edilmiş surətini;
b. qərarın özündə bu barədə məlumat göstərilmədikdə, həmin qərarın qəti
olduğunu və icraya yönələ bilməsini təsdiq edən rəsmi sənədi;
c. qiyabi şəkildə qərar çıxarıldıqda, cavabdehin məhkəməyə vaxtında çağırılmasını
təsdiq edən çağırış vərəqəsinin və ya hər hansı digər sənədin təsdiq edilmiş surətini.
Maddə 23
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin onun milli qanunvericiliyinə əsasən iddiaya
baxmağa səlahiyyətli olan məhkəmə orqanına iddia ilə bağlı təqdim edilmiş barışıq
sazişi bağlandığı Tərəfdə icra üçün məcburi olduğu və onun müddəalarının Sorğu edilən
Tərəfin Konstitusiya qaydalarına və ya dövlət siyasətinə zidd olmadığı müəyyən
edildikdən sonra digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində tanınır və icra olunur.
2. Barışıq sazişinin tanınmasını və ya icrasını Sorğu edən Tərəf sazişin rəsmi
surətini və zərurət olduqda, qərarın hansı həcmdə icra edildiyini əks etdirən məhkəmə
orqanının arayışını təqdim etməlidir.
Maddə 24
Arbitraj qərarları
1. Bu Müqavilənin 23-cü və 25-ci maddələrinin müddəalarına xələl gətirmədən
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Tərəflərdən birinin ərazisində qəbul olunmuş arbitraj qərarları aşağıdakı hallarda digər
Tərəfdə tanınır və icra edilir:
a. arbitraj qərarı mübahisə üzrə tərəflərin hüquqi münasibətlərindən irəli gələn hər
hansı spesifik və ya gələcək mübahisənin həlli üçün arbitraja müraciət etmək barədə
yazılı razılaşmaya əsaslansın;
b. Sorğu edilən Tərəfin dövlət siyasətinə zidd olduğu hallar istisna olmaqla, icra
üçün tanınmalı olan qərar Sorğu edilən Tərəfin qanunları baxımından arbitraja verilə
bilən məsələlər üzrə çıxarılsın.
2. Qərarın tanınmasını və icrasını Sorğu edən Tərəf onun surəti ilə birlikdə bu
qərarın məcburi qüvvəyə minməsi barədə Sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli məhkəmə
orqanının arayışını təqdim edir.
3. Mübahisəni həll etmək üçün münsiflərə səlahiyyət verən mübahisə üzrə tərəflər
arasında bağlanmış sazişin təsdiq edilmiş surəti də təqdim olunur.
Maddə 25
1. Bu Müqavilə Razılığa gələn Tərəflərin digər müqavilələr üzrə hər hansı hüquq və
öhdəliyini məhdudlaşdırmır.
2. Bu Müqavilə onun qüvvəyə minməsindən əvvəl və ya sonra yaranmış mülki və
ticarət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında bütün sorğulara tətbiq edilir.
Maddə 26
Bu Müqaviləyə riayət etdikdə, Razılığa gələn Tərəflər digər Razılığa gələn Tərəfin
dövlət dilinə və ya ingilis dilinə tərcüməni əlavə etməklə öz dövlət dillərindən istifadə
edirlər.
Maddə 27
Ratifikasiya və xitam vermə
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilir və ratifikasiya haqqında sənədlərin mübadiləsi
tarixində qüvvəyə minir.
2. Tərəflərdən hər biri diplomatik kanallar vasitəsilə digər Tərəfi
məlumatlandırmaqla, istənilən anda bu Müqaviləyə xitam verə bilər və belə bildiriş
verildikdə, bu Müqavilə həmin bildirişin alınmasından 6 (altı) ay sonra öz qüvvəsini itirir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən
şəxslər bu Müqaviləni imzaladılar.
Bu Müqavilə Nyu Dehli şəhərində 2013-cü il 4 aprel tarixində hər biri Azərbaycan,
hind və ingilis dillərində olmaqla bərabər qüvvəyə malik iki nüsxədə imzalanmışdır.
Müqavilə müddəalarının təfsirində fikir aynlığı olduğu halda, ingilis dilindəki mətndən
istifadə olunur.

Azərbaycan Respublikası
adından

Hindistan Respublikası
adından
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Azərbaycan Respublikası ilə Hindistan Respublikası arasında cinayət işləri üzrə
qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında
MÜQ AVİLƏ
Bundan sonra “Razılığa gələn Dövlətlər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası
və Hindistan Respublikası,
iki ölkə arasında ənənəvi dostluq əlaqələrini rəhbər tutaraq, çağırış vərəqələrinin
çatdırılmasında, əmrlərin və digər məhkəmə sənədlərinin və tapşırıqlarının icrasında
qarşılıqlı yardımın ən geniş dairəsini təşviq etmək zərurətini dərk edərək,
cinayət işlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hüquqi yardım vasitəsilə, terrorçuluq da
daxil olmaqla cinayətin istintaqında, təqibində və onun qarşısının alınmasında, eləcə də
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üçün vəsaitlərin, habelə cinayət fəaliyyətindən əldə
olunmuş gəlirlərin və əşyaların izlənməsində, məhdudlaşdırılmasında və müsadirəsində
hər iki ölkənin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması niyyəti ilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Tətbiq dairəsi
1. Bu Müqaviləyə uyğun olaraq Razılığa gələn Dövlətlər bir-birinə cinayət işləri üzrə
en geniş formada hüquqi yardım göstərirlər.
2. Qarşılıqlı hüquqi yardım, məhkəmə və ya digər orqan tərəfindən sorğu və ya icra
edilməsindən asılı olmayaraq, Sorğu edilən Dövlətin cinayət işləri üzrə Sorğu edən
Dövlətə cinayətin istintaqına, təqibinə və ya məhkəmə icraatına dair göstərdiyi hər bir
yardım hesab edilir.
3. Hüquqi yardım Sorğu edən Dövlətdə istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə
icraatının predmeti olan əməlin Sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyinə görə cinayət
təşkil edib-etməməsindən asılı olmayaraq göstərilir.
4. Hüquqi yardım aşağıdakıları əhatə edir:
a) şəxslərin və əşyaların yerinin müəyyən edilməsi və tanınması;
b) çağırış vərəqələri də daxil olmaqla sənədlərin təqdim olunması;
c) məlumatların, sənədlərin və materialların təmin edilməsi;
d) maddi sübutların müvəqqəti verilməsi daxil olmaqla əşyaların təqdim olunması;
e) axtarış və həbs qoyma;
f) sübutların və ya ifadələrin əldə olunması;
g) Sorğu edən Dövlətin şəxslərinə sorğunun icrasında iştirak etmək üçün icazənin
verilməsi;
h) həbsdə olan şəxslərdən ifadə almaq və ya istintaqa yardım etmək üçün istintaq
çərçivəsində şəraitin yaradılması;
i) istintaqda şahidlərin iştirakının və ya şəxslərin yardım göstərməsinin
asanlaşdırılması;
j) cinayət fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirlərin yerinin müəyyən edilməsi,
məhdudlaşdırılması və ya müsadirəsi məqsədi ilə tədbirlər görülməsi;
k) istənilən Tərəfin ərazisində terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş vəsait
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və ya maliyyənin yerinin müəyyən edilməsi, dondurulması və müsadirəsi;
l) Sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyi ilə qadağan olunmamış yardımın hər hansı
digər forması.
5. Bu Müqavilə onun qüvvəyə minməsindən əvvəl edilmiş hərəkət və ya
hərəkətsizliyə aid olan hüquqi yardım haqqında hər hansı sorğuya da tətbiq edilir.
Maddə 2
Anlayışlar
Bu Müqavilənin məqsədləri üçün:
1 .Hindistan Respublikası üçün cinayət işləri Parlament, yaxud da ştatın
qanunverici orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş cinayətə aid istintaq, təhqiqat, məhkəmə
və ya digər icraatı nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikası üçün cinayət işləri cinayət
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı cinayətə aid istintaq və ya icraatları
nəzərdə tutur.
2. Cinayət işləri vergi, rüsum, gömrük və xarici mübadiləyə aid istintaqı, cinayət
təqibini və ya məhkəmə icraatını əhatə edir.
Maddə 3
Mərkəzi orqanlar
Mərkəzi orqanlar bu Müqaviləyə uyğun olaraq bütün sorğuları göndərir, qəbul edir,
araşdırır və icraya yönəldir. Azərbaycan Respublikası üçün Mərkəzi Orqan Ədliyyə
Nazirliyi, Hindistan Respublikası üçün isə Mərkəzi Orqan Daxili İşlər Nazirliyidir.
Maddə 4
Sorğuların icrası
1. Hüquqi yardım haqqında sorğular Sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq və həmin qanunvericiliklə qadağan olunmamaq şərti ilə Sorğu edən Dövlətin
müəyyən etdiyi üsulla təxirə salınmadan icra olunur.
2. Sorğu edilən Dövlət, tələb edildiyi halda, Sorğu edən Dövlətə hüquqi yardım
haqqında sorğunun icrasının tarixi və yeri barədə məlumat verir.
3. Sorğu edilən Dövlət bank sirri səbəbindən sorğunun icrasından imtina edə
bilməz.
Maddə 5
Sorğuların məzmunu
1. Bütün hallarda hüquqi yardım haqqında sorğularda aşağıdakılar göstərilir:
a) sorğuya aid istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatını həyata keçirən
səlahiyyətli orqanın adı;
b) faktların xülasəsi və tətbiq edilən qanunların surəti daxil olmaqla istintaqın,
cinayət təqibinin və ya məhkəmə icraatının xarakteri;
c) sorğunun məqsədi və sorğu edilən hüquqi yardımın xarakteri;
d) tələb olunan məxfiliyin dərəcəsi və onun səbəbləri;
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e) sorğunun icra edilməsinə aid hər hansı müddət.
2. Aşağıdakı hallarda hüquqi yardım haqqında sorğulara həm də aşağıdakılar daxil
edilir:
a) sübutların toplanması, axtarışı və həbs qoyulması və ya cinayət fəaliyyətindən
əldə olunmuş gəlirlərin yerinin müəyyən edilməsi, məhdudlaşdırılması və ya müsadirəsi
ilə bağlı sorğularda sübut və gəlirlərin Sorğu edilən Dövlətdə tapılmasına inanmaq üçün
əsasın olması haqqında məlumat;
b) şəxslərdən sübutun alınması ilə bağlı sorğularda andiçmə altında verilmiş və ya
təsdiq olunmuş ifadələrin tələb edilib-edilməməsinin göstərilməsi və tələb olunan sübut
və ya ifadənin təsviri;
c) maddi sübutların müvəqqəti verilməsi ilə bağlı onların Sorğu edilən Dövlətdə
mövcud yeri və Sorğu edən Dövlətdə sübutları saxlayacaq şəxs və ya şəxslər
kateqoriyası, sübutların aparılacağı yer, həyata keçirilməli olan hər hansı yoxlama və
sübutların qaytarılmasının vaxtı barədə məlumat;
d) həbsdə saxlanılan şəxsin müvəqqəti verilməsi üçün bu zaman ona nəzarət edən
şəxs və ya şəxslər kateqoriyası, şəxsin aparılacağı yer və onun qaytarılması üçün
təxmini vaxt barədə məlumat;
e) cinayət fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirlərin axtarışı/həbsi ilə bağlı sorğularda
pul vəsaitlərinin və ya əmlakın cinayət fəaliyyətindən əldə olunmasını, yaxud da axtarışa
və həbsə məruz qalmasını inandıran əsas barədə məlumat;
f) terrorçuluq əməllərinin maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş vəsaitlərin üzərinə həbs
qoyulması və müsadirəsi barədə sorğulara dair həmin vəsaitlərin bu məqsədlə istifadə
olunacağını sübut edən əsas.
3. Mümkün olduğu təqdirdə və zərurət olduqda, sorğuya aşağıdakılar da daxil edilir:
a) barəsində istintaq, cinayət təqibi və ya məhkəmə icraatı aparılan şəxsin və ya
şəxslərin şəxsiyyəti, vətəndaşlığı və olduğu yer barədə məlumat;
b) Sorğu edən Dövlətin tətbiq edilməsini istədiyi hər hansı xüsusi prosedurun və ya
tələbin təsviri və bunun səbəbləri.
4. Sorğu edilən Dövlət məlumatın sorğunun icra edilməsi üçün kifayət qədər
olmadığını hesab etdikdə, sorğunun icra edilməsi üçün əlavə məlumat tələb edə bilər.
5. Hüquqi yardım haqqında sorğu yazılı formada verilir. Bununla belə təcili hallarda
və ya Sorğu edilən Dövlətin icazəsi ilə sorğu digər vasitələrlə də verilə bilər və sonradan
tezliklə yazılı şəkildə təsdiq olunmalıdır.
Maddə 6
Hüquqi yardımdan imtina və ya təxirəsalınma
1. Sorğu edilən Dövlət sorğunun icrasının onun suverenliyinə, təhlükəsizliyinə,
ictimai qaydasına və digər əsas maraqlarına xələl gətirəcəyini hesab edərsə, hüquqi
yardım göstərməkdən imtina edə bilər.
2. Sorğunun icrası Sorğu edilən Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə ziddiyyət təşkil
etdikdə, hüquqi yardım göstərməkdən imtina oluna bilər.
3. Sorğu təqsirləndirilən şəxsin artıq bəraət aldığı və ya əfv edildiyi cinayətə aid
olduqda, hüquqi yardım göstərməkdən imtina oluna bilər.
4. Sorğunun icrası Sorğu edilən Dövlətdə davam edən istintaqa və ya cinayət
təqibinə müdaxilə etdikdə, onun icrası Sorğu edilən Dövlət tərəfindən təxirə salına bilər.
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5. Sorğu edilən Dövlət hüquqi yardım haqqında sorğunu tam və ya qismən icra
etməmək və ya icrasını təxirə salmaq qərarı barədə Sorğu edən Dövləti tezliklə
məlumatlandırır və bu qərarın səbəblərini göstərir.
6. Hüquqi yardım göstərməkdən imtina etməzdən və ya sorğunun icrasını təxirə
salmazdan əvvəl Sorğu edilən Dövlət hüquqi yardımın onun zəruri hesab etdiyi şərtlər
üzrə icra edilməsinin mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Sorğu edən Dövlət hüquqi
yardımı bu şərtlər əsasında qəbul etdikdə, onun tərəfindən həmin şərtlərə əməl edilir.
Maddə 7
Sənədlərin təqdim edilməsi
1. Sorğu edilən Dövlət ona çatdırılmaq üçün göndərilən hər hansı sənədi çatdırır.
2. Sorğu edən Dövlət cavablandırılmalı olan sənədin və ya çağırış vərəqəsinin
çatdırılması haqqında sorğunu belə cavablandırma və ya iştirak üçün nəzərdə tutulmuş
tarixdən əvvəl, ağlabatan müddətdə göndərir.
3. Sorğu edilən Dövlət çatdırılmanı təsdiq edən sənədi Sorğu edən Dövlətin
tələblərinə uyğun olaraq geri qaytarır.
Maddə 8
Məlumat, sənəd, material və əşyaların verilməsi
1. Sorğu edilən Dövlət hökumətin idarə və qurumlarının ictimaiyyət üçün açıq olan
məlumat, sənəd və materiallarının surətini təqdim edir.
2. Sorğu edilən Dövlət hökumətin idarə və qurumlarında olan, lakin ictimaiyyət üçün
açıq olmayan məlumat, sənəd, material və əşyaları öz hüquq mühafizə və məhkəmə
orqanlarına tətbiq olunan eyni dərəcə və şərtlərdə təqdim edir.
3. Sorğu edən Dövlət materialların sənədlərinin əslini açıq tələb etmədikdə, Sorğu
edilən Dövlət onların təsdiqlənmiş surətlərini təqdim edə bilər.
4. Sorğu edən Dövlətə verilmiş sənədlərin, materialların və əşyaların əsli sorğu
əsasında mümkün qədər qısa müddətdə Sorğu edilən Dövlətə geri qaytarılır.
5. Sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyi qadağan etmədikdə, sənəd, material və
əşyalar Sorğu edən Dövlət tərəfindən müəyyən etdiyi formada və ya tələb etdiyi
şəhadətnamənin müşayiəti ilə birlikdə təqdim olunur.
Maddə 9
Axtarış və həbs
1. Sorğu edilən Dövlət axtarış və həbs haqqında sorğunu icra edir.
2. Sorğu edilən Dövlət axtarışı və həbsi daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq öz
hüquq mühafizə və məhkəmə orqanlarına tətbiq olunan eyni dərəcə və şərtlərdə həyata
keçirir.
3. Sorğu üzrə axtarışı həyata keçirmiş və həbs qoymuş səlahiyyətli orqan həbsin
predmeti olan sənəd, material və ya əşyaların ən azı eyniliyinə, vəziyyətinə, bütövlüyünə
və tamlığına, eləcə də həbs qoyma hallarına aid Sorğu edən Dövlətin tələb edəcəyi
məlumatları təqdim edir.
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Maddə 10
Sorğu edilən Dövlətdə sübutların toplanması
1. Sorğu edilən Dövlətdə həbsdə olan şəxs daxil olmaqla, ifadənin verilməsi və
sənədin, materialın və ya əşyaların təqdim edilməsi tələb olunan şəxs Sorğu edilən
Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq çağırış vərəqəsi və ya ifadə vermək və belə
sənəd, material və ya əşyaları təqdim etmək barədə əmrlə məcbur edilə bilər.
2. Sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq Sorğu edən Dövlətin
səlahiyyətli orqanları, rəsmiləri və Sorğu edən Dövlətdə icraata cəlb olunmuş şəxslər
Sorğu edilən Dövlətin müəyyən etdiyi qaydada həmin Dövlətdə sübutların
toplanmasında iştirak edə bilərlər.
3. Sübutların toplanmasında iştirak etmək hüququ sualları təklif vermək hüququnu
ehtiva edir. Milli qanunvericiliyə zidd olmadıqda, sorğunun icrasında iştirak edən
şəxslərə icraatın stenoqramını aparmağa və bunun üçün texniki üsullardan istifadə
etməyə icazə verilə bilər.
Maddə 11
Sorğuların icrasında şəxslərin iştirakı
Sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyi ilə qadağan olunmadıqda, sorğuda adları
göstərilmiş şəxslərin sorğunun icrasında iştirak etməsinə icazə verilir.
Maddə 12
Sübutları vermək və ya istintaqa yardım göstərmək üçün həbsdə olan
şəxslərdən istifadə
1. Sorğu olduqda, Sorğu edilən Dövlətdə cəza çəkən şəxs buna razı olduğu halda
istintaqa yardım göstərmək və ya ifadə vermək üçün müvəqqəti olaraq Sorğu edən
Dövlətə verilə bilər.
2. Verilmiş şəxs Sorğu edilən Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən həbsdə
saxlanılacaq. Sorğunun icrası yekunlaşdıqdan sonra Sorğu edən Dövlət bu şəxsi geri
qaytarır.
3. Təyin edilmiş cəza bitdikdə və ya Sorğu edilən Dövlət verilmiş şəxsin həbsdə
saxlanılmasına artıq ehtiyac qalmadığını Sorğu edən Dövlətə bildirdikdə, bu şəxs
azadlığa buraxılır və ona bu Müqavilənin 13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydaya
uyğun münasibət göstərilir.
Maddə 13
Sorğu edən Dövlətə sübutların verilməsi və ya istintaqa yardımın göstərilməsi
Sorğu edilən Dövlət istintaqa yardım göstərmək və ya icraat üzrə şahid kimi iştirak
etmək üçün şəxsi dəvət edir və bunun üçün onun razılığını alır. Bu şəxs ödənilən hər
hansı xərc və ödəniş barədə məlumatlandırılır.
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Maddə 14
Təhlükəsizlik zəmanəti
1. Bu Müqavilənin 12-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, verilmiş sorğu ilə
əlaqədar Sorğu edən Dövlətin ərazisində olan şəxs onun Sorğu edilən Dövlətin ərazisini
tərk etdiyi anadək hər hansı hərəkət və ya hərəkətsizliyə görə cinayət təqibinə, həbsə və
ya şəxsi azadlığının istənilən digər məhdudlaşdırılmasına məruz qala, yaxud da sorğu
ilə bağlı olmayan heç bir digər icraatda ifadə verməyə məcbur edilə bilməz.
2. Bu şəxs Sorğu edən Dövlətin ərazisini tərk edə bildiyi halda, onun iştirakının artıq
tələb olunmadığı barədə rəsmi bildirişin alınmasından 30 gün sonra ölkəni tərk
etmədikdə və ya ölkəni tərk etdikdən sonra öz iradəsi ilə geri qayıtdıqda, bu maddənin 1ci bəndi tətbiq olunmur.
3. Sorğu edən Dövlətə gələ bilməyən istənilən şəxs Sorğu edilən Dövlətdə hər
hansı sanksiyaya və ya məcburi tədbirə məruz qala bilməz.

Maddə 15
Terror aktlarının maliyyələşdirilməsinə yönələn vəsaitlər
Razılığa gələn Dövlətlərdən biri öz yurisdiksiyasına aid olan hər hansı şəxsin və ya
bir qrup şəxsin digər Dövlətin ərazisində terror əməllərinin maliyyələşdirilməsi üçün
birbaşa və ya dolayı yolla vəsait topladığına və ya bunu etməkdə davam etdiyinə, yaxud
da bu fəaliyyətə dəstək verdiyinə və ya bunu etməkdə davam etdiyinə inanmaq üçün
əsaslara malik olduqda, o bu faktları digər Dövlətin diqqətinə çatdırır və belə vəsaitlərin
axtarışı və onlara həbs qoyulması və müvafiq şəxslərin/qrupun təqib olunması üçün öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq addımlar atır.
Maddə 16
Cinayət fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirlər və cinayətin törədilməsində
istifadə olunan alətlər
1. Sorğu olduqda, Sorğu edilən Dövlət cinayət fəaliyyətindən əldə olunmuş hər
hansı gəlirlərin və cinayətin törədilməsində istifadə olunan hər hansı alətlərin onun
yurisdiksiyası altında yerləşdirilib-yerləşdirilməməsini müəyyən etmək üçün səy göstərir
və araşdırmanın nəticəsi barədə Sorğu edən Dövləti məlumatlandırır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq cinayət fəaliyyətindən əldə olunması
şübhə doğuran vəsait və ya cinayətin törədilməsində şübhə edilən alətlər aşkar
olunduqda, Sorğu edilən Dövlət bu vəsait və ya alətlərin məhdudlaşdırılması və
müsadirəsi üçün öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq tədbirlər həyata keçirir.
3. Başqa razılaşma olmadıqda, bu Müqaviləyə əsasən müsadirə olunmuş gəlirlər
və ya alətlər Sorğu edilən Dövlətdə saxlanılır.
Maddə 17
Məxfilik
1. Sorğu edilən Dövlət Sorğu edən Dövlətlə məsləhətləşdikdən sonra təqdim
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olunmuş məlumatın və ya sübutun, yaxud da həmin məlumatın və ya sübutun
mənbələrinin məxfi saxlanılmasını, yaxud da onun göstərdiyi qaydada və şərtlərdə
açıqlanmasını və istifadə olunmasını tələb edə bilər.
2. Sorğu edən Dövlət sorğu, onun məzmunu, əlavə sənədləri və sorğu ilə bağlı
həyata keçirilən istənilən tədbirin məxfi saxlanılmasını tələb edə bilər. Sorğunu məxfilik
tələbini pozmadan icra etmək qeyri-mümkün olduqda, Sorğu edilən Dövlət sorğunu icra
etməzdən əvvəl bu barədə Sorğu edən Dövləti məlumatlandırır və sonuncu, buna
baxmayaraq, sorğunun icra olunub-olunmaması məsələsini həll edir.
Maddə 18
İstifadənin məhdudlaşdırılması
Sorğu edən Dövlət sorğuda qeyd olunan məqsədlərdən başqa təqdim edilmiş
məlumatı və ya sübutları Sorğu edilən Dövlətin əvvəlcədən razılığını almadan açıqlamır
və ya onlardan istifadə etmir.
Maddə 19
Təsdiqetmə
Bu Müqavilənin 8-ci maddəsində göstərilmiş hallar və ya Sorğu edən Dövlətin
tələbləri istisna olmaqla, Müqavilənin şərtlərinə əsasən verilmiş sənədlərin, materialların
və ya əşyaların istənilən formada təsdiq edilməsi tələb olunmur.
Maddə 20
Dil
Bu Müqaviləyə riayət edərkən Razılığa gələn Dövlət digər Razılığa gələn Dövlətin
dövlət dilinə və ya ingilis dilinə tərcüməni əlavə etməklə öz dövlət dilindən istifadə edir.
Maddə 21
Xərclər
1. Sorğu edən Dövlətin üzərində qalan aşağıdakı xərclər istisna olmaqla, Sorğu
edilən Dövlət hüquqi yardım üzrə sorğunun icrası ilə bağlı ödəyir:
a) Sorğu edən Dövlətin sorğusu əsasında şəxsin Sorğu edilən Dövlətə müşayiət
edilməsi və ya geri aparılması ilə bağlı xərclər və ya bu Müqavilənin 12-ci və ya 13-cü
maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq Sorğu edilən Dövlətdə olarkən həmin şəxsə
ödəniləcək xərclər;
b) Sorğu edilən və ya Sorğu edən Dövlətdə ekspertə ödəniləcək xərc və haqlar;
c) yazılı tərcümə, şifahi tərcümə və surətçıxarma xərcləri;
d) Sorğu edilən Dövlətdən Sorğu edən Dövlətə sübutların video, peyk və digər
texnoloji vasitələrlə toplanması ilə bağlı xərclər.
2. Sorğunun icrasının qeyri-adi xarakterli xərclərə səbəb olacağı aşkar olduqda,
Razılığa gələn Dövlətlər sorğu edilən hüquqi yardımın təmin olunmasının prosedur və
şərtlərini müəyyən etmək üçün məsləhətləşmələr aparırlar.
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Maddə 22
Digər müqavilələrlə uyğunluq
Bu Müqavilə Razılığa gələn Dövlətlərin qoşulduğu digər
konvensiyalar/müqavilələr üzrə hər hansı hüquq və öhdəliklərə təsir etmir.

beynəlxalq

Maddə 23
Məsləhətləşmə
Razılığa gələn Dövlətlərin mərkəzi orqanları razılaşdırılmış vaxtlarda bu
Müqavilənin ən səmərəli tətbiqini təşviq etmək üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr
aparırlar. Mərkəzi orqanlar həmçinin bu Müqavilənin tətbiqini asanlaşdırmaq üçün zəruri
olan praktik tədbirlər üzrə razılığa gələ bilərlər.
Maddə 24
Əlavə və dəyişikliklər
1. Bu Müqaviləyə Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında əlavə və dəyişikliklər edilə
bilər.
2. Əlavə və dəyişikliklər bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun olaraq
qüvvəyə minir.
Maddə 25
Ratifikasiya və xitam vermə
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilir və ratifikasiya haqqında sənədlərin mübadiləsi
tarixində qüvvəyə minir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri diplomatik kanallar vasitəsilə digər Razılığa
gələn Tərəfi məlumatlandırmaqla istənilən anda bu Müqaviləyə xitam verə bilər. Belə
bildiriş verildikdə, bu Müqavilə həmin bildirişin alınmasından altı ay sonra öz qüvvəsini
itirir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən
şəxslər bu Müqaviləni imzaladılar.
Bu Müqavilə, hər biri iki nüsxədə olmaqla, bərabər qüvvəyə malik olan Azərbaycan,
hind və ingilis dillərində Nyu Dehli şəhərində 2013-cü il 4 aprel tarixində imzalanmışdır.
Müqavilənin müddəalarının təfsirində fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki
mətndən istifadə olunur.

Azərbaycan Respublikası
adından

Hindistan Respublikası
adından
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Azərbaycan Respublikası ilə Hindistan Respublikası arasında təslimetmə
haqqında
MÜQAVİLƏ
Bundan sonra “Razılığa gələn Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və
Hindistan Respublikası,
iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsini niyyət edərək,
cinayətkarlığın qarşısının alınmasında səmərəliliyin artırılmasını arzu edərək,
iki ölkə arasında cinayət əməli törətmiş şəxslərin təslim edilməsi sahəsində
əməkdaşlığı təşviq etmək niyyəti ilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Təslimetmə öhdəliyi
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf, hazırkı Müqavilənin qüvvəyə minməsindən əvvəl və
ya sonra Sorğu edən Tərəfin ərazisində törədilmiş və Sorğu edilən Tərəfin ərazisində
olan bu Müqavilənin 2-ci maddəsində göstərilmiş cinayətə görə təqsirləndirilən və ya
məhkum olunmuş hər hansı bir şəxsi Müqavilədə göstərilən hallar və şərtlər əsasında
digər Razılığa gələn Tərəfə təslim etmək öhdəliyini götürür.
2. Təslimetmə Sorğu edən Tərəfin ərazisindən kənarda törədilməsinə baxmayaraq,
yurisdiksiyası altına düşən bu Müqavilənin 2-ci maddəsində göstərilmiş təslimetmə
cinayətlərinə də o şərtlə tətbiq edilir ki, Sorğu edilən Tərəf analoji hallarda belə cinayət
üzrə səlahiyyətli olsun.
3. Təslimetmə Sorğu edən Tərəfin vətəndaşı tərəfindən üçüncü dövlətin ərazisində
törədilmiş və cinayətkarın vətəndaşlığı üzrə yurisdiksiyaya əsaslanmış bu Müqavilənin 2ci maddəsində göstərilən təslimetmə cinayətlərinə də tətbiq edilir.
4. Təslimetmə barədə sorğu hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən hər biri
cəzalandırılan bir neçə cinayəti daxil etdirdikdə, lakin onlardan bəziləri bu Müqavilədə
qeyd olunan digər şərtlərə cavab vermədikdə, şəxs ən azı bir təslimetmə cinayətinə görə
təslim edilməli olduğu halda, Sorğu edilən Tərəf təslimetməni həyata keçirə bilər.
Maddə 2
Təslimetmə cinayətləri
1. Bu Müqavilənin məqsədləri üçün təslimetmə cinayətini hər bir Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən ən azı 1 (bir) il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə ilə
cəzalandırılan əməl təşkil edir. Məhkum şəxsin təslim edilməsi onun cəza müddətinin
bitməsinə ən azı 6 (altı) ay qaldıqda yol verilir.
2. Cinayət vergi və ya gəlirlər, yaxud da sırf maliyyə ilə bağlı olmasından asılı
olmayaraq, təslimetmə cinayəti ola bilər.
3. Hərəkət və onun nəticəsi və ya niyyət edilmiş nəticəsi bütövlükdə götürülərək,
Razılığa gələn hər iki Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən təslimetmə cinayəti kimi
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qiymətləndirilirsə, təslim edilməsi tələb olunan şəxs tərəfindən əməlin tam və ya qismən
Sorğu edilən Tərəfin ərazisində törədilməsinə baxmayaraq, təslimetmə bu Müqaviləyə
uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 3
Təslimetmədən imtina
1. Təslimetmədən aşağıdakı hallarda imtina edilir:
a) tələbin əsaslandığı cinayət siyasi xarakterli cinayət olduqda;
b) təslimetmə sorğusunun şəxsin irqinə, dininə, milliyyətinə və ya siyasi baxışlarına
görə cinayət təqibinə və ya cəzaya məruz qalması və ya şəxsin vəziyyətinə bu
səbəblərdən hər hansı birinə görə zərər vura biləcəyinə inanmaq üçün Sorğu edilən
Tərəfdə yetərli əsaslar olduqda;
c) təslimetmənin əsaslandığı cinayət hərbi qanunvericilik əsasında cinayət
sayılmaqla, ümumi cinayət qanunvericiliyinə əsasən cinayət sayılmadıqda;
d) təslim edilməsi sorğu edilmiş şəxsə Sorğu edilən Tərəfin ərazisində sığınacaq
verilmişdirsə;
e) təslim edilməsi sorğu edilmiş şəxs Sorğu edilən Tərəfin vətəndaşıdırsa;
f) təslimetmənin əsaslandığı cinayətə aid təslim edilməsi sorğu edilmiş şəxsə qarşı
yekun məhkəmə qərarı Sorğu edilən Tərəfdə çıxarıldıqda;
g) Sorğu edən Tərəfin təslim edilməsi tələb olunan şəxsin işinə məhkəmədə
yenidən baxılmasına təminat verməsi istisna olmaqla, Sorğu edən Tərəfin təslimetmə
tələbi qiyabi çıxarılmış qərara aid olduqda;
h) təslim edilməsi tələb olunan şəxs istənilən Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
müddətin bitməsi və ya digər hüquqi əsaslara görə cinayət məsuliyyətindən və ya
cəzanın çəkilməsindən azaddırsa;
i) təslim edilməsi tələb olunan şəxs təslimetmənin əsaslandığı cinayətə aid Sorğu
edilən Tərəfin ərazisində əfv olunduqda və ya amnistiyaya düşdükdə.
2. Bu Müqavilənin tətbiqində aşağıdakılar siyasi xarakterli cinayət hesab edilmir:
a) istənilən Tərəfin dövlət və ya hökumət başçısına və ya onların hər hansı ailə
üzvlərinə qarşı sui-qəsd;
b) terrorçuluq cinayətləri;
c) Razılığa gələn hər iki Tərəfin iştirakçısı olan beynəlxalq konvensiyalarla
müəyyən edilməklə gizlənən şəxslərin təqib və ya təslim edilməsi öhdəliyini yaradan hər
hansı cinayət;
d) qabaqcadan hazırlıq görməklə adam öldürmə;
e) ehtiyatsızlıqdan və ya qəsdən adam öldürmə;
f) silah, təhlükəli maddələr və ya digər əşyalardan istifadə etməklə bədən
xəsarətinə və ya zədəyə, qəsdən yaralamaya, yaxud da ağır bədən xəsarətinə səbəb
olan zorakı hərəkətlər;
g) həyat üçün təhlükə yarada bilən və ya əmlaka ciddi ziyan vura bilən partlayışın
təşkil edilməsi;
h) şəxsən və ya digər şəxslər vasitəsilə həyat üçün təhlükə yaratmaq və ya əmlaka
ciddi ziyan vurmaq niyyəti olan partlayıcı maddələrin hazırlanması və ya saxlanılması;
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i) şəxsən və ya digər şəxslər vasitəsilə həyat üçün təhlükə yaratmaq məqsədi ilə
odlu silah və ya döyüş sursatlarının saxlanılması;
j) özünün və ya digər şəxsin tutulmasına və ya həbs edilməsinə müqavimət
göstərmək və ya onun qarşısını almaq məqsədi ilə odlu silahdan istifadə;
k) həyat üçün təhlükə yaratmaq məqsədi ilə və ya hərəkətləri nəticəsində
başqasının həyatına təhlükənin yaranmasına etinasız yanaşmaqla ictimai və ya digər
məqsədlər üçün istifadə edilən əmlaka zərər vurmaq;
l) girov götürmə də daxil olmaqla adam oğurluğu, güc tətbiq etməklə adam
oğurluğu, azadlığın qanunsuz məhdudlaşdırılması və ya qeyri-qanuni həbs;
m) qəsdən adam öldürməyə təhrik etmə;
n) tələb edilən zaman Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən siyasi
xarakterli cinayət sayılmamaqla terrorçuluqla əlaqəli olan hər hansı digər cinayət;
o) yuxarıda göstərilən cinayətlərdən hər hansı birinin törədilməsinə cəhd və ya
cinayət törətmək üçün qəsdən şərait yaratma və ya belə cinayətin törədilməsində və ya
ona cəhddə iştirakçılıq.
Maddə 4
Cinayət təqibini həyata keçirmək öhdəliyi
1. Sorğu edilən Tərəf yurisdiksiya əsasında təslimetmə barədə sorğudan imtina
etdikdə, bu Tərəf təslimetmə sorğusuna əsas olmuş cinayətlər üzrə gizlənən şəxsin
cinayət təqibinin aparılması üçün həmin işi öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir.
2. Səlahiyyətli orqanlar belə iş üzrə cinayət təqibini həyata keçirməmək qərarına
gəldikdə, təslimetmə sorğusuna bu Müqaviləyə uyğun olaraq yenidən baxılır.
Maddə 5
Öz vətəndaşlarının təslim edilməməsinin nəticələri
Təslimetmədən vətəndaşlıq əsası ilə imtina olunduqda, Sorğu edilən Tərəf öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin cinayət üçün belə şəxsə qarşı cinayət təqibini
başlamalı və Sorğu edən Tərəf müvafiq sənədləri və sübutları Sorğu edilən Tərəfə
təqdim etməlidir.
Maddə 6
Təslimetmənin təxirə salınması və müvəqqəti təslimetmə
1. Təslim edilməli olan şəxs Sorğu edilən Tərəfin ərazisində başqa cinayət üçün
təqib edildiyi və ya cəza çəkdiyi halda, təslimetmə cinayət təqibi üzrə icraatın və ya cəza
müddətinin bitməsinədək və ya onun azad olunmasınadək təxirə salına bilər və bu
barədə Sorğu edən Tərəfə məlumat verilir.
2. Təslimetmənin təxirə salınması cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin
keçməsinə və cinayət işinin istintaqına maneə törətməsinə səbəb olduqda, tələb olunan
şəxs Sorğu edən Tərəfin xüsusi sorğusu əsasında müvəqqəti verilə bilər.
3. Müvəqqəti təslim olunmuş şəxs iş üzrə icraat bitdikdən dərhal sonra Sorğu
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edilən Tərəfə qaytarılmalıdır.
Maddə 7
Təslimetmə qaydaları
1. Təslimetmə haqqında sorğu diplomatik kanallar vasitəsilə göndərilir.
2. Sorğu aşağıdakılarla müşayiət olunmalıdır:
2.1. təslim edilməsi tələb olunan şəxsin adı və soyadı (atasının adı), vətəndaşlığı,
yaşadığı və ya olduğu yer və digər lazımi məlumatlar, eləcə də mümkün olduğu halda,
zahiri görkəminin təsviri, fotoşəkli və əl izləri;
2.2. təslimetməyə səbəb olan cinayətin faktlarına dair məlumatlar, təqsirləndirilməsi
barədə sənədlər və ittiham aktı;
2.3. Aşağıdakı hallara aid müvafiq qanunun mətni:
2.3.1. əməli cinayət kimi müəyyən edən;
2.3.2. bu cinayətə görə cəza müəyyən edən.
3. Təqsirləndirilən şəxsin mühakimə üçün təslim edilməsi barədə sorğuya yuxarıda
göstərilmiş məlumatlardan başqa Sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi və ya
digər orqanı tərəfindən çıxarılmış həbs qərarı əlavə olunmalıdır.
4. Sorğu artıq məhkum olunmuş və cəza almış şəxsə aid olduqda, ona hökmün
təsdiq edilmiş surəti və şəxsin hökmünü və ya cəzasını mübahisələndirmək hüququna
artıq malik olmadığını və cəzanın çəkilməmiş hissəsini göstərən arayış əlavə
olunmalıdır.
5. Sorğu edilən Tərəf bu Müqavilənin məqsədləri üçün təqdim olunmuş sübut və ya
məlumatın sorğu ilə bağlı qərar qəbul etmək üçün kifayət olmadığını hesab etdikdə,
əlavə sübut və ya məlumat müvafiq müddətdə təqdim edilir.
6. Təslimetmə haqqında sorğu və onun əlavə sənədləri Sorğu edən Tərəfin
səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanır və səlahiyyətli orqanı tərəfindən rəsmi möhürlə
təsdiq edilir.
Maddə 8
Müvəqqəti həbs
1. Təcili hallarda, Sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanının müraciəti əsasında
təslim olunması tələb edilən şəxs bu Müqavilənin 7-ci maddəsində göstərilən sənədlərlə
birlikdə təslimetmə haqqında sorğunun alınmasından əvvəl müvəqqəti həbs edilə bilər.
Belə müraciət faks və ya Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatının (INTERPOL) Milli
Mərkəzi Bürosu, yaxud da Tərəflərin səlahiyyətli orqanları arasında razılaşdırılmış digər
kanallar vasitəsilə göndərilə bilər.
3. Həmin müraciət bu Müqavilənin 7-ci maddəsinin 2-ci bəndində göstərilən
məlumatı, Sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən çıxarılmış həbs qərarının və
ya qüvvəyə minmiş hökmün mövcudluğu haqqında məlumatı və təslim edilməsi nəzərdə
tutulan şəxsin təslimetmə haqqında rəsmi sorğunun əlavə olaraq göndəriləcəyi barədə
qeydi əks etdirir.
3. Sorğu edilən Tərəf müraciətə baxılmanın nəticəsi barədə Sorğu edən Tərəfi
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təxirəsalınmadan məlumatlandırır.
4. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı şəxsin həbs olunması tarixindən
başlayaraq 60 (altmış) gün müddətində onun təslim edilməsi haqqında sorğu almadıqda,
müvəqqəti həbs olunan şəxs azadlığa buraxılır.
5. Təslimetmə haqqında sorğu sonradan alındıqda, bu Maddənin 4-cü bəndində
göstərilən müddətin bitməsi şəxsin təslim edilməsi məsələsinə baxılmasına mane olmur.
Maddə 9
Xüsusi qayda
1. Təslim edilmiş şəxs Sorğu edilən Tərəfin razılığı olmadan onun təslim
edilməsinə əsas olmuş cinayətdən başqa hər hansı digər cinayətə görə, eləcə də
təslimetməni təmin etmək üçün sübut olunmuş faktlarla aşkar edilmiş hər hansı daha
yüngül cinayətə görə Sorğu edən Tərəfdə cinayət təqibinə və ya cəzaya məruz qala,
yaxud da üçüncü Dövlətə təslim edilə bilməz.
2. Aşağıdakı hallarda Sorğu edilən Tərəfin razılığı tələb olunmur:
2.1. təslim edilmiş şəxs barəsində cinayət təqibinin və ya cəza müddətinin
bitməsindən, yaxud da digər qanuni əsaslarla azadlığa buraxıldıqdan sonra Sorğu edən
Tərəfin ərazisini tərk etmək imkanına malik olduğu halda 30 (otuz) gün müddətində onu
etmədikdə. Bu müddət təslim edilmiş şəxsin özündən asılı olmayan səbəblərə görə
Sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi müddəti əhatə etmir;
2.2. təslim edilmiş şəxs Sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etdikdən sonra könüllü
olaraq ora qayıtdıqda.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları şəxsin Sorğu edən Tərəfin ərazisinə
qayıtdıqdan sonra törətdiyi cinayətlərə və ya belə cinayətlərlə bağlı yaranmış məsələlərə
tətbiq edilmir.
Maddə 10
Sənədlərin tanınması və sübutlar
1. Razılığa gələn Tərəfin ərazisində onun səlahiyyətli məhkəməsi və ya başqa
dövlət orqanı tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq verilmiş və ya təsdiq edilmiş
sənədlərin və alınmış ifadələrin digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində hər hansı şəkildə
təsdiq edilməsi tələb edilmir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində rəsmi hesab olunan sənədlər digər
Razılığa gələn Tərəfin ərazisində də rəsmi sübut qüvvəsinə malikdir.
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Maddə 11
Paralel sorğular
Eyni və ya müxtəlif cinayətlərə görə bir neçə dövlət eyni şəxsin təslim edilməsini
tələb etdikdə, Sorğu edilən Tərəf bütün halları, xüsusən cinayətin yaxud cinayətlərin
ağırlığını, onun törədildiyi yeri, sorğuların müvafiq tarixlərini, təslim edilməsi tələb edilən
şəxsin vətəndaşlığını və onun sonradan digər dövlətə təslim edilməsinin mümkünlüyünü
nəzərə alaraq, şəxsin hansı dövlətə təslim edilməsi məsələsini həll edir.
Maddə 12
Ölüm cəzası
Təslim edilməsi tələb olunmuş şəxs barəsində Sorğu edən Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq ölüm cəzasının tətbiqinin mümkünlüyü olduqda, lakin
Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyində belə cinayətə görə ölüm cəzası nəzərdə
tutulmadıqda, Sorğu edən Tərəf ölüm cəzasının tətbiq olunmayacağı barədə Sorğu
edilən Tərəfin yetərli hesab etdiyi təminatlar verdiyi hallar istisna olmaqla, təslimetmədən
imtina edilə bilər.
Maddə 13
Təhvilvermə
1. Təslim edilməli olan şəxsin təhvil verilməsi qaydası hər iki Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən qarşılıqlı əlverişli tərzdə razılaşdırılır.
2. Sorğu edən Tərəf təslimetmə haqqında razılıq qərarından sonra 1 ay və ya
Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə icazə verilən daha uzun müddət ərzində tələb
edilən şəxsi Sorğu edilən Tərəfin ərazisindən təhvil alır. Şəxs bu müddət ərzində təhvil
alınmadıqda, Sorğu edilən Tərəf həmin cinayətə görə onu təslim etməkdən imtina edə
bilər.
3. Razılığa gələn Tərəf təslim edilməli olan şəxsi özündən asılı olmayan hallarda
təhvil verə və ya ala bilmədikdə, digər Tərəf bu barədə məlumatlandırılır. Tərəflər
təhviletmənin yeni tarixi barədə razılığa gəlir və bu maddənin 2-ci bəndinin müddəaları
tətbiq olunur.
Maddə 14
Cinayətlə bağlı əşyaların verilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf öz qanunları çərçivəsində Sorğu edən Tərəfin sorğusu
əsasında təslim edilən şəxs tərəfindən cinayətin törədilməsində istifadə edilən alətləri,
üzərində cinayətin izləri olan əşyaları və ya cinayətdən əldə edilmiş gəlirləri təhvil verir.
2. Şəxsin təslim edilməsi onun ölməsi, qaçması və ya digər səbəbdən mümkün
olmadıqda belə, yuxarıda qeyd edilmiş əşyalar təhvil verilir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən əşyalar başqa cinayət işi ilə bağlı
başlanılmış icraat üçün zəruri olduqda, Sorğu edilən Tərəf onların verilməsini müvəqqəti
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təxirə sala bilər.
4. Sorğu edən Tərəfə təhvil verilmiş əşyalara dair üçüncü şəxslərin hüquqları
qüvvədə qalır. Cinayət işi üzrə icraat bitdikdən sonra Sorğu edən Tərəf həmin əşyaları
onun ərazisində olan sahiblərinə qaytarır. Əşyaların sahibləri Sorğu edilən Tərəfin
ərazisində olduqda, əşyalar onlara təhvil verilməsi üçün həmin Tərəfə geri qaytarılır.
Əşyaların sahibləri üçüncü ölkənin ərazisində olduqda, Sorğu edən Tərəf bu əşyaları
onlara pulsuz qaytarır.
5. Əşyaların və pulların verilməsi Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən
olunmuş həddə həyata keçirilir.
Maddə 15
Təslimetmədə qarşılıqlı hüquqi yardım
Hər bir Razılığa gələn Tərəf təslimetmə tələbinin əsaslandığı cinayətlə bağlı
cinayət məsələlərində öz daxili qanunvericiliyi ilə mümkün olan ən geniş qarşılıqlı hüquqi
yardımı göstərir.
Maddə 16
Tranzit
1. Tərəflərdən biri şəxsi üçüncü dövlətdən digər Tərəfin ərazisi vasitəsilə təhvil
alırsa, birinci belə tranzitə icazə üçün sonuncuya müraciət etməlidir.
2. Sorğu edilən Tərəf öz qanunvericiliyinə zidd olmamaq və bu Müqavilənin hər
hansı müddəalarına xələl gətirməmək şərtilə Sorğu edən Tərəfin tranzit haqqında
sorğusunu təmin edir.
3. Hava nəqliyyatından istifadə olunmaqla yerə enmə nəzərdə tutulmadıqda, belə
icazə tələb olunmur.
4. Nəzərdə tutulmamış yerə enmə baş verdikdə, tranzit üçün icazə müraciətinə
baxan Tərəf müşayiət edən əməkdaşın sorğusu əsasında bu maddənin 1-ci və 2-ci
bəndlərinə uyğun olaraq tranzit sorğusunu alanadək 96 saat müddətində şəxsi həbsdə
saxlaya bilər.
Maddə 17
Təslimetmə xərcləri
Təslimetmə ilə əlaqədar bütün xərcləri ərazisində belə xərclərin əmələ gəldiyi
Razılığa gələn Tərəf ödəyir. Razılığa gələn Tərəflərdən biri digər Razılığa gələn Tərəfin
ərazisi vasitəsilə üçüncü ölkədən təslim olunmuş şəxsin tranzit nəqli ilə bağlı əmələ
gələn xərcləri tranziti həyata keçirən Razılığa gələn Tərəf ödəyir.
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Maddə 18
Dil
Bu Müqaviləyə riayət edərkən Razılığa gələn Tərəflər digər Razılığa gələn Tərəfin
dövlət dilinə və ya ingilis dilinə tərcüməni əlavə etməklə öz dövlət dillərindən istifadə
edirlər.
Maddə 19
Mərkəzi orqanlar
Mərkəzi orqanlar bu Müqavilənin məqsədləri üçün bütün sorğuları və cavabları
ötürür və qəbul edir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən mərkəzi orqan Ədliyyə
Nazirliyi, Hindistan Respublikası tərəfindən isə mərkəzi orqan Xarici İşlər Nazirliyidir.

Maddə 20
Beynəlxalq konvensiyalar/müqavilələr
Bu Müqavilə Razılığa gələn Tərəflərin qoşulduğu digər
konvensiyalar/müqavilələr üzrə hər hansı hüquq və öhdəliklərə təsir etmir.

beynəlxalq

Maddə 21
Əlavə və dəyişikliklər
1. Bu Müqaviləyə Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında əlavə və dəyişikliklər edilə
bilər.
2. Əlavə və dəyişikliklər bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun olaraq
qüvvəyə minir.

Maddə 22
Məsləhətləşmələr
Bu Müqavilənin icrası və ya təfsiri zamanı yaranan hər hansı məsələlər diplomatik
kanallar vasitəsilə məsləhətləşmələr yolu ilə həll edilir.

Maddə 23
Ratifikasiya və xitam vermə
1. Bu Müqavilə ratifikasiya edilir və ratifikasiya haqqında sənədlərin mübadiləsi
tarixində qüvvəyə minir.
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2. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri diplomatik kanallar vasitəsilə digər Razılığa
gələn Tərəfi məlumatlandırmaqla istənilən anda bu Müqaviləyə xitam verə bilər. Belə
bildiriş verildikdə, bu Müqavilə həmin bildirişin alınmasından altı ay sonra öz qüvvəsini
itirir.
Bunun təsdiqi olaraq müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edən
şəxslər bu Müqaviləni imzaladılar.
Bu Müqavilə hər biri iki nüsxədə olmaqla bərabər qüvvəyə malik olan Azərbaycan,
hind və ingilis dillərində Nyu Dehli şəhərində 2013-cü il 4 aprel tarixdə imzalanmışdır.
Müqavilənin müddəalarının təfsirində fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki
mətndən istifadə olunur.

Azərbaycan Respublikası
adından

Hindistan Respublikası
adından
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Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında məhkumların
verilməsi haqqında
SAZİŞ
Bundan sonra “Razılığa gələn Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası ilə
Pakistan İslam Respublikası,
Dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini
bir daha təsdiq edərək,
cinayət ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində əməkdaşlığın və yardımın
gücləndirilməsi niyyəti ilə,
belə əməkdaşlığın ədalət mühakiməsinin məqsədlərini və məhkumların sosial
reabilitasiyasını təşviq edəcəyinə inanaraq,
cinayət törətdikləri üçün məhkumolunma nəticəsində azadlıqdan məhrum edilmiş
əcnəbi vətəndaşlara öz cəmiyyətlərində cəzalarını çəkmək imkanının verilməsi ilə bu
məqsədlərə daha yaxşı nail olunacağını nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1
Anlayışlar
Bu Sazişin məqsədlərinə nail olmaq üçün:
a) “cəza” cinayətin törədilməsinə görə Təhvil verən Dövlətin məhkəməsi və ya
tribunalı tərəfindən təyin edilmiş azadlıqdan məhrumetmə ilə nəticələnən hər hansı cəza
və ya tədbiri nəzərdə tutur;
b) “Dövlət” Azərbaycan Respublikasını və (və ya) Pakistan İslam Respublikasını
nəzərdə tutur;
c) “Təhvil verən Dövlət” cəza çəkməsi üçün təhvil verilə biləcək və ya təhvil verilmiş
məhkum edilmiş şəxs barəsində cəzanın təyin edildiyi Dövləti nəzərdə tutur;
d) “Qəbul edən Dövlət” cəzanın çəkilməsi üçün məhkum edilmiş şəxsin təhvil verilə
biləcəyi və ya təhvil verildiyi Dövləti nəzərdə tutur;
e) “məhkum edilmiş şəxs” cəzanı çəkən şəxsi nəzərdə tutur;
f) “hökm” cəzanı təyin edən məhkəmənin və ya tribunalın yekun məhkəmə qərarını
və ya hökmünü nəzərdə tutur;
g) “vətəndaş” Qəbul edən Dövlətin vətəndaşını nəzərdə tutur.
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Maddə 2
Ümumi prinsiplər
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Sazişə və öz müvafiq milli qanunlarının müddəalarına
uyğun olaraq məhkum edilmiş şəxslərin verilməsinə münasibətdə hərtərəfli əməkdaşlıq
etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Təhvil verilməyə dair sorğu məhkum edilmiş şəxs, Təhvil verən və ya Qəbul
edən Dövlət tərəfindən edilə bilər. Təhvil verilməyə dair sorğu edilməzdən əvvəl
məhkum edilmiş şəxsin razılığı alınmalıdır.
3. Dövlətlərdən birində cəza çəkən məhkum edilmiş şəxs cəzasının qalan hissəsini
çəkmək üçün Razılığa gələn Tərəflər arasında onların müvafiq milli qanunlarına və bu
Sazişə əsasən verilə bilər.

Maddə 3
Təhvil verilmənin şərtləri
Məhkum edilmiş şəxs bu Sazişə əsasən aşağıdakı şərtlərlə təhvil verilə bilər:
a) hər hansı başqa Ölkənin vətəndaşı olub-olmamasından asılı olmadan, şəxs
Qəbul edən Dövlətin vətəndaşı olduqda;
b) hökm qanuni qüvvəyə mindikdə, qəti olduqda və Təhvil verən Dövlətdə hər
hansı başqa əmələ görə digər hüquqi icraat davam etmədikdə;
c) cəzanın təyin edilməsinə əsas olan hərəkət və ya hərəkətsizlik Qəbul edən
Dövlətin qanunlarına əsasən cinayət əməli hesab olunduqda;
d) təhvil verilmə barədə sorğu verildiyi və yaxud alındığı zaman məhkum edilmiş
şəxsin cəza çəkməsinə ən azı altı ay qaldıqda və ya azadlıqdan məhrumetmənin
müddəti qeyri-müəyyən olduqda;
e) təhvil verilməyə dair məhkum edilmiş şəxsin yazılı razılığı olduqda və ya o, yaşı,
fiziki və ya psixi vəziyyəti ilə bağlı olaraq razılıq vermək iqtidarında olmadığı halda,
razılıq, bunu zəruri hesab edən Razılığa gələn Tərəflərdən biri və ya məhkum edilmiş
şəxsin hüquqi nümayəndəsi və ya məhkum edilmiş şəxslərin adından razılıq verməyə
səlahiyyəti olan orqan tərəfindən verildikdə;
f) Təhvil verən və Qəbul edən Dövlətlər təhvil verməyə razı olduqda.

Maddə 4
Təyin edilmiş orqanlar
Hər bir Razılığa gələn Tərəf bu Sazişdə qeyd edilən vəzifələrin həyata keçirilməsi
üçün Mərkəzi Orqan təyin edir. Bundan sonra Razılığa gələn Tərəflər öz mərkəzi
orqanları barədə bir-birinə məlumat verirlər.
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Maddə 5
Məlumat vermək öhdəliyi
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf bu Sazişin müddəalarını digər Razılığa gələn
Tərəfin vətəndaşı olan məhkum edilmiş şəxslərin diqqətinə çatdırır.
2. Hər bir Razılığa gələn Tərəf cinayətin faktları və cəzalandırmanın yeri barədə
bir-birinə məlumat verir.
3. Məhkum edilmiş şəxs Təhvil verən Dövlətdən bu Saziş əsasında onun
verilməsini sorğu etdikdə, həmin Razılığa gələn Tərəf çıxarılmış məhkəmə qərarının
qanuni qüvvəyə minməsindən sonra müvafiq ən qısa vaxt ərzində Qəbul edən Dövləti bu
barədə məlumatlandırır.
4. Məlumata aşağıdakılar daxil olmalıdır:
a) məhkum edilmiş şəxsin adı, doğum tarixi və yeri;
b) olduğu halda, Qəbul edən Dövlətdəki ünvanı;
c) cəzanın əsaslandığı əməllərin təsviri;
d) cəzanın mahiyyəti, müddəti və başlandığı tarix;
e) hökmün qəti qüvvəyə minməsi göstərilməklə onun təsdiq olunmuş surəti;
f) müvafiq qanunların müddəalarının surəti;
g) qətimkan tədbiri qismində həbs müddəti daxil olmaqla cəzanın artıq çəkilmiş
hissəsi barədə məlumat; cəzanın azaldılması, cəzanın qalan hissəsi və cəzanın icrasına
aid olan hər hansı digər hallar barədə məlumat;
h) təhvil verilməli olan məhkum edilmiş şəxsin razılığını əks etdirən bəyanat;
i) təhvil verilmənin mümkünlüyünə baxmağa və öz qanunlarına əsasən məhkum
edilmiş şəxsin verilməsinin bütün nəticələri barədə məhkum edilmiş şəxsi və Təhvil
verən Dövləti məlumatlandırmağa imkan verəcək Qəbul edən Dövlətin tələb etdiyi hər
hansı başqa məlumatlar.
5. Məhkum edilmiş şəxs onun verilməsi barədə Qəbul edən Dövlətə müraciət
etdikdə, həmin dövlət Təhvil verən Dövləti aşağıdakı məlumatlarla təmin edir:
a) məhkum edilmiş şəxsin Qəbul edən Dövlətin vətəndaşı olduğunu təsdiq edən
sənəd;
b) cəzanın təyin edilməsinə əsas olan hərəkət və ya hərəkətsizliyin Qəbul edən
Razılığa gələn Tərəfdə də cinayət hesab olunduğunu və ya ərazisində törədildiyi halda
cinayət təşkil edəcəyini təsdiq edən müvafiq qanunun müddəalarının surəti;
c) cəzanın icrası proseduruna dair məlumat.
6. Məhkum edilmiş şəxs onun verilməsinə dair müraciəti üzrə Təhvil verən Dövlət
və ya Qəbul edən Dövlət tərəfindən görülmüş hər hansı bir tədbir və ya bununla bağlı
Tərəflərdən hər hansı birinin qəbul etdiyi istənilən qərar barədə yazılı şəkildə
məlumatlandırılır.

Maddə 6
Sorğu və cavablar
1. Təhvil verilməyə dair sorğu və cavablar müəyyən edilmiş mərkəzi orqanlar
tərəfindən diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı şəkildə verilir.
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2. Məhkum edilmiş şəxs Təhvil verən Dövlətin səlahiyyətli orqanı vasitəsilə Qəbul
edən Dövlətin səlahiyyətli orqanına Razılığa gələn Tərəflərin razılaşdırdığı zaman və
yerdə təhvil verilir. Qəbul edən Dövlət məhkum edilmiş şəxsin Təhvil verən Dövlətdən
alınmasından sonra saxlanılmasına və köçürülməsinə görə cavabdehlik daşıyır.
3. Razılığa gələn Tərəflərdən biri istənilən səbəbdən məhkum edilmiş şəxsin
verilməsinə razı olmadıqda, təxirə salınmadan digər Tərəfi bu barədə məlumatlandırır.

Maddə 7
Sənədlərin təsdiqi
Razılığa gələn Tərəflər başqa qərar qəbul etmədiyi təqdirdə, təhvil verilmə barədə
sorğu və onu müşayiət edən təsdiqedici sənədlər, eləcə də, belə bir sorğuya cavab
olaraq verilmiş sənədlər və digər materiallar Razılığa gələn Tərəflərin müvafiq
qanunlarına uyğun olaraq müvafiq orqan tərəfindən təsdiq edilməlidir.

Maddə 8
Təhvil verilməyə dair razılıq
1. Təhvil verən Dövlət bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq təhvil verilən şəxs
tərəfindən veriləcək razılığın onun hüquqi nəticələrini tam dərk etməklə könüllü olmasını
təmin edir, razılığın verilməsi proseduru isə Təhvil verən Dövlətin qanunvericiliyi ilə
tənzimlənir.
2. Təhvil verilmədən əvvəl, Qəbul edən Dövlət sorğu etdikdə, Təhvil verən Dövlət
qarşı tərəfə məhkum edilmiş şəxsin razılığının hüquqi nəticələrini tam dərk etməklə
könüllü olaraq verilməsini Qəbul edən Dövlətin qanunlarına uyğun olaraq təyin edilmiş
səlahiyyətli şəxs vasitəsilə yoxlamağa imkan yaradır.

Maddə 9
Cəzanın icrası proseduru
1. Qəbul edən Dövlətin “Mərkəzi Orqanı” öz ölkəsinin qanunvericiliyinin və bu
Sazişin müddəalarına uyğun olaraq cəzanın icrasını məhkəmə qərarı vasitəsilə dərhal
təmin edir. O, cəzanın qalan hissəsi və ya azadlıqdan məhrumetmə tədbirinin müddəti
ilə bağlı olmalı və həbs və ya azadlıqdan məhrumetmə cəzası maliyyə sanksiyası ilə
əvəz olunmamalıdır.
2. Sorğu edildiyi halda, Qəbul edən Dövlət Təhvil verən Dövləti riayət olunacaq
prosedurlar barədə məlumatlandırır.
3. Cəza öz mahiyyəti və ya müddətinə görə Qəbul edən Dövlətin qanunvericiliyi ilə
ziddiyyət təşkil etdikdə və ya qanunlar bunu tələb etdikdə, həmin Razılığa gələn Tərəf
məhkəmə qərarı vasitəsilə belə cəzanı həmin qanunlara uyğunlaşdıra bilər. O, Qəbul
edən Tərəfin qanunları ilə nəzərdə tutulmuş maksimum həddi keçməməklə, Təhvil verən
Dövlətdə təyin edilmiş cəzanı mahiyyət və ya müddəti baxımından ağırlaşdırmamalıdır.
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Maddə 10
Azadolunma və yüngülləşdirmə
Hər bir Razılığa gələn Tərəf öz qanunlarına uyğun olaraq cəzadan azadetməni və
onun yüngülləşdirilməsini tətbiq edə bilər.

Maddə 11
Cəzanın xitamı
Qəbul edən Dövlət cəzanın hüquqi qüvvəsinin itməsinə səbəb olan hər hansı qərar
və ya tədbir barədə məlumatı Təhvil verən Dövlətdən aldıqda, cəzanın icrasına xitam
verir.

Maddə 12
İcra barədə məlumat
Qəbul edən Dövlət cəzanın icra olunması barədə məlumatı Təhvil verən Dövlətə
aşağıdakı hallarda təqdim etməlidir:
a) cəzanın icrasını başa çatmış hesab etdikdə;
b) məhkum edilmiş şəxs cəzanın icrası başa çatanadək qaçdıqda; və ya
c) Təhvil verən Dövlət xüsusi hesabat tələb etdikdə.

Maddə 13
Şərti cəza və cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azadetmə
1. Şərti cəzası olan və ya cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş
məhkum edilmiş şəxs Qəbul edən Dövlətin səlahiyyətli orqanlarının nəzarəti altında
cəzasını çəkə bilər.
2. Qəbul edən Dövlət nəzarət tədbirlərini həyata keçirir, Təhvil verən Dövləti icra
prosesi və məhkum edilmiş şəxs tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi barədə
məlumatlandırır.

Maddə 14
Tranzit vasitələri
1. Razılığa gələn Tərəflərdən biri hər hansı üçüncü Dövlətdən məhkum edilmiş
şəxsi təhvil aldıqda, digər Razılığa gələn Tərəf bu cinayətkarın onun ərazisindən
tranzitinin asanlaşdırılması üçün əməkdaşlıq edir. Belə təhvil verilməni həyata keçirməyi
arzu edən Razılığa gələn Tərəf belə tranzit barədə əvvəlcədən digər Tərəfə bildiriş
göndərir.
2. Hər bir Razılığa gələn Tərəf tranzitə icazə verməkdən aşağıdakı hallarda imtina
edə bilər:
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a) məhkum edilmiş şəxs onun vətəndaşı olduqda; və ya
b) cəzanın təyin olunmasına əsas olmuş əməl onun qanunlarına əsasən cinayət
hesab edilmədikdə.

Maddə 15
Xərclər
Təhvil verən Dövlətin ərazisində yaranmış xərclər istisna olmaqla, bu Sazişin
tətbiqindən əmələ gələn bütün xərclər Qəbul edən Dövlət tərəfindən ödənilir. Bununla
belə, Qəbul edən Dövlət məhkum edilmiş şəxs, ya da hər hansı digər mənbədən təhvil
verilmə ilə bağlı xərclərin tam və ya qismən ödənilməsini tələb edə bilər.

Maddə 16
Dil
Təhvil verilmə ilə bağlı sorğu və bütün digər sənədlər Razılığa gələn Tərəflərin
rəsmi dillərində yazılır və ingilis dilində təsdiq edilmiş tərcümə ilə müşayiət olunur.

Maddə 17
Zamana görə tətbiq
Bu Saziş onun qüvvəyə minməsindən əvvəl və ya sonra təyin olunmuş cəzaların
icrasına münasibətdə tətbiq edilir.

Maddə 18
Mübahisələr
Bu Sazişin təfsiri və tətbiqi ilə bağlı hər hansı mübahisə Razılığa gələn Tərəflər
arasında danışıqlar vasitəsilə həll edilir.

Maddə 19
Dəyişikliklər
Razılığa gələn Tərəflər, qarşılıqlı razılıq əsasında, bu Sazişə onun ayrılmaz tərkib
hissəsini təşkil edən protokollar formasında rəsmiləşdirilən və bu Sazişin 20-ci
maddəsinə uyğun olaraq qüvvəyə minən əlavə və dəyişikliklər edə bilərlər.
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Maddə 20
Yekun müddəalar
1. Hər bir Razılığa gələn Tərəf, bu Sazişin qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan
müvafiq daxili konstitusional və hüquqi prosedurları başa çatdıqda, digər Razılığa gələn
Tərəfə bildiriş göndərir. Bu Saziş sonuncu bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
2. Hər bir Razılığa gələn Tərəf digər Razılığa gələn Tərəfə yazılı bildiriş
göndərməklə bu Sazişi ləğv edə bilər. Belə ləğvetmə bildirişin alındığı tarixdən altı ay
sonra qüvvəyə minir.
3. Ləğv olunmasına baxmayaraq, bu Sazişin müddəaları onun ləğv edilməsi
qüvvəyə minən tarixdən əvvəl bu Sazişə əsasən verilmiş məhkum edilmiş şəxslərin
cəzalarının icrasına tətbiq olunmağa davam edir.
Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada səlahiyyət
almış aşağıda imza edənlər bu Sazişi imzaladılar.
Bakı şəhərində 11 mart 2015-ci il tarixində Azərbaycan və ingilis dillərində olan iki
əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir.
Azərbaycan Respublikası
adından

Pakistan İslam Respublikası
adından
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Azərbaycan Respublikası ilə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası arasında
ekstradisiya haqqında
Saziş

Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Əlcəzair Xalq
Demokratik Respublikası,
suverenlik, bərabərlik və qarşılıqlı fayda üçün qarşılıqlı hörmət əsasında iki ölkə
arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsini arzu edərək,
cinayətkarlığın bütün formalarına qarşı mübarizədə öz əməkdaşlıqlarının daha
effektiv olması niyyəti ilə,
iki ölkə arasında ekstradisiya ilə bağlı məsələlərdə əməkdaşlıq etmək arzusu ilə,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Ekstradisiya etmək öhdəliyi
Tərəflər sorğu olduqda və bu Sazişin və milli qanunvericiliklərinin müddəalarına
əsasən ekstradisiyaya əsas ola bilən cinayətə görə cinayət təqibinin həyata keçirilməsi
və ya belə cinayətlə əlaqədar çıxarılan hökmün tətbiqi və ya icrası üçün Sorğu edən
Tərəfin ərazisində axtarışda olan hər hansı şəxsi bir-birilərinə ekstradisiya etməyə
razılaşırlar.
Maddə 2
Ekstradisiyaya əsas ola bilən cinayətlər
1. Bu Sazişin məqsədləri üçün ekstradisiyaya əsas ola bilən cinayətlər hər iki
Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən ən azı 1 (bir) il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə və
ya daha ağır cəza ilə cəzalandırılan cinayətlərdir. Ekstradisiya sorğusu belə cinayətə
görə artıq məhkum olunmuş, azadlıqdan məhrumetmə və ya azadlığın
məhdudlaşdırılmasının digər növü üzrə hökmün icrası ilə bağlı axtarışda olan şəxsə aid
olduqda, ekstradisiya yalnız ən azı 6 (altı) aylıq azadlıqdan məhrumetməyə dair hökm və
ya daha ağır cəza təyin edildikdə təmin olunur.
2. Bu maddənin məqsədləri üçün Tərəflərin qanunvericiliklərinin müvafiq əməli eyni
cinayətlər kateqoriyasına aid etməsi və ya cinayəti eyni və ya oxşar təsvirlə
adlandırması əhəmiyyət kəsb etmir.
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Maddə 3
Ekstradisiyadan imtina
1. Ekstradisiyadan imtina edilir:
(a) əgər Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən ekstradisiya sorğusu edilən
cinayət siyasi xarakterli cinayət sayılırsa.
Bu Sazişin məqsədi üçün siyasi xarakterli cinayətə daxil deyildir:
i) hər iki Tərəfin prezidentinə və ya onların hər hansı ailə üzvünə qarşı hücum;
ii) terrorizmlə əlaqədar hər hansı bir cinayət;
iii) hər iki Tərəfin iştirakçısı olduğu və onlar qarşısında şəxsin cinayət təqibini
həyata keçirmək və ya ekstradisiya etmək öhdəliyi qoyan hər hansı çoxtərəfli beynəlxalq
müqavilə çərçivəsində olan cinayət.
(b) əgər sorğu edilən şəxsin cinayət təqibinin və ya məhkum olunmasının onun irqi,
cinsi, vətəndaşlığı və ya siyasi düşüncələrinə görə olduğuna inanmaq üçün əhəmiyyətli
əsaslar varsa və ya bu səbəblərə görə həmin şəxsin vəziyyətinə zərər gələ bilərsə;
(c) əgər ekstradisiya sorğusu edilən cinayət Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə
əsasən hərbi xarakterli cinayət sayılırsa;
(d) əgər ekstradisiya sorğusu edilən cinayət Sorğu edən Tərəfin qanunvericiliyinə
əsasən ölüm cəzası ilə cəzalandırıla bilərsə və əgər Sorğu edilən Tərəfin
qanunvericiliyində ölüm cəzası nəzərdə tutulmursa, Sorğu edilən Tərəfin yetərli hesab
edəcəyi şəkildə ölüm cəzasının tətbiq edilməyəcəyi və elan edildiyi təqdirdə, icra
edilməyəcəyinə dair Sorğu edən Tərəf zəmanət vermirsə, ekstradisiyadan imtina edilə
bilər;
(e) əgər Sorğu edilən Tərəfdə cinayətlə bağlı qanuni qüvvəyə minmiş hökm
çıxarılmışdırsa;
(f) əgər Sorğu edən Tərəf ekstradisiya sorğusunu qiyabi qəbul olunmuş hökmə
müvafiq olaraq edibsə və Sorğu edən Tərəf ekstradisiyadan sonra işə yenidən
məhkəmədə baxılmasının mümkünlüyünə zəmanət vermirsə;
(g) əgər Sorğu edilən Tərəf tərəfindən sorğunun alındığı vaxt Sorğu edən Tərəfin
və ya Sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə
müddəti keçdiyinə görə cinayət təqibi və ya məhkumetmə qadağan edilirsə;
(h) əgər Sorğu edilən Tərəfin və ya Sorğu edən Tərəfin ərazisində barəsində
ekstradisiya sorğusu edilən şəxs əfv olunubsa və ya ekstradisiya sorğusu edilən cinayət
barədə amnistiya aktı qəbul edilibsə.
2. Ekstradisiyadan imtina edilə bilər:
(a) əgər ekstradisiya sorğusu edilən cinayət tam və ya qismən Sorğu edilən Tərəfin
ərazisində törədilibsə;
(b) əgər Sorğu edən Tərəfə münasibətdə ekstradisiyası tələb olunan şəxsə Sorğu
edilən Tərəfin ərazisində sığınacaq hüququ verilmişdirsə;
(c) əgər ekstradisiya sorğusu edilən cinayət Sorğu edilən Tərəfin milli
qanunvericiliyinə əsasən onun yurisdiksiyasına aiddirsə;
(d) müstəsna hallarda, Sorğu edilən Tərəf cinayətin ağırlığını və Sorğu edən
Tərəfin maraqlarını nəzərə alaraq hesab edir ki, ekstradisiya şəxsin yaşı, səhhəti və ya
hər hansı digər müvafiq halları səbəbindən humanitar mülahizələrə uyğun deyildir.
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Maddə 4
Vətəndaşların ekstradisiya edilməsindən imtina
1. Tərəflər öz vətəndaşlarını ekstradisiya etmirlər.
2. Sorğu edilən Tərəf vətəndaşlıq əsaslarına görə öz vətəndaşlarından birini
ekstradisiya etməkdən imtina etdikdə, o, öz milli qanunvericiliyinə əsasən şəxs cinayət
törətmişdirsə, həmin şəxs barəsində cinayət təqibini həyata keçirməyi öhdəliyinə götürür,
bu halda Sorğu edən Tərəf cinayət təqibi üçün diplomatik kanallar vasitəsilə sorğunu
sahib olduğu müvafiq materialların və sənədlərin müşayiəti ilə göndərir.
3. Sorğu edən Tərəf sorğusunun nəticəsi barədə məlumatlandırılmalıdır.
Maddə 5
Əlaqə
Bu Sazişin məqsədləri üçün Tərəflər bir-biri ilə səlahiyyətli orqanları vasitəsilə
diplomatik kanallar yolu ilə əlaqə yaradırlar:
Azərbaycan Tərəfi üçün səlahiyyətli orqan Ədliyyə Nazirliyidir;
Əlcəzair Tərəfi üçün səlahiyyətli orqan Ədliyyə Nazirliyidir.
Maddə 6
Ekstradisiya sorğuları və tələb olunan sənədlər
1. Ekstradisiya sorğusu yazılı şəkildə tərtib edilir və diplomatik kanallar vasitəsilə
təqdim olunur.
2. Ekstradisiya sorğusuna daxildir:
(a) sorğu edən orqanın adı;
(b) sorğu edilən orqanın adı;
(c) ekstradisiyası tələb olunan şəxsin mümkün qədər dəqiq təsviri, onun
şəxsiyyətini, vətəndaşlığını və mümkün yerini müəyyən etməyə yardım edə bilən hər
hansı digər məlumatla birlikdə;
(d) cinayətin faktları və xüsusilə törədilməsinin vaxtı və yeri və onun hüquqi tövsifi;
(e) ekstradisiya sorğusu edilən cinayəti və cinayətə görə cəzanı və cinayət təqibi
üçün cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin keçməsini nəzərdə tutan qanunun
müvafiq maddələrinin mətni.
3. Sorğu edən Tərəf tərəfindən təqdim olunan ekstradisiya sorğusu aşağıdakılarla
müşayiət olunur:
(a) əgər ekstradisiya sorğusu cinayət təqibi üçün edilirsə, həbs qərarının və ya
onunla eyni qüvvəyə malik hər hansı bir əmrin surəti və ya ekstradisiya sorğusu cəzanın
icrası ilə bağlı edilirsə, qüvvədə olan hökmün surəti və artıq çəkilmiş cəza müddətinə
dair hesabat;
(b) cinayətlə bağlı zəruri sübutlar və ya hər hansı aidiyyəti məlumat;
(c) ittiham aktının və ya cinayət işinin başlanılması haqqında qərarın surəti.
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Maddə 7
Leqallaşdırmadan azad olunma
Bu Sazişə uyğun olaraq göndərilən sənədlər hər hansı bir leqallaşdırma tələbindən
azad edilir.
Lakin bu sənədlər onları göndərmək hüququna malik səlahiyyətli orqan tərəfindən
imzalanır və möhürlənir.
Maddə 8
Əlavə məlumat
1. Əgər Sorğu edilən Tərəf hesab edərsə ki, ekstradisiya sorğusuna əlavə olaraq
təqdim edilmiş məlumat ekstradisiya ilə bağlı öz qanunvericiliyinin tələblərini yerinə
yetirməyə kifayət etmir, həmin Tərəf 30 (otuz) gün ərzində əlavə məlumatın təqdim
olunmasını sorğu edə bilər. Əsaslandırıcı səbəblər olduqda, bu müddət Sorğu edən
Tərəfin lazımi qaydada edilmiş müraciəti əsasında 15 (on beş) günə qədər uzadıla bilər.
2. Əgər barəsində ekstradisiya sorğusu edilən şəxs həbs edilmişdirsə və təqdim
edilmiş əlavə məlumat kifayət etmirsə və ya müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində daxil
olmamışdırsa, şəxs həbsdən azad edilə bilər, lakin belə azad olunma Sorğu edən
Tərəfin yeni ekstradisiya sorğusu etməsinə mane olmur.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq tələb olunan şəxs həbsdən azad
edildikdə, Sorğu edilən Tərəf mümkün qədər tez Sorğu edən Tərəfə məlumat verir.
Maddə 9
Müvəqqəti həbs
1. Təxirəsalınmaz hallarda, Sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanlarının sorğusuna
əsasən ekstradisiyası tələb olunan şəxsin Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanları
tərəfindən müvəqqəti həbsi həyata keçirilir.
2. Müvəqqəti həbs sorğusu diplomatik kanallar və ya Beynəlxalq Cinayət Polisi
Təşkilatı (İnterpol) və ya poçt, faks və ya yazılı qeyd təmin edən hər hansı digər
vasitələrlə göndərilir.
3. Sorğuda bu Sazişin 6-cı maddəsində göstərilən sənədlərin mövcudluğu və bu
maddənin 5-ci bəndində nəzərdə tutulan vaxt həddi çərçivəsində ekstradisiya
sorğusunun göndərilməsi barədə niyyət göstərilməlidir. Sorğuda həmçinin ekstradisiya
sorğusu edilən cinayət, cinayət faktlarının qısa məzmunu, cinayətin törədildiyi yer və
vaxt və ekstradisiyası tələb olunan şəxsin mümkün olan dəqiq təsviri göstərilməlidir.
4. Sorğu edən Tərəf sorğusu ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər barədə dərhal
məlumatlandırılmalıdır.
5. Əgər Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı şəxsin həbsindən sonra 30 (otuz)
gün ərzində bu Sazişin 6-cı maddəsində istinad olunan onun barəsində ekstradisiya
sorğusunu almazsa, müvəqqəti həbs olunan şəxs azadlığa buraxılır. Əgər müvafiq sorğu
Sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanından müddətin bitməsindən əvvəl alınmışdırsa, bu
müddət 15 (on beş) günə qədər uzadıla bilər.
6. Əgər ekstradisiya sorğusu və aidiyyəti sənədlər sonradan Sorğu edilən Tərəf
tərəfindən qəbul edilirsə, belə azad olunma şəxsin yenidən həbs edilməsinə və
ekstradisiyasına mane olmur.
431

Maddə 10
Ekstradisiyaya razılıq
1. Əgər qanunvericiliyi ilə qadağan edilmirsə, Sorğu edilən Tərəf ekstradisiyası
tələb olunan şəxsin ekstradisiya olunmasına razı olması şərtilə, asanlaşdırılmış
ekstradisiya həyata keçirə bilər.
2. Şəxs yazılı razılıq verdikdən sonra sorğu edən orqanlar bu Sazişin 6-cı
maddəsində tələb olunan rəsmiləşdirmədən azad olunurlar.
3. Belə hallarda Tərəflər ekstradisiyanın şərtləri barədə fərdi qaydada razılığa
gəlirlər.
Maddə 11
Paralel sorğular
Əgər eyni cinayətlə bağlı birdən çox ekstradisiya sorğusu edilirsə, bu zaman ilk
olaraq ərazisində cinayətin baş verdiyi dövlətin, sonra maraqlarına zərər vurulmuş
dövlətin və daha sonra cinayəti törətmiş şəxsin vətəndaşı olduğu dövlətin sorğusu təmin
olunur. Şərait eyni olduğu təqdirdə, sorğunu ilk olaraq edən dövlətə üstünlük verilir.
Digər tərəfdən ekstradisiya sorğusu birdən çox cinayətə görə edildikdə üstünlük
cinayətin törədilməsi halına və ağırlığına görə verilir.
Maddə 12
Xüsusilik qaydası
Bu Sazişin müddəalarına əsasən ekstradisiya olunmuş şəxs ekstradisiya
edilməsinə əsas olan cinayətdən başqa ekstradisiyadan əvvəl törədilmiş cinayətə görə
Sorğu edən Tərəfin ərazisində aşağıdakılar istisna olmaqla həbs edilmir, mühakimə
olunmur, məhkum edilmir, cəzalandırılmır və ya azadlıqdan məhrum edilmir:
(a) ekstradisiya edilmiş şəxs, Sorğu edən Tərəfin ərazisini tərk etmək imkanı
olmasına baxmayaraq, yekun azad olunmasından sonra 45 (qırx beş) gün ərzində bunu
etmədikdə və ya oranı tərk etdikdən sonra könüllü şəkildə həmin Tərəfə qayıtdıqda; və
ya
(b) sorğu edilən Tərəf razılıq verirsə. Həmin Tərəf yeni sorğunun bu Sazişin 6-cı
maddəsində göstərilmiş müvafiq sənədlərin, həmçinin ekstradisiya sorğusu ilə bağlı
ekstradisiya edilmiş şəxs tərəfindən verilmiş hər hansı bəyanat və onun özünü Sorğu
edilən Tərəfin orqanları qarşısında müdafiə etmək imkanı olduğunu göstərən qeydin
müşayiəti ilə təqdim edilməsini tələb edə bilər; və ya
(c) icraat zamanı cinayət ekstradisiyaya əsas olan cinayət ilə eyni faktlar əsasında
başqa cinayətə tövsif edildikdə, o şərtlə ki, yeni cinayət ekstradisiyaya əsas ola bilən
cinayətdir; və ya
(d) ekstradisiya edilmiş şəxs razılıq verirsə.
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Maddə 13
Əmlakın müsadirəsi və təhvil verilməsi
1. Ekstradisiya edildiyi zaman Sorğu edilən Tərəf qanunvericiliyinə uyğun olaraq,
Sorğu edən Tərəfə onun sorğusu əsasında cinayətdə əldə edilmiş və ya istifadə edilmiş
bütün əşyaları və sübut əhəmiyyətli ola biləcək hər hansı əşyaları təhvil verə bilər.
2. Göstərilən əmlak tələb olunan şəxsin qaçması və ya vəfatı nəticəsində
ekstradisiya sorğusu icra oluna bilmədiyi təqdirdə də təhvil verilə bilər.
3. Hər hansı üçüncü tərəflərin belə əmlak üzərində vicdanlı davranaraq əldə edə
biləcəyi hər hansı hüquqlara müvafiq qaydada hörmət edilir. Bu hüquqlar mövcud
olduqda, Sorğu edən Tərəfdə icraat tamamlandıqdan sonra əmlak mümkün qədər tez
Sorğu edən Tərəfin hesabına Sorğu edilən Tərəfə qaytarılır.
Maddə 14
Təxirə salınmış və ya şərti təslim etmə
1. Sorğu edilən Tərəf şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək və ya şəxsin
ekstradisiya sorğusu edilən cinayətdən başqa digər cinayətə görə cəzanı çəkə bilməsi
üçün ekstradisiyası tələb olunan şəxsin ekstradisiyasını təxirə sala bilər. Bu halda Sorğu
edilən Tərəf müvafiq olaraq Sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları Sorğu edən Tərəfdə icraat başa
çatdıqdan sonra Sorğu edilən Tərəfə tələb olunan şəxsin qaytarılması şərtilə, həmin
şəxsin Sorğu edən Tərəfə müvəqqəti olaraq təslim edilməsinin qarşısını almır.
Maddə 15
Qərar və şəxsin təslim edilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf ekstradisiya sorğusuna öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq
baxır və öz qərarı barədə Sorğu edən Tərəfi dərhal məlumatlandırır.
2. Əgər sorğu tamamilə və ya qismən imtina edilirsə, Sorğu edilən Tərəf imtina
üçün səbəbləri göstərir və sorğu əsasında müvafiq məhkəmə qərarlarının surətlərini
təqdim edir.
3. Əgər ekstradisiya təmin olunursa, Tərəflər tələb olunan şəxsin ekstradisiyası
üçün tarix və yer barədə razılaşırlar.
4. Sorğu edən Tərəf şəxsi yekun ekstradisiya əmrinin verildiyi tarixdən 45 (qırx beş)
gün ərzində öz əməkdaşları vasitəsilə qəbul edir.
5. Əgər həmin müddət bitərsə, şəxs azad edilə bilər və Sorğu edilən Tərəf eyni
cinayətə görə həmin şəxsi ekstradisiya etməkdən imtina edə bilər.
6. Lakin əgər istisna hallar Tərəfi bu maddənin 4-cü bəndində göstərilən müddətdə
ekstradisiya ediləcək şəxsin təslim və ya qəbul edilməsinə mane olursa, müvafiq Tərəf
müddətin bitməsindən əvvəl digər Tərəfi məlumatlandırır və iki Tərəf ekstradisiya üçün
digər tarix barədə razılaşırlar.
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7. Sorğu edən Tərəf ekstradisiya edilmiş şəxs barəsində aparılmış cinayət işinin
nəticəsi barədə, həmçinin Sorğu edilən Tərəfi məlumatlandırır. Bundan əlavə, Sorğu
edən Tərəf Sorğu edilən Tərəfi sorğusu əsasında qanuni qüvvəyə minmiş hökmlə təmin
edir.
Maddə 16
Sorğu edilən şəxsin qaçışı
Əgər ekstradisiya edilmiş şəxs onun cinayət təqibi və ya hökmünün icrası
yekunlaşmamış qaçarsa və Sorğu edilən Tərəfin ərazisinə qayıdarsa, əlavə sənədlərin
istənilməsini əsaslandıran yeni faktlar yaranmadığı təqdirdə, aidiyyəti sənədlər əlavə
olunmadan yeni ekstradisiya sorğusu alınandan sonra o, re-ekstradisiya ediləcəkdir.
Maddə 17
Üçüncü Dövlətə re-ekstradisiya
Bu Sazişin 12-ci maddəsinin (a) bəndində nəzərdə tutulan qaydada şəxsin Sorğu
edən Tərəfin ərazisini tərk etmədiyi və ya ora qayıtdığı hal istisna olmaqla, şəxsin
ekstradisiya edildiyi Tərəf həmin şəxsi onu ekstradisiya edən Tərəfin razılığı olmadan
digər Dövlətə ekstradisiya etmir.
Maddə 18
Tranzit
1. Şəxs digər Tərəfin ərazisi vasitəsilə üçüncü Dövlətdən bir Tərəfə ekstradisiya
edildikdə, şəxsin ekstradisiya ediləcəyi Tərəf digər Tərəfdən həmin şəxsin ərazisindən
tranzit keçməsinə icazə verilməsini xahiş edir. Bu, hava nəqliyyatının istifadə olunduğu
və digər Tərəfin ərazisində heç bir enişin planlaşdırılmadığı hala tətbiq edilmir.
2. Müvafiq məlumatı əks etdirən belə sorğu alındıqda, Sorğu edilən Tərəf öz
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş prosedurlara əsasən bu sorğuya baxır. Özünün
əsas maraqlarına zərər vurmadığı təqdirdə, Sorğu edilən Tərəf sorğunu dərhal təmin
edir.
3. Planlaşdırılmamış eniş edildiyi halda, tranzit üçün icazə verilməsi barədə sorğu
edilən Tərəf müşayiət edən əməkdaşın xahişi əsasında şəxsi bu maddənin 1-ci bəndinə
uyğun olaraq edilən tranzit sorğusu alınanadək 48 saat müddətində həbsdə saxlaya
bilər.
Maddə 19
Xərclər
Sorğu edən Tərəf tərəfindən ödənilən ekstradisiya edilmiş şəxsin nəqliyyat və
tranzit xərcləri istisna olmaqla, ekstradisiyadan irəli gələn xərclər ərazisində belə
xərclərin yarandığı Tərəf tərəfindən ödənilir. Həmin xərclər fövqəladə xarakter daşıyırsa,
Tərəflər onların həll edilməsi üçün məsləhətləşmələr aparırlar.
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Maddə 20
Ekstradisiya haqqında qanunvericilik barədə
məlumat mübadiləsi
Tərəflər sorğu əsasında ekstradisiya haqqında milli qanunvericilik barədə məlumat
mübadiləsi edirlər.

Maddə 21
Əlaqə dili

Hər hansı ekstradisiya sorğusu və aidiyyəti sənədlər Sorğu edən Tərəfin dilində
tərtib edilir və Sorğu edilən Tərəfin dilində və ya ingilis dilində olan tərcümə ilə müşayiət
olunur.

Maddə 22
Digər beynəlxalq sazişlərlə əlaqə

Bu Sazişin müddəaları Tərəflərin iştirakçı olduğu digər beynəlxalq sazişlərdən irəli
gələn hüquq və öhdəliklərə toxunmur.

Maddə 23
Fikir ayrılıqlarının həlli

Bu Sazişin həyata keçirilməsi və təfsirindən yaranan hər hansı fikir ayrılıqları
məsləhətləşmələr yolu ilə səlahiyyətli orqanlar arasında diplomatik kanallar vasitəsilə
həll edilir.

Maddə 24
Yekun müddəalar

1. Bu Saziş hər iki Tərəfin dövlətdaxili hüquqi prosedurlarına uyğun ratifikasiya
edilir. O, ratifikasiya sənədlərinin mübadiləsi tarixindən 30 (otuz) gün sonra
qeyri-müəyyən müddətə qüvvəyə minir.
2. Bu Sazişin qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan eyni dövlətdaxili hüquqi
prosedurlardan sonra qüvvəyə minməsi şərtilə Tərəflərdən birinin təklifi ilə qarşılıqlı
yazılı razılığa əsasən bu Sazişə əlavə və dəyişikliklər edilə bilər.
3. Tərəflərdən hər biri bu Sazişi ləğvetmə qərarı barədə yazılı bildirişi diplomatik
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kanallar vasitəsilə digər Tərəfə göndərməklə, bu Sazişi ləğv edə bilər. Ləğvetmə bildiriş
tarixindən 6 (altı) ay sonra qüvvəyə minir. Bu bildirişdən əvvəl edilən və ya qeyd olunan
müddətdə alınan hər hansı sorğuya bu Sazişə əsasən baxılır.
Bunun təsdiqi olaraq aşağıda imza edənlər, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilərək
bu Sazişi imzaladılar.
Bakı şəhərində, 2018-ci il “21” iyun tarixində Azərbaycan, ərəb və ingilis dillərində
olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir, fikir ayrılığı
yarandığı təqdirdə, ingilis dilində olan mətnə üstünlük verilir.
Azərbaycan Respublikası
adından

Əlcəzair Xalq Demokratik
Respublikası adından
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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ПРИЗНАНИИ И
ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 года)
Статья I
1. Настоящая Конвенция применяется в отношении признания и приведения в
исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории государства иного,
чем то государство, где испрашивается признание и приведение в исполнение таких
решений, по спорам, сторонами в которых могут быть как физические, так и
юридические лица. Она применяется также к арбитражным решениям, которые не
считаются внутренними решениями в том государстве, где испрашивается их
признание и приведение в исполнение.
2. Термин "арбитражные решения" включает не только арбитражные решения,
вынесенные арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу, но также и
арбитражные решения, вынесенные постоянными арбитражными органами, к
которым стороны обратились.
3. При подписании, ратификации или присоединении к настоящей Конвенции
или при уведомлении, предусмотренном в статье X этой Конвенции, любое
государство может на основе взаимности заявить, что оно будет применять
настоящую Конвенцию в отношении признания и приведения в исполнение
арбитражных
решений,
вынесенных
только
на
территории
другого
Договаривающегося Государства. Оно может также заявить, что оно будет
применять настоящую Конвенцию только в отношении споров, возникающих по
договорным или иным правоотношениям, которые считаются торговыми по
национальному закону государства, делающего такое заявление.
Статья II
1. Каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение,
по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры,
возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным
договорным или иным правоотношением, объект которого может быть предметом
арбитражного разбирательства.
2. Термин "письменное соглашение" включает арбитражную оговорку в
договоре, или арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или содержащееся
в обмене письмами или телеграммами.
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3. Суд Договаривающегося Государства, если к нему поступает иск по вопросу,
по которому стороны заключили соглашение, предусматриваемое настоящей
статьей, должен, по просьбе одной из сторон, направить стороны в арбитраж, если
не найдет, что упомянутое соглашение недействительно, утратило силу или не
может быть исполнено.
Статья III
Каждое Договаривающееся Государство признает арбитражные решения как
обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными
нормами той территории, гдеиспрашивается признание и приведение в исполнение
этих решений, на условиях, изложенных в нижеследующих статьях. К признанию и
приведению в исполнение арбитражных решений, к которым применяется
настоящая
Конвенция,
не
должны
применяться
существенно
более
обременительные условия или более высокие пошлины или сборы, чем те, которые
существуют для признания и приведения в исполнение внутренних решений.
Статья IV
1. Для получения упомянутого в предшествующей статье признания и
приведения в исполнение сторона, испрашивающая признание и приведение в
исполнение, при подаче такой просьбы представляет:
a) должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или
должным образом заверенную копию такового;
b) подлинное соглашение, упомянутое в статье II, или должным образом
заверенную копию такового.
2. Если арбитражное решение или соглашение изложено не на официальном
языке той страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этого
решения, сторона, которая просит о признании и приведении в исполнение этого
решения, представляет перевод этих документов на такой язык. Перевод заверяется
официальным или присяжным переводчиком или дипломатическим или консульским
учреждением.
Статья V
1. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть
отказано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта
сторона представит компетентной власти по месту, где испрашивается признание и
приведение в исполнение, доказательства того, что:
a) стороны в соглашении, указанном в статье II, были по применимому к ним
закону в какой-либо мере недееспособны или это соглашение недействительно по
закону, которому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого
указания - по закону страны, где решение было вынесено, или
b) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом
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уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по
другим причинам не могла представить свои объяснения, или
c) указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не
подпадающему под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в
договоре, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы
арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что
если постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или
оговоркой, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким
соглашением или оговоркой, то та часть арбитражного решения, которая содержит
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или
арбитражной оговоркой в договоре, может быть признана и приведена в исполнение,
или d) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали
соглашению сторон или, при отсутствии такового, не соответствовали закону той
страны, где имел место арбитраж, или
e) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или
приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно было
вынесено, или страны, закон которой применяется.
2. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть
также отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается
признание и приведение в исполнение, найдет, что:
a) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по
законам этой страны, или
b) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат
публичному порядку этой страны.
Статья VI
Если перед компетентной властью, указанной в подпункте "e" пункта 1 статьи V,
было возбуждено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения
арбитражного решения, то та власть, к которой обратились с просьбой о признании и
приведении в исполнение этого решения, может, если найдет целесообразным,
отложить разрешение вопроса о приведении в исполнение этого решения и может
также по ходатайству той стороны, которая просит о приведении в исполнение этого
решения, обязать другую сторону представить надлежащее обеспечение.
Статья VII
1. Постановления настоящей Конвенции не затрагивают действительности
многосторонних или двусторонних соглашений в отношении признания и приведения
в исполнение арбитражных решений, заключенных Договаривающимися
Государствами, и не лишают никакую заинтересованную сторону права
воспользоваться любым арбитражным решением в том порядке и в тех пределах,
которые допускаются законом или международными договорами страны, где
испрашивается признание и приведение в исполнение такого арбитражного
решения.
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2. Женевский протокол 1923 года об арбитражных оговорках и Женевская
конвенция 1927 года о приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений утрачивают силу между Договаривающимися Государствами после того,
как для них становится обязательной настоящая Конвенция, и в тех пределах, в
которых она становится для них обязательной.
Статья VIII
1. Настоящая Конвенция открыта до 31 декабря 1958 года для подписания от
имени любого члена Организации Объединенных Наций, а также от имени любого
государства, которое является или впоследствии станет членом какого-либо
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций или которое
является или впоследствии станет участником Статута Международного Суда, или
любого другого государства, которое будет приглашено Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций.
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации и ратификационные грамоты
депонируются у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.
Статья IX
1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всем государствам,
упомянутым в статье VIII.
2. Присоединение совершается депонированием грамоты о присоединении у
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.
Статья X
1. Любое государство может при подписании или ратификации настоящей
Конвенции или при присоединении к ней заявить, что эта Конвенция
распространяется на все или некоторые территории, за международные отношения
которых оно несет ответственность. Такое заявление вступает в силу одновременно
с вступлением в силу настоящей Конвенции в отношении этого государства.
2. В любое время после указанного выше такое распространение может быть
совершено посредством уведомления на имя Генерального Секретаря Организации
Объединенных Наций и вступает в силу на девяностый день, считая со дня
получения Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций этого
уведомления, или в день вступления в силу настоящей Конвенции в отношении
соответствующего государства, в зависимости от того, какой срок истекает позднее.
3. Что касается территорий, на которые настоящая Конвенция не будет
распространена при подписании или ратификации ее или при присоединении к ней,
то каждое заинтересованное государство должно рассмотреть вопрос о возможности
принятия мер, необходимых для распространения применения этой Конвенции к
указанным территориям при условии согласия правительств таких территорий, где
это необходимо по конституционным основаниям.
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Статья XI
К федеративным и неунитарным государствам применяются нижеследующие
постановления:
a) по тем статьям настоящей Конвенции, которые относятся к законодательной
юрисдикции федеральной власти, обязательства федерального правительства в
соответствующих пределах те же, что и обязательства Договаривающихся
Государств, которые не являются федеративными государствами;
b) что касается тех статей настоящей Конвенции, которые относятся к
законодательной юрисдикции образующих федерацию государств или провинций, не
обязанных
согласно
конституционной
системе
федерации
принимать
законодательные меры, то федеральное правительство доводит такие статьи со
своей благоприятной рекомендацией до сведения надлежащих властей государств
или провинций в кратчайший по возможности срок;
c) федеративное государство, участвующее в настоящей Конвенции,
представляет, по требованию любого другого Договаривающегося Государства,
переданному через Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций,
справку об имеющих отношение к любому конкретному постановлению настоящей
Конвенции законах и практике федерации и ее составных частей, указывая, в какой
мере это постановление проведено в жизнь законодательными или иными мерами.
Статья XII
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день, считая со дня
депонирования третьей ратификационной грамоты или грамоты о присоединении.
2. Для каждого государства, ратифицирующего настоящую Конвенцию или
присоединяющегося к ней после депонирования третьей ратификационной грамоты
или грамоты о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый
день после депонирования этим государством своей ратификационной грамоты или
грамоты о присоединении.
Статья XIII
1. Любое Договаривающееся Государство может денонсировать настоящую
Конвенцию письменным уведомлением на имя Генерального Секретаря
Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через год со дня
получения этого уведомления Генеральным Секретарем.
2. Любое государство, которое сделало заявление или уведомление на
основании статьи X, может в любое время впоследствии заявить в уведомлении на
имя Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, что действие
настоящей Конвенции в отношении соответствующей территории прекратится через
год со дня получения этого уведомления Генеральным Секретарем.
3. Настоящая Конвенция будет применяться в отношении арбитражных
решений, дела о признании и приведении в исполнение которых были начаты до
вступления в силу денонсации.
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Статья XIV
Никакое Договаривающееся Государство не вправе пользоваться настоящей
Конвенцией против других Договаривающихся Государств иначе как в тех пределах,
в которых оно обязано применять эту Конвенцию.

Статья XV
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций
государства, упомянутые в статье VIII, о нижеследующем:
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций
государства, упомянутые в статье VIII, о нижеследующем:
а) о подписании и ратификациях согласно статье VIII;
b) о присоединениях согласно статье IX;
с) о заявлениях и уведомлениях, вытекающих из статей I, X и XI;
d) о дне вступления настоящей Конвенции в силу согласно статье XII;
е) о денонсациях и уведомлениях согласно статье ХIII.

уведомляет
уведомляет

Статья XVI
1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и
французский тексты которой являются равно аутентичными, хранится в архиве
Организации Объединенных Наций.
2.
Генеральный
Секретарь
Организации
Объединенных
Наций
препровождает заверенные копии настоящей Конвенции государствам, упомянутым
в статье VIII.
(Подписана представителем СССР в Нью-Йорке 29 декабря 1958 г., вступила
в силу 7 июня 1959 г., ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 10
августа 1960 г. При ратификации сделано заявление, что "СССР будет применять
положения настоящей Конвенции в отношении арбитражных решений, вынесенных
на территории государств, не являющихся участниками Конвенции, лишь на
условиях взаимности". Для СССР вступила в силу с 22 ноября 1960 года).
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
KONVENSİYASI
Ali Məclisin 2000-ci il 15 noyabr tarixli,
55/25 saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir
Maddə 1
Məqsəd
Bu Konvensiyanın məqsədi transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının
alınması və onunla mübarizə işində əməkdaşlığı təşviq etməkdən ibarətdir.
Maddə 2
Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) "mütəşəkkil cinayətkar qrup" dedikdə, birbaşa və ya dolayı maliyyə və ya digər maddi
mənfəət almaq üçün bir və ya bir neçə ciddi cinayəti və ya bu Konvensiyaya uyğun olaraq
cinayət kimi tanınmış cinayətləri törətmək məqsədi ilə müəyyən müddət ərzində mövcud
olan və birgə hərəkət edən üç və ya daha çox şəxsin struktur şəklində təşkil edilmiş qrupu
başa düşülür;
b) "ciddi cinayət" dedikdə, ən çoxu dörd ildən az olmayan müddətə azadlıqdan
məhrumetmə cəzası və ya digər daha ciddi cəza növü nəzərdə tutan cinayət başa düşülür;
c) "struktur şəklində təşkil edilmiş qrup" dedikdə, dərhal cinayət törətmək məqsədi ilə
təsadüfi yaradılmayan və daxilində üzvlərinin rollarının forma l şəkildə müəyyən edilibedilməməsindən, üzvlüyün daimi olub-olmamasından və ya inkişaf etmiş strukturun
yaradılıb-yaradılmamasından asılı olmayaraq mövcud olan qrup başa düşülür;
d) "əmlak" dedikdə, istər maddi, qeyri-maddi, istərsə də daşınar və ya daşınmaz
əşyalarda və ya hüquqlarda ifadə edilmiş istənilən aktivlər, habelə bu cür aktivlərə hüququ
və ya onlarda marağı təsdiq edən hüquqi sənədlər və ya aktlar başa düşülür;
e) "cinayətdən əldə edilən gəlirlər" dedikdə, hər hansı bir cinayətin törədilməsi nəticəsində
birbaşa və ya dolayı yolla əldə edilmiş və ya alınmış hər hansı bir əmlak başa düşülür;
f) "həbs" və ya "götürmə" dedikdə, əmlakın verilməsinə, dəyişdirilməsinə, özgəninkiləşdiril
məsinə və ya yerdəyişməsinə qoyulan müvəqqəti qadağalar və ya bu cür əmlaka
müvəqqəti sahiblik və ya məhkəmənin və ya digər səlahiyyətli orqanın qərarı əsasında bu
cür əmlaka müvəqqəti nəzarətin həyata keçirilməsi başa düşülür;
g) "müsadirə" dedikdə, məhkəmənin və ya digər səlahiyyətli orqanın qərarı əsasında əmla
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kdan tamamilə məhrum etmə başa düşülür;
h) "əsas hüquqpozma" dedikdə, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində göstərilən və cinayət
tərkibi yaradan əməllərin törədilməsi nəticəsində gəlir əldə edilmiş hər hansı bir hüquq
pozuntusu başa düşülür;
i) "nəzarət qaydasında mal alınması" dedikdə, hər hansı bir cinayətin istintaqı və həmin
cinayətdə iştirak edən şəxslərin aşkar edilməsi məqsədi ilə bir və ya bir neçə dövlətin
ərazisinə onların səlahiyyətli orqanlarının icazəsi və həmin orqanların nəzarəti altında
qeyri-qanuni və ya şübhə doğuran yükün ölkəyə gətirilməsinə, daşınmasına və ya
çıxarılmasına yol verən üsul başa düşülür;
j) "regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı" dedikdə, hər hansı bir regionun suveren dövlətləri
tərəfindən yaradılan və bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərlə bağlı öz üzv
dövlətlərinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə və lazımi qaydada öz daxili
prosedurlarına uyğun olaraq bu Konvensiyanı imzalamaq, təsdiq, qəbul və ratifikasiya
etmək və ya ona qoşulmaq səlahiyyətinə malik olan təşkilat başa düşülür; bu
Konvensiyada "İştirakçı dövlətlərə" istinadlar bu cür təşkilatlara onların öz səlahiyyətləri
çərçivəsində aid edilir.
Maddə 3
Tətbiq dairəsi
1. Bu Konvensiya, əgər onda digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıda göstərilən
cinayətlərin qarşısının alınmasına, istintaqına və təqibinə tətbiq edilir:
a) bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış
cinayətlərə, və
b) bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyən edildiyi kimi, əgər bu cinayətlər transmilli
xarakter daşıyırsa və mütəşəkkil cinayətkar qrupun iştirakı ilə törədilmişdirsə, ciddi
cinayətlərə.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin məqsədi üçün cinayət mütəşəkkil xarakter daşıyır,
əgər:
a) bu cinayət birdən çox dövlətdə törədilibsə;
b) bu cinayət bir dövlətdə törədilib, lakin onun hazırlanmasının, planlaşdırılmasının, ona
rəhbərliyin və ya nəzarətin əhəmiyyət kəsb edən hissəsi digər dövlətdə baş veribsə;
c) bu cinayət bir dövlətdə törədilib, lakin öz cinayətkar fəaliyyətini birdən çox dövlətdə
həyata keçirən mütəşəkkil cinayətkar qrupun iştirakı ilə törədilibsə; və ya
d) bu cinayət bir dövlətdə törədilib, lakin onun əhəmiyyət kəsb edən nəticələri digər
dövlətdə baş veribsə.
Maddə 4
Suverenliyin müdafiəsi
1. İştirakçı dövlətlər öz öhdəliklərini bu Konvensiya əsasında dövlətlərin suveren,
bərabərlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə və digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq
prinsipinə uyğun olaraq həyata keçirirlər.
2. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası İştirakçı dövlətə digər dövlətin ərazisində,
müstəsna olaraq yalnız həmin digər dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq öz
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orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilən yurisdiksiyanı və funksiyaları həyata keçirmək
hüququnu vermir.
Maddə 5
Mütəşəkkil cinayətkar qrupda
İştirakçılığın kriminallaşdırılması
1. Hər bir İştirakçı dövlət aşağıdakı əməlləri, onlar qəsdən törədildikdə, cinayət qanunu
ilə cəzalandırılan cinayətlər kimi tanımaq üçün müvafiq qanunverici və digər tədbirlər
görür:
a) onları cinayətin törədilməsi cəhdinə aid etməyərək və cinayət əməlinin faktiki
törədilməsindən asılı olmayaraq, aşağıdakı əməllərdən hər ikisi və ya biri:
i) əgər bu, daxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulursa, habelə sövdələşmə İştirakçılarının biri
tərəfindən sövdələşmənin reallaşması üçün hər hansı bir hərəkətin faktiki törədilməsi və ya
mütəşəkkil cinayətkar qrupla əlaqəsi güman edilirsə, birbaşa və ya dolayı maliyyə və ya
digər maddi mənfəət əldə etmək məqsədi ilə bir və ya bir neçə şəxslə ciddi cinayətin
törədilməsinə dair sövdələşmə;
ii) aşağıdakı fəaliyyətlərdə:
a. mütəşəkkil cinayətkar qrupun cinayətkar fəaliyyətində; və
b. öz iştirakının yuxarıda göstərilən cinayətkar məqsədə nail olunmasına yardım edəcəyini
dərk edən mütəşəkkil cinayətkar qrupun digər növ fəaliyyətində;
fəal iştirak edən və mütəşəkkil cinayətkar qrupun məqsədini və ümumi cinayətkar
fəaliyyətini yaxud onun müvafiq cinayəti törətməsi niyyətini dərk edən hər hansı bir şəxsin
əməli;
b) mütəşəkkil cinayətkar qrupun iştirakı ilə törədilmiş ciddi cinayətə dair təşkilatçılıq,
rəhbərlik, təhrikçilik, səy və ya kömək göstərmək.
2. Dərk etmə, niyyət, qəsd, məqsəd və ya cinayətin törədilməsinə dair bu maddənin 1 ci bəndində adı çəkilən sövdələşmə işin obyektiv və faktiki hallarından asılı olaraq
müəyyən edilə bilər.
3. Daxili qanunvericiliyi bu maddənin 1 (a)(i) bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi
tanınmış cinayətlərin tərkib elementi kimi mütəşəkkil cinayətkar qrupların əlaqəsi olmasını
nəzərdə tutan İştirakçı dövlətlər təmin edirlər ki, onların daxili qanunvericiliyi mütəşəkkil
cinayətkar qrupların iştirakı ilə törədilən bütün cinayətləri ciddi cinayətlərə aid etsin. Bu cür
İştirakçı dövlətlər, habelə daxili qanunvericiliyi bu maddənin 1 (a)(i) bəndinə uyğun olaraq
cinayət kimi tanınmış cinayətlərin tərkib elementi kimi sövdələşmənin reallaşması üzrə
faktiki hərəkətlərin törədilməsini nəzərdə tutan İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanı
imzalayarkən və ya ratifikasiya sənədini və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca verərkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini bu haqda
məlumatlandırırlar.
Maddə 6
Cinayətdən əldə edilən gəlirlərin yuyulmasının kriminallaşdırılması
1. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq
aşağıdakı əməlləri, onlar qəsdən törədildikdə, cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl kimi
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tanımaq üçün zəruri qanunverici və digər tədbirlər görür:
a) i) əmlakın konversiyası və ya köçürülməsi, əgər məlumdursa ki, bu cür əmlak, onun
cinayət mənbəyinin gizlədilməsi və ya ört-basdır edilməsi və ya əsas hüquqpozmanın
törədilməsində iştirak edən istənilən şəxsə, onun öz əməllərinə görə məsuliyyətdən
yayınmaq üçün köməyin göstərilməsi məqsədi ilə edilən cinayətlərdən əldə edilmiş gəlirdir;
ii) əmlakın həqiqi xarakterinin, mənbəyinin, yerinin, ona sərəncam vermə üsulunun,
aidiyyətinin, əmlak hüquqlarının və ya onun kimə məxsus olmasının gizlədilməsi və ya örtbasdır edilməsi, əgər məlumdursa ki, əmlak cinayətlərdən əldə edilən əmlakdır;
b) öz hüquqi sisteminin əsas prinsiplərinə riayət etmək şərti ilə:
i) əmlakın əldə edilməsi, ona sahiblik və ya onun istifadəsi, əgər bu cür əmlakın alınması
zamanı məlumdursa ki, əmlak cinayətdən əldə edilən əmlakdır;
ii) bu maddəyə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlərdən birinin törədilməsi
məqsədi ilə İştirakçılıq, cinayətlə əlaqə və ya onun törədilməsinə cəhd, sövdələşmə,
habelə təhrikçilik, kömək və ya onun törədilməsi zamanı məsləhət vermə.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin həyata keçirilməsi və ya tətbiq edilməsi məqsədi ilə:
a) hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin 1-ci bəndini ən geniş yayılmış əsas
hüquqpozmalara tətbiq etməyə çalışır;
b) hər bir İştirakçı dövlət, Konvensiyanın 2-ci maddəsində müəyyən edildiyi kimi, bütün
ciddi cinayətləri və bu Konvensiyanın 5, 8 və 23-cü maddələrində cinayət kimi tanınmış
cinayətləri əsas hüquqpozmalara aid edir. İştirakçı dövlətlərin qanunvericiliyində əsas
hüquqpozmaların konkret siyahısı nəzərdə tutulduğu təqdirdə, ona ən azı mütəşəkkil
cinayətkar qrupun fəaliyyəti ilə əlaqəsi olan müfəssəl müəyyən edilmiş cinayətlər də aid
edilir;
c) (b) yarımbəndinin məqsədləri üçün müvafiq İştirakçı dövlətin həm yurisdiksiyası
altında olan ərazidə, həm də onun hüdudlarından kənarda törədilən cinayətlər əsas
hüquqpozmalara aid edilir. Lakin hər hansı bir İştirakçı dövlətin yurisdiksiyasından kənarda
törədilən cinayətlər əsas hüquqpozmalara o şərtlə aid edilir ki, həmin əməl həm onun
törədildiyi dövlətin daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl
olsun, həm də, əgər bu əməl bu maddənin həyata keçirildiyi və ya tətbiq edildiyi dövlətin
ərazisində törədilmiş olsaydı, həmin dövlətin daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət
qanunu ilə cəzalandırılan əməl olardı;
d) hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edən
daxili qanunlarının mətnlərini, habelə bu cür qanunlara sonradan edilən dəyişikliklərin
mətnlərini və ya həmin qanunların təsviredici mətnlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
katibinə təqdim edir;
e) əgər İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinin əsas prinsipləri bunu tələb edirsə,
onda nəzərə alına bilər ki, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayətlər əsas
hüquqpozmanı törədən şəxslərə aid edilmir;
f) bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan cinayətin tərkib elementi kimi dərk etmə,
qəsd və ya məqsəd işin obyektiv hallarından asılı olaraq müəyyən edilə bilər.

448

Maddə 7
Pul vəsaitlərinin yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirləri
1. Hər bir İştirakçı dövlət:
a) pul vəsaitlərinin yuyulmasının bütün formalarının qarşısını almaq və aşkar etmək
məqsədi ilə banklar və qeyri-bank maliyyə təşkilatları, habelə, lazım gəldikdə, pul
yuyulması nöqteyi-nəzərindən digər orqanlar üçün öz səlahiyyəti çərçivəsində müfəssəl
daxili tənzimləmə və nəzarət rejimini müəyyən edir. Həm də qeyd edilməlidir ki, bu cür
rejim müştərinin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi, hesabatların aparılması və şübhə
doğuran əqdlər haqqında məlumatın təqdim edilməsi tələblərinə əsaslanmalıdır;
b) bu Konvensiyanın 18-ci və 27-ci maddələrinə xələl gətirmədən təmin edir ki, inzibati,
idarəedici, hüquq mühafizə və pul vəsaitlərinin yuyulması ilə mübarizə aparan digər
orqanlar (o cümlədən daxili qanunvericiliyə uyğun olduqda, məhkəmə orqanları da) onun
daxili qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi şərtlər əsasında milli və beynəlxalq səviyyədə
əməkdaşlığın və məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsinə qadir olsunlar və bu
məqsədlə pul vəsaitlərinin yuyulması hallarına aid olan məlumatı toplayan, təhlil edən və
yayan mərkəz kimi fəaliyyət göstərəcək operativ maliyyə məlumatı üzrə bölmənin
yaradılması məsələsini müzakirə edir.
2. İştirakçı dövlətlər nağd pul vəsaitlərinin və müvafiq dövriyyə sənədlərinin öz
sərhədlərindən yerdəyişməsini aşkar etmək üzrə və məlumatın lazımi qaydada
istifadəsinin təmin edilməsinə yönələn təminatlara riayət etməklə, eləcə də qanuni kapitalın
yerdəyişməsinə hər hansı bir maneə törətmədən bu cür yerdəyişməyə nəzarət üzrə
praktiki cəhətdən mümkün olan tədbirlərin tətbiq edilməsinə dair məsələləri müzakirə
edirlər. Bu cür tədbirlər belə bir tələb nəzərdə tuta bilər ki, fiziki şəxslər və kommersiya
təşkilatları böyük həcmdə nağd pul vəsaitlərinin transsərhəd köçürmələri və müvafiq
dövriyyə sənədlərinin ötürülməsi haqqında məlumat versinlər.
3. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq daxili tənzimləmə və nəzarət rejimi
müəyyən edərkən və bu Konvensiyanın hər hansı bir digər maddəsinə xələl gətirmədən
İştirakçı dövlətlərə regional, regionlararası və çoxtərəfli təşkilatların pul vəsaitlərinin
yuyulmasına qarşı olan müvafiq təşəbbüslərini rəhbər tutmaq təklif olunur.
4. İştirakçı dövlətlər pul vəsaitlərinin yuyulması ilə mübarizə məqsədi ilə məhkəmə və
hüquq mühafizə orqanları, habelə maliyyə siyasətinə nəzarət edən orqanlar arasında
qlobal, regional, subregional və ikitərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə və təşviq etməyə
səy göstərirlər.
Maddə 8
Korrupsiyanın kriminallaşdırılması
1. Hər bir İştirakçı dövlət aşağıdakı əməlləri, onlar qəsdən törədildikdə, cinayət qanunu
ilə cəzalandırılan cinayətlər kimi tanımaq üçün müvafiq qanunverici və digər tədbirlər
görür:
a) vəzifəli şəxsin öz vəzifə borcunu yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkət və ya
hərəkətsizliyi etmək məqsədi ilə dövlət vəzifəli şəxsə, həmin vəzifəli şəxsin özü və ya digər
fiziki və ya hüquqi şəxs üçün şəxsən və ya vasitəçinin köməyi ilə hər hansı bir qeyri-qanuni
üstünlüyün vəd, təklif və ya təqdim edilməsi;
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b) vəzifəli şəxsin özü vəzifə borcunu yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkət və ya
hərəkətsizliyi etmək məqsədi ilə dövlət vəzifəli şəxs tərəfindən, həmin vəzifəli şəxsin özü
və ya digər fiziki və ya hüquqi şəxs üçün şəxsən və ya vasitəçinin köməyi ilə hər hansı bir
qeyri-qanuni üstünlüyün tələb edilməsi və ya alınması.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan cinayətlərdə hər
hansı bir əcnəbi vəzifəli şəxs və ya beynəlxalq mülki qulluqçu iştirak etdikdə, həmin
cinayətləri cinayət qanuni ilə cəzalandırılan cinayətlər kimi tanımaq üçün lazımi
qanunverici və digər tədbirlərin görülməsi mümkünlüyünü müzakirə edir. Hər bir İştirakçı
dövlət həmçinin korrupsiyanın digər növlərini cinayət qanunu ilə cəzalandırılan cinayətlər
kimi tanımaq mümkünlüyünü müzakirə edir.
3. Hər bir İştirakçı dövlət həmçinin bu maddəyə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış hər
hansı bir cinayətdə cinayət İştirakçısı qismində İştirakçılığı cinayət qanunu ilə
cəzalandırılan cinayət kimi tanımaq üçün lazımi tədbirlər görür.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinin və bu Konvensiyanın 9-cu maddəsinin məqsədləri üçün
"dövlət vəzifəli şəxs" dedikdə, İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyində müəyyən edildiyi
kimi ictimai vəzifəli şəxs və ya həmin İştirakçı dövlətin cinayət qanunvericiliyi ilə tətbiq
edildiyi kimi, həmin dövlətdə hər hansı bir ictimai xidmət göstərən vəzifəli şəxs başa
düşülür.
Maddə 9
Korrupsiyaya qarşı tədbirlər
1. Bu Konvensiyanın 8-ci maddəsində göstərilmiş tədbirlərə əlavə olaraq hər bir
İştirakçı dövlət dövlət vəzifəli şəxslər arasında korrupsiyanın aşkar edilməsi və qarşısının
alınması və buna görə həmin şəxslərin cəzalandırılması məqsədi ilə öz hüquqi sisteminə
uyğun olaraq və tələb olunan həcmdə qanunverici, inzibati və digər səmərəli tədbirlər
görür.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, dövlət vəzifəli şəxslər arasında korrupsiyanın aşkar edilməsi
və qarşısının alınması və buna görə həmin şəxslərin cəzalandırılması sahəsində öz
orqanlarının səmərəli fəaliyyətini təmin etmək, o cümlədən bu cür orqanlara, onların
fəaliyyətinə qeyri-qanuni edilən təzyiqlərin qarşısını almaq üçün kifayət qədər müstəqillik
verərək, səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün tədbirlər görür.
Maddə 10
Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti
1. Hər bir İştirakçı dövlət öz hüquqi prinsiplərini nəzərə alaraq, hüquqi şəxslərin
mütəşəkkil cinayətkar qrupun əlaqədar olduğu ciddi cinayətlərdə və bu Konvensiyanın 5,
6, 8 və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış cinayətlərdə iştirakına görə
məsuliyyətini müəyyən etmək üçün zəruri ola bilən tədbirlər görür.
2. İştirakçı dövlətin hüquqi prinsiplərinə riayət etmək şərti ilə hüquqi şəxslərin
məsuliyyəti cinayət, mülki-hüquqi və inzibati məsuliyyət ola bilər.
3. Bu cür məsuliyyətin hüquqi şəxsin üzərinə qoyulmasının cinayət törətmiş fiziki
şəxsin cinayət məsuliyyətinə heç bir təsiri yoxdur.
4. Hər bir İştirakçı dövlət bu maddəyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb edilən hüquqi
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şəxslər barəsində xüsusilə səmərəli, mütənasib və preventiv təsirə malik olan cinayət və
qeyri-cinayət sanksiyalarının, o cümlədən maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsini təmin
edir.
Maddə 11
Cinayət təqibi, məhkəmə qərarının çıxarılması
və sanksiyalar
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrində nəzərdə
tutulan hər hansı bir cinayətin törədilməsinə görə həmin cinayətin ictimai təhlükəlilik
dərəcəsini nəzərə alan sanksiyaların tətbiq edilməsini nəzərdə tutur.
2. Hər bir İştirakçı dövlət Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair ən səmərəli
hüquq mühafizə tədbirlərinə nail olmaq və bu cür cinayətlərin törədilməsinin qarşısını
almaq zərurətinə lazımi diqqət yetirərək, bu cür cinayətlərə görə şəxslərin təqibinə aid olan
və öz daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hər hansı bir diskresion hüquqi
səlahiyyətdən istifadənin təmin edilməsinə çalışır.
3. Bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə əsasən cinayət kimi tanınmış
cinayətlərə münasibətdə hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq və
müdafiənin hüququna lazımi diqqət yetirərək, elə lazımi tədbirlər görür ki, məhkəməyə
qədər azad olunma haqqında qərarla əlaqədar və ya apellyasiya şikayəti və ya protest
əsasında qərar qəbul edilənə qədər müəyyən edilmiş tədbirlərdə təqsirləndirilən şəxsin
sonrakı cinayət icraatında iştirakının təmin edilməsi vacibliyi nəzərə alınsın.
4. Hər bir İştirakçı dövlət təmin edir ki, onun məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqanları
bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə görə məhkum edilmiş şəxslərin vaxtından
əvvəl və ya şərti azad olunması mümkünlüyü məsələlərinə baxanda bu cür cinayətlərin
təhlükəlilik xarakterini nəzərə alsınlar.
5. Hər bir İştirakçı dövlət, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, zəruri hallarda, bu
Konvensiya ilə əhatə olunan hər hansı bir cinayətə görə cinayət təqibinin başlanması üçün
uzunmüddətli cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti müəyyən edir, cinayətin
törədilməsində şübhəli bilinən şəxs ədalət mühakiməsindən boyun qaçırdıqda isə ən
uzunmüddətli cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti müəyyən edir.
6. Bu Konvensiyada nəzərdə tutulan müddəalar həmin Konvensiyaya uyğun olaraq
cinayət kimi tanınmış cinayətlərin müəyyən edilməsini hər bir İştirakçı dövlətin daxili
qanunvericiliyinə aid edən prinsiplərə və müvafiq hüquqi mülahizələrin və ya əməllərin
qanuna uyğunluğunu əks etdirən digər hüquqi prinsiplərə və bu cür cinayətlərə görə
cinayət təqibinin və cəzanın həmin qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilməsini
nəzərdə tutan prinsiplərə toxunmur.
Maddə 12
Həbs və müsadirə
1. İştirakçı dövlətlər öz daxili hüquq sistemi çərçivəsində aşağıdakıların:
a) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərdən əldə olunan gəlirlər və ya dəyəri bu
cür gəlirlərin dəyərinə müqabil olan əmlakın;
b) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin törədilməsində istifadə olunan və ya
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onun törədilməsi üçün nəzərdə tutulan əmlakın, avadanlıqların və ya digər vasitələrin;
müsadirə edilməsini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görürlər.
2. İştirakçı dövlətlər sonradan müsadirə etmək məqsədi ilə bu maddənin 1-ci bəndində
sadalanan hər hansı bir əşyanın aşkar edilməsi, izlənilməsi, həbsi və ya götürülməsində
tələb oluna bilən tədbirlər görürlər.
3. Əgər cinayətdən əldə olunan gəlirlər qismən və ya tam şəkildə digər əmlaka
çevrilibsə və ya dəyişdirilibsə, onda bu maddədə nəzərdə tutulan tədbirlər həmin əmlaka
münasibətdə də görülür.
4. Əgər cinayətdən əldə olunan gəlirlər qanuni əsaslarla əldə edilmiş əmlaka qatılıbsa,
onda hər hansı bir həbs qoyma və ya götürmə səlahiyyətlərinə xələl gətirmədən, əmlakın
yalnız cinayət nəticəsində əldə olunmuş gəlir qatılmış hissəsinin mütənasib
qiymətləndirilmiş hissəsi müsadirə edilir.
5. Cinayət nəticəsində əldə olunan gəlirlərə tətbiq edilən tədbirlər eyni zamanda
cinayət nəticəsində əldə olunan gəlirlərdən alınmış hasilata və ya mənfəətə, cinayətdən
əldə edilən gəlirlərə çevrilmiş və ya əvəz edilmiş əmlakdan alınmış hasilata və ya
mənfəətə və ya cinayətdən əldə edilən gəlirlərin qatıldığı əmlakdan alınmış hasilata və ya
mənfəətə də eyni qaydada və həcmdə tətbiq edilir.
6. Bu maddənin və bu Konvensiyanın 13-cü maddəsinin məqsədləri üçün hər bir
İştirakçı dövlət öz məhkəmələrinə və ya digər səlahiyyətli orqanlarına bank, maliyyə və
kommersiya xarakterli sənədlərin təqdim edilməsi və ya onların üzərinə həbs qoyma
haqqında qərar verməyə səlahiyyət verir. İştirakçı dövlətlər bank sirrinin qorunub
saxlanılmasına istinad edərək, bu bəndin müddəalarına uyğun olaraq tədbirlər görməkdən
çəkinmirlər.
7. İştirakçı dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinin prinsiplərinə və məhkəmə araşdırma
sının və digər araşdırmanın xarakterinə uyğun olan həcmdə cinayət törətmiş şəxs
tərəfindən cinayətdən əldə olunması güman edilən gəlirlərin və ya müsadirə edilməli digər
əmlakın qanuni mənbəyinin sübut edilməsini şərtləndirən tələbin müəyyən edilməsi
mümkünlüyünü müzakirə edə bilərlər.
8. Bu maddənin müddəaları üçüncü vicdanlı tərəflərin hüquqlarına zərər yetirən
müddəalar kimi şərh edilmir.
9. Bu maddədə nəzərdə tutulan müddəalar İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinin
müddəalarına uyğun olaraq tədbirlərin müəyyən edilməsini və həyata keçirilməsini və
onlara riayət olunmasını nəzərdə tutan prinsiplərə toxunmur.
Maddə 13
Müsadirə məqsədi ilə beynəlxalq əməkdaşlıq
1. İştirakçı dövlət yurisdiksiyasına bu Konvensiya ilə əhatə olunan hər hansı bir
cinayətin aid olduğu digər İştirakçı dövlətdən, onun ərazisində olan və həmin
Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən cinayətdən əldə edilmiş gəlirin,
əmlakın, avadanlığın və ya cinayətin törədilməsində istifadə olunan digər vasitələrin
müsadirəsi haqqında sorğu aldıqda, öz daxili hüquq sistemi çərçivəsində mümkün ola
bilən həcmdə:
a) müsadirə haqqında qərar qəbul etmək üçün həmin sorğunu öz səlahiyyətli orqanına
ötürür və bu cür qərar çıxarıldığı təqdirdə, həmin qərarın icrasını təmin edir, və ya
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b) sorğu edən İştirakçı dövlətin ərazisində məhkəmənin çıxardığı müsadirə haqqında
qərarını bu Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq sorğuda
göstərilmiş həcmdə və sorğu alan İştirakçı dövlətin ərazisində olan 12-ci maddənin 1-ci
bəndində qeyd olunan gəlirlərə, əmlaka, avadanlığa və ya cinayətin törədilməsində istifadə
olunan digər vasitələrə aid olan həcmdə icra etmək məqsədi ilə öz səlahiyyətli orqanlarına
ötürür.
2. İştirakçı dövlət yurisdiksiyasına bu Konvensiya ilə əhatə olunan hər hansı bir
cinayətin aid olduğu digər İştirakçı dövlətdən sorğu alarkən, istər sorğu edən İştirakçı
dövlət, istərsə də bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən edilmiş sorğuya uyğun olaraq sorğu
alan İştirakçı dövlət tərəfindən müsadirə haqqında çıxarılmış qərar əsasında sonradan
müsadirə etmək məqsədi ilə bu Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndində qeyd
olunan cinayət nəticəsində əldə olunan gəlirin, əmlakın, avadanlığın və ya cinayətin
törədilməsində istifadə olunan digər vasitələrin aşkar olunması, izlənilməsi, həbsi və ya
tutulması üçün tədbirlər görür.
3. Bu Konvensiyanın 18-ci maddəsinin müddəalarına mutatis mutandis tətbiq edilir. 18-ci
maddənin 15-ci bəndində əks olunan məlumata əlavə olaraq, bu maddəyə əsasən
göndərilmiş sorğularda aşağıdakılar göstərilir:
a) bu maddənin 1 (a) bəndində nəzərdə tutulan sorğuya uyğun olaraq müsadirə
olunmalı əmlakın təsviri və sorğu edən İştirakçı dövlətin istinad etdiyi və sorğu alan
İştirakçı dövlət tərəfindən öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq qərarın çıxarılması üçün
tədbirlərin görülməsinə kifayət ola bilən faktları əks etdirən ərizə;
b) bu maddənin 1 (a) bəndində nəzərdə tutulan sorğuya uyğun olaraq sorğu edən
İştirakçı dövlətin çıxardığı və xahişin, faktların və qərarın icrasının həcminə dair məlumatı
əks etdirən ərizənin əsaslandığı, müsadirə haqqında qərarın hüquqi cəhətdən icrası
mümkün olan surəti;
c) bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan sorğuya uyğun olaraq sorğu edən
İştirakçı dövlətin istinad etdiyi faktları əks etdirən ərizə və xahiş olunan tədbirlərin təsviri.
4. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə tutulan qərarlar və tədbirlər sorğu
alan İştirakçı dövlət tərəfindən, onun öz daxili qanunvericiliyinin müddəalarına və onun
prosessual norma larına və ya sorğu alan İştirakçı dövlətlə əlaqələri tənzimləyən istənilən
ikitərəfli və ya çoxtərəfli müqavilələrə, sazişlərə və ya razılaşmalara uyğun olaraq və
onlara riayət etmək şərti ilə qəbul edilir.
5. Hər bir İştirakçı dövlət bu maddənin müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edən
öz qanun və qaydalarının mətnlərini, habelə bu cür qanun və qaydalara edilən sonrakı
dəyişikliklərin mətnlərini və ya onların təsviredici mətnlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibinə təqdim edir.
6. Əgər hər hansı bir İştirakçı dövlət bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzərdə
tutulan tədbirlərin görülməsini müvafiq müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirmək istəsə,
onda həmin İştirakçı dövlət bu Konvensiyanı kifayət qədər və zəruri hüquq-müqavilə əsası
kimi götürür.
7. Bu maddəyə əsasən, əgər sorğunun aidiyyəti olan cinayət bu Konvensiya ilə əhatə
olunan cinayətlərə aid edilmirsə, onda İştirakçı dövlətlə əməkdaşlıqdan imtina oluna bilər.
8. Bu maddənin müddəaları üçüncü vicdanlı tərəflərin hüquqlarına xələl yetirən kimi
şərh edilmir.
9. İştirakçı dövlətlər bu maddəyə əsasən həyata keçirilən beynəlxalq əməkdaşlığın
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səmərəliliyini artırmaq üçün ikitərəfli və ya çoxtərəfli razılaşmaların, sazişlərin və ya
müqavilələrin bağlanması mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 14
Cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərə və ya
əmlaka sərəncam vermək
1. Bu Konvensiyanın 12-ci maddəsinə və ya 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən
İştirakçı dövlət tərəfindən müsadirə edilmiş, cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərə və ya
əmlaka sərəncamı öz daxili qanunvericiliyinə və inzibati prosedurlarına uyğun olaraq
həmin İştirakçı dövlət həyata keçirir.
2. Bu Konvensiyanın 13-cü maddəsinə uyğun olaraq digər İştirakçı dövlət tərəfindən
alınmış sorğuya əsasən İştirakçı dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinin buna icazə verdiyi
həcmdə hərəkət edərkən və müvafiq sorğu aldıqda, cinayətlərdən əldə edilmiş gəlirlərin və
ya əmlakın sorğu alan İştirakçı dövlətə qaytarılması məsələsini ilk növbədə müzakirə edir
ki, həmin İştirakçı dövlət cinayətdən zərərçəkənlərə kompensasiya ödəyə bilsin və ya
cinayətdən əldə edilən bu cür gəlirləri və ya əmlakı onların qanuni sahiblərinə qaytara
bilsin.
3. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın 12-ci və 13-cü maddələrinə uyğun olaraq digər
İştirakçı dövlət tərəfindən alınmış sorğuya əsasən hərəkət edərkən, aşağıdakılara dair
sazişlərin və ya razılaşmaların bağlanılması mümkünlüyünü xüsusi müzakirə edirlər:
a) cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərin və ya əmlakın və ya bu cür gəlirlərin və ya
əmlakın satılması nəticəsində əldə olunan vəsaitlərin və ya onların bir hissəsinin dəyərinə
müqabil olan məbləğin bu Konvensiyanın 30-cu maddəsinin 2(c) bəndinə uyğun olaraq bu
məqsəd üçün nəzərdə tutulan hesaba köçürülməsinə və ya mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
mübarizədə ixtisaslaşan hökumətlərarası orqanların hesabına köçürülməsinə;
b) cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərin və ya əmlakın və ya bu cür gəlirlərin və ya
əmlakın satılması nəticəsində əldə olunan vəsaitlərin və ya onların bir hissəsinin öz daxili
qanunvericiliyinə və inzibati prosedurlarına uyğun olaraq müntəzəm və ya birdəfəlik
əsaslarla digər İştirakçı dövlətə verilməsinə.
Maddə 15
Yurisdiksiya
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə uyğun olaraq
cinayət kimi tanınmış cinayətlərə dair öz yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi üçün tələb
olunan tədbirlər görür:
a) cinayət həmin İştirakçı dövlətin ərazisində törədildikdə; və ya
b) cinayət, cinayət törədilən zaman İştirakçı dövlətin bayrağı altında üzən gəminin
göyərtəsində və ya həmin İştirakçı dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq o zaman
qeydiyyatda olan hava gəmisində törədildikdə.
2. Bu Konvensiyanın 4-cü maddəsinin şərtlərinə riayət etməklə İştirakçı dövlət eyni
zamanda öz yurisdiksiyasını bu cür hər hansı bir cinayət barəsində müəyyən edə bilər:
a) cinayət həmin İştirakçı dövlətin vətəndaşına qarşı törədildikdə;
b) cinayət həmin İştirakçı dövlətin vətəndaşı tərəfindən və ya həmin dövlətin ərazisində
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daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxs tərəfindən törədildikdə; və ya
c) cinayət:
i) bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış hər
hansı cinayətlərdən biri olduqda və onun ərazisində ciddi cinayət törətmək məqsədi ilə
onun hüdudlarından kənarda törədildikdə;
ii) bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1 (b)(i) bəndinə uyğun olaraq cinayət kimi tanınmış
hər hansı cinayətlərdən biri olduqda və həmin Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1 (a)(i) və
ya (ii) və ya (b)(ii) bəndlərinə əsasən cinayət kimi tanınmış hər hansı cinayətlərdən birinin
törədilməsi məqsədi ilə onun hüdudlarından kənarda törədildikdə.
3. Bu Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 10-cu bəndinin məqsədləri üçün hər bir İştirakçı
dövlət, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxs onun ərazisində olduqda və o, bu cür
şəxsin onun vətəndaşından biri olması səbəbinə görə həmin şəxsi vermədikdə, həmin
Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair öz yurisdiksiyasını müəyyən etmək üçün
lazımi tədbirlər görür.
4. Hər bir İştirakçı dövlət, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxs onun ərazisində
olduqda və o, həmin şəxsi vermədikdə bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair öz
yurisdiksiyasını müəyyən etmək üçün lazımi tədbirlər görür.
5. Əgər bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə əsasən öz yurisdiksiyasını həyata keçirən
İştirakçı dövlət bir və ya bir neçə İştirakçı dövlətdən eyni əməl ilə əlaqədar istintaqın,
cinayət təqibinin və ya məhkəmə baxışının həyata keçirilməsi haqqında bildiriş alırsa və ya
digər qaydada məlumatlandırılırsa, onda həmin İştirakçı dövlətlərin səlahiyyətli orqanları
öz fəaliyyətlərini əlaqələndirmək məqsədi ilə lazım gəldikdə bir-biri ilə məsləhətləşmələr
aparırlar.
6. Bu Konvensiya ümumi beynəlxalq hüquq norma larına xələl gətirmədən İştirakçı
dövlətlərin öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən etdiyi hər hansı cinayət
yurisdiksiyasının həyata keçirilməsini istisna etmir.

Maddə 16
Cinayətkarın verilməsi
1. Bu maddə, bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə və ya əgər mütəşəkkil
cinayətkar qrupun və verilməsi tələb olunan şəxsin 3-cü maddənin 1 (a) və ya (b) bəndində
göstərilən cinayətlə əlaqəsi varsa, həmin hallarda tətbiq edilir, bu şərtlə ki, verilmə ilə
əlaqəsi olan əməl həm sorğu edən İştirakçı dövlətin, həm də sorğu alan İştirakçı dövlətin
daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl olsun.
2. Əgər verilmə haqqında sorğu bu maddə ilə əhatə olunmayan bəzi bir neçə fərdi
ciddi cinayətə aiddirsə, onda sorğu alan İştirakçı dövlət bu maddəni həmin sonuncu
cinayətlərə də tətbiq edə bilər.
3. Bu maddənin tətbiq edildiyi hər bir cinayət cinayətkarın verilməsi ilə nəticələnən
cinayət kimi İştirakçı dövlətlər arasında verilmə haqqında mövcud olan istənilən
müqaviləyə daxil edilmiş hesab edilir. İştirakçı dövlətlər bu cür cinayətləri cinayətkarın
verilməsi ilə nəticələnən cinayət kimi gələcəkdə onlar arasında bağlanan hər hansı bir
verilmə haqqında müqaviləyə daxil etməyi öz öhdələrinə götürürlər.
4. Əgər verilməni müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən İştirakçı dövlət, onunla
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verilmə haqqında müqaviləsi olmayan digər İştirakçı dövlətdən verilmə haqqında sorğu
alırsa, onda o, bu Konvensiyasını bu maddənin tətbiq edildiyi hər hansı bir cinayətlə
əlaqədar verilmə üçün hüquqi əsas kimi götürə bilər.
5. Verilməni müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirən İştirakçı dövlətlər:
a) öz təsdiqnamələrini və ya bu Konvensiyanın qəbul edilməsi və ya təsdiq edilməsi və
ya ona qoşulma haqqında sənədlərini saxlanca verərkən bu Konvensiyadan verilmə
məsələlərində həmin Konvensiyanın digər İştirakçı dövlətləri ilə əməkdaşlıq üçün hüquqi
əsas kimi istifadə edilib-edilməməsi barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
bildirirlər; və
b) əgər onlar bu Konvensiyadan verilmə məsələlərində əməkdaşlıq üçün hüquqi əsas
kimi istifadə etmirlərsə, onda onlar bu maddənin tətbiq edilməsi məqsədi ilə həmin
Konvensiyanın digər İştirakçı dövlətləri ilə verilmə haqqında müqavilələr bağlamağa
çalışırlar.
6. Verilməni müqavilənin mövcudluğu ilə şərtləndirməyən İştirakçı dövlətlər öz
aralarındakı münasibətdə bu maddənin tətbiq edildiyi cinayətləri verilmə ilə nəticələnən
cinayətlər kimi tanıyırlar.
7. Verilmə sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulan
müddəalara və ya verilmə haqqında tətbiq edilən müqavilələrə, o cümlədən verilməyə
uyğun olaraq minimal cəza tələbləri ilə bağlı şərtlərə və sorğu alan İştirakçı dövlətin
verilmədən imtina edə biləcəyi əsaslara uyğun olaraq həyata keçirilir.
8. Bu maddənin tətbiq edildiyi istənilən cinayətə münasibətdə, İştirakçı dövlətlər öz
daxili qanunvericiliklərinə riayət etmək şərti ilə verilmə prosedurlarını sürətləndirmək və
onunla bağlı sübutların təqdim edilməsi tələblərini sadələşdirmək üçün səy göstərirlər.
9. Öz daxili qanunvericiliyinin və verilmə haqqında bağladığı müqavilələrin
müddəalarına riayət etmək şərti ilə İştirakçı dövlətlər, işin hallarının bunu tələb etdiyinə və
təxirəsalınmaz xarakter daşıdığına əmin olaraq və İştirakçı dövlətin sorğusuna əsasən öz
ərazisində olan, barəsində sorğu edilən şəxsi həbs edə bilər və ya verilmə proseduru
zamanı onun iştirakını təmin etmək üçün digər lazımi tədbirlər görə bilər.
10. Ərazisində, cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxsin olduğu İştirakçı dövlət
bu maddənin tətbiq edildiyi cinayətlə bağlı bu cür şəxsi, onun
vətəndaşlarından biri olduğuna görə təhvil verməzsə, onda həmin İştirakçı dövlət sorğu
edən İştirakçı dövlətin xahişinə əsasən səbəbsiz ləngitmələrə yol vermədən, işi təqib
məqsədi ilə öz səlahiyyətli orqanlarına verməyə borcludur. Bu orqanlar öz qərarlarım və
işin icraatını həmin İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə əsasən hər hansı bir digər
ciddi xarakterli cinayətlərdə olduğu kimi burada da həmin qaydada qəbul etməli və həyata
keçirməlidir. Maraqlı İştirakçı dövlətlər bu cür təqibin səmərəliliyini təmin etmək məqsədi ilə
xüsusilə də prosessual və sübut etmə məsələlərində bir-biri ilə əməkdaşlıq edirlər.
11. İştirakçı dövlət onun öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq öz vətəndaşlarından
birinin verilməsinə və ya digər qaydada ötürülməsinə icazə verdikdə, bu cür şərti verilmə
və ya ötürülmə bu maddənin 10-cu bəndində müəyyən edilən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
üçün kifayətdir; yalnız bu şərtlə ki, həmin şəxs məhkəmə araşdırması və ya icraatı zamanı
təyin edilmiş cəzanı çəkmək üçün bu dövlətə qaytarılsın və həmin İştirakçı dövlət və bu
şəxsin verilməsinə sorğu edən İştirakçı dövlət bu qayda ilə və onların müvafiq hesab etdiyi
digər şərtlərlə razılaşsın.
12. Hökmün icra edilməsi məqsədi ilə, əgər şəxsin sorğu alan İştirakçı dövlətin
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vətəndaşı olmasına görə onun verilməsinə rədd cavabı verilirsə, onda sorğu alan İştirakçı
dövlət, əgər onun daxili qanunvericiliyi buna icazə verirsə və o, bu cür qanunvericiliyin
tələblərinə cavab verirsə, sorğu edən İştirakçı dövlətin müraciətinə əsasən sorğu edən
İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq çıxarılmış hökmün icrasının təmin
edilməsi və ya hökmün qalan hissəsinin icra edilməsi məsələsini müzakirə edir.
13. Bu maddənin tətbiq edildiyi hər hansı bir cinayətlə əlaqədar barəsində cinayət işi
açılan hər bir şəxsə, icraatın bütün mərhələlərində ədalətli rəftar, o cümlədən ərazisində
olduğu İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulan bütün hüquq və
təminatların həyata keçirilməsinə zəmanət verilir.
14. Əgər sorğu alan İştirakçı dövlətin əhəmiyyətli dərəcədə əsası varsa ki, bu
sorğunun məqsədi hər hansı şəxsi onun irqi, cinsi, dini, vətəndaşlıq, siyasi baxış və ya
etnik mənsubiyyətindən asılı olaraq cəzalandırmaq və ya təqib etməkdir və ya bu
sorğunun təmin edilməsi burada göstərilən səbəblərdən hər hansı birinə görə həmin
şəxsin vəziyyətinə xələl gətirə bilər, bu konvensiyanın heç bir müddəası verilməyə dair
öhdəlikləri müəyyən edən müddəa kimi şərh edilməməlidir.
15. İştirakçı dövlətlər verilmə haqqında sorğunun icra edilməsinə, yalnız onunla bağlı
cinayətin həm də vergi məsələləri ilə əlaqəsi olmasına görə rədd cavabı verə bilməzlər.
16. Verilməyə rədd cavabı verilənə qədər sorğu alan İştirakçı dövlət sorğu edən
İştirakçı dövlətlə, sonuncuya öz mülahizələrini və sorğuda əks olunan faktlarla əlaqədar
məlumatı təqdim etmək üçün ona kifayət qədər imkan yaratmaq məqsədi ilə, lazım
gəldikdə, məsləhətləşmələr aparır.
17. İştirakçı dövlətlər verilməni həyata keçirmək və ya onun səmərəliliyini artırmaq
məqsədi ilə ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmalar bağlamağa çalışırlar.
Maddə 17
Məhkumların verilməsi
İştirakçı dövlətlər məhkumlar öz cəzalarını onların ərazisində çəkməsi üçün bu
Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə görə həbs cəzasına və ya digər azadlıqdan
məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında ikitərəfli və ya
çoxtərəfli sazişlərin və ya razılaşmaların bağlanması mümkünlüyünü müzakirə edə bilərlər.
Maddə 18
Qarşılıqlı hüquqi yardım
1. İştirakçı dövlətlər, 3-cü maddədə qeyd olunduğu kimi, bu Konvensiya ilə əhatə
olunan cinayətlərlə əlaqədar istintaqda, cinayət təqibində və məhkəmə araşdırmasında birbirinə ən geniş qarşılıqlı hüquqi yardım göstərir və əgər sorğu edən İştirakçı dövlətin 3-cü
maddənin l(a) və ya (b) bəndlərində göstərilən cinayətin, təbiətcə transmilli olmasına, o
cümlədən bu cür cinayətlərə dair zərərçəkmişlərin, şahidlərin, gəlirlərin və ya sübutların
sorğu alan İştirakçı dövlətin ərazisində olmasına, habelə bu cinayətin törədilməsində
mütəşəkkil cinayətkar qrupun əlaqəsinin olmasına kifayət qədər əsası varsa, onda onlar
bir-birinə qarşılıqlı əsaslarla buna oxşar digər yardım göstərirlər.
2. Sorğu alan İştirakçı dövlətdə bu Konvensiyanın 10-cu maddəsinə uyğun olaraq
məsuliyyətə hüquqi şəxsin cəlb edilməsi mümkünlüyünü nəzərdə tutan cinayətlərlə
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əlaqədar istintaqa, cinayət təqibinə və məhkəmə araşdırma sına dair qarşılıqlı hüquqi
yardım sorğu alan İştirakçı dövlətin müvafiq qanunlarına, müqavilələrinə, sazişlərinə və
razılaşmalarına əsasən mümkün olan həcmdə göstərilir.
3. Bu maddəyə uyğun olaraq göstərilən qarşılıqlı hüquqi yardım aşağıda göstərilən
məqsədlər üçün xahiş oluna bilər:
a) şahid ifadələrinin və ya ayrı-ayrı şəxslərdən ərizələrin alınması;
b) məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi;
c) axtarışın, götürmənin və ya həbs etmənin keçirilməsi;
d) obyektlərə və sahələrə baxış keçirilməsi;
e) məlumatın, maddi sübutların və ekspert reylərinin təqdim edilməsi;
f) müvafiq sənədlərin və materialların, o cümlədən hökumət, bank, maliyyə, korporativ
və ya kommersiya sənədlərinin əsllərinin və ya onların müvafiq təsdiq edilmiş surətlərinin
təqdirə edilməsi;
g) sübutetmə məqsədi ilə cinayətdən əldə olunmuş gəlirlərin, əmlakın, cinayətin
törədilməsində istifadə olunan vasitələrin və digər predmetlərin aşkar edilməsi və ya
izlənilməsi;
h) müvafiq şəxslərin könüllü şəkildə sorğu edən İştirakçı dövlətin orqanlarına gəlməsini
təmin etmək üçün yardımın göstərilməsi;
i) sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə zidd olmayan hər hansı bir digər
yardımın göstərilməsi.
4. Daxili qanunvericiliyə xələl gətirmədən İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanları, əgər
onlar hesab edirlərsə ki, bu cür məlumatın həmin orqanlara təqdim
edilməsi istintaqın və cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə və ya onun müvəffəqiyyətlə
başa çatmasına yardım edə bilər və ya sonuncu İştirakçı dövlət tərəfindən bu
Konvensiyaya uyğun olaraq tərtib edilmiş sorğuya gətirib çıxara bilər, cinayət-hüquq
məsələlərinə dair məlumatı əvvəlcədən bu barədə sorğu almadan digər İştirakçı dövlətin
səlahiyyətli orqanına təqdim edə bilərlər.
5. Bu maddənin 4-cü bəndinə əsasən məlumatın ötürülməsi məlumatı təqdim edən
səlahiyyətli orqanların dövlətində istintaqa və cinayət icraatına xələl gətirmədən həyata
keçirilir. Məlumatı alan səlahiyyətli orqanlar hətta müvəqqəti olsa belə, həmin məlumatın
məxfilik xarakterini qorumaq haqqında xahişi yerinə yetirir və ya onun istifadəsi ilə bağlı
məhdudiyyətlərə əməl edir. Lakin bu, məlumatı alan İştirakçı dövlətə, onun ərazisində
cinayət icraatı zamanı təqsirləndirilən şəxsə bəraət verən məlumatın açıqlanmasına mane
olmur. Belə olduğu təqdirdə, məlumat açıqlanana qədər məlumatı alan İştirakçı dövlət
məlumatı təqdim edən İştirakçı dövlətə bu barədə bildirir və bu barədə sorğu alındıqda,
məlumatı təqdim edən İştirakçı dövlətlə məsləhətləşmələr aparır. Əgər xüsusi hallarda
əvvəlcədən məlumatlandırmaq mümkün deyilsə, onda məlumatı alan İştirakçı dövlət təxirə
salmadan bu cür açıqlama haqqında məlumatı təqdim edən İştirakçı dövləti
məlumatlandırır.
6. Bu maddənin müddəaları qarşılıqlı hüquqi yardım məsələlərini tam və ya qismən
tənzimləyən və ya gələcəkdə tənzimləyəcək istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərə toxunmur.
7. Əgər müvafiq İştirakçı dövlətlər qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında hər hansı bir
müqavilə ilə bağlı deyilsə, bu maddənin 9-29-cu bəndləri bu maddəyə əsasən göndərilən
sorğulara tətbiq edilir. Əgər həmin İştirakçı dövlətlər bu cür müqavilə ilə bağlıdırsa və əgər
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ancaq İştirakçı dövlətlər onların əvəzinə bu maddənin 9-29-cu bəndlərinin tətbiq edilməsi
barədə razılığa gəlməyiblərsə, onda həmin müqavilənin müvafiq müddəaları tətbiq edilir.
İştirakçı dövlətlərə, əgər bu onların əməkdaşlığına yardım edirsə, bu bəndlərin tətbiq
edilməsi təkidlə təklif olunur.
8. İştirakçı dövlətlər bank sirrinə görə, bu maddəyə əsasən qarşılıqlı hüquqi yardımın
göstərilməsindən imtina etməyəcəklər.
9. İştirakçı dövlətlər müvafiq əməlin cinayət olmasına dair ümumi razılığın olmamasına
görə, bu maddəyə əsasən qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina edə bilərlər.
Buna baxmayaraq, sorğu alan İştirakçı dövlət, məqsədə müvafiq hesab etsə, müvafiq
əməlin sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət hesab
edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, öz mülahizələrinə əsasən həcmini müəyyən etdiyi
yardımı göstərə bilər.
10. Bir İştirakçı dövlətin ərazisində həbsdə olan və ya azadlıqdan məhrumetmə
cəzasını çəkən və digər İştirakçı dövlətdə iştirakı tələb olunan şəxs, bu Konvensiya ilə
əhatə olunan cinayətlərlə bağlı istintaq, cinayət təqibi və məhkəmə icraatı üçün şəxsiyyətin
müəyyən edilməsi, ifadələrin verilməsi və ya sübutların alınmasında digər yardımın
göstərilməsi məqsədi ilə aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə verilə bilər:
a) həmin şəxs anlaqlı vəziyyətdə buna öz razılığını verdikdə;
b) hər iki İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanı özünün müvafiq hesab etdiyi belə şərtlərlə
razılığa gəldikdə.
11. Bu maddənin 10-cu bəndinin məqsədləri üçün:
a) verilən şəxsi qəbul edən İştirakçı dövlət, əgər şəxsi vermiş İştirakçı dövlət digər
barədə xahiş etməmişdirsə və ya digər razılığa gəlməmişdirsə, verilmiş şəxsi həbs altında
saxlamağa haqlıdır və bunu etməlidir;
b) verilən şəxsi qəbul edən İştirakçı dövlət, həmin şəxsin, onu vermiş İştirakçı dövlətin
sərəncamına verilməsi üzrə öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi, əvvəlcədən razılaşdırılmış
qaydada və ya hər iki İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən razılaşdırılmış digər
qaydada təxirə salmadan yerinə yetirir;
c) verilən şəxsi qəbul edən İştirakçı dövlət şəxsi vermiş İştirakçı dövlətdən həmin
şəxsin qaytarılması üçün verilmə prosedurunun başlanmasını tələb etmir;
d) verilmiş şəxsin onu vermiş dövlətin ərazisində çəkdiyi cəzaçəkmə müddətinə onu
qəbul etmiş İştirakçı dövlətdə həbsdə olma müddəti hesablanır.
12. Bu maddənin 10-cu və 11-ci bəndlərinə uyğun olaraq hər hansı bir şəxsi verməli
İştirakçı dövlətin razılığı olmadan, həmin şəxs hərəkətlə, hərəkətsizliklə və ya həmin şəxsi
vermiş dövlətin ərazisini tərk edənə qədər olan müddətə aid olan məhkumluqla əlaqədar,
həmin şəxsin vətəndaşlığından asılı olmayaraq verildiyi dövlətin ərazisində cinayət
təqibinə, həbs etməyə və ya hər hansı bir azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məruz qala
bilməz.
13. Hər bir İştirakçı dövlət qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğunun
alınmasına və ya onun icra edilməsinə yaxud da həmin sorğunun səlahiyyətli orqanlar
tərəfindən icra edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan və müvafiq səlahiyyətə malik olan
mərkəzi orqan təyin edir. Əgər İştirakçı dövlətdə xüsusi region və ya qarşılıqlı hüquqi
yardımın göstərilməsi üzrə ayrıca sistemə malik olan ərazi mövcuddursa, onda həmin
İştirakçı dövlət bu cür regiona və əraziyə dair həmin funksiyaları yerinə yetirən xüsusi
mərkəzi orqan təyin edə bilər. Mərkəzi orqanlar aldıqları sorğuların təcili və lazımi qaydada
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icra edilməsini və ya həmin sorğuların ötürülməsini təmin edirlər. Əgər mərkəzi orqan
aldığı sorğunu icra olunması məqsədi ilə səlahiyyətli orqana təqdim edirsə, onda bu orqan
həmin sorğunun səlahiyyətli orqan tərəfindən təcili və lazımi qaydada icra edilməsinə
yardım edir. Hər bir İştirakçı dövlət ratifikasiya fərmanı və ya bu Konvensiyanın qəbul və
ya təsdiq edilməsi və ya ona qoşulması haqqında öz sənədini saxlanca verərkən,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu məqsədlə təyin edilmiş mərkəzi orqan
haqqında məlumatlandırılır. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğular və
ya ona aid olan digər məlumatlar İştirakçı dövlətlər tərəfindən təyin edilmiş mərkəzi
orqanlara ötürülür. Bu tələb İştirakçı dövlətin bu cür sorğuları və məlumatları ona
diplomatik kanallarla və fövqəladə vəziyyətlərdə, İştirakçı dövlətlər bu barədə razılığa
gəldikdə və əgər bu mümkündürsə, Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı vasitəsi ilə
göndərilməsini tələb etmək hüququna xələl gətirmir.
14. Sorğular yazılı şəkildə və ya, əgər bu mümkündürsə, yazılı şəkildə tərtib edilməsini
mümkün edən hər hansı digər vasitələrlə, sorğu alan İştirakçı dövlətə onun autentikliyini
müəyyən etməyə imkan verən şərtlərlə və həmin dövlətin məqbul hesab etdiyi dildə
göndərilir. Ratifikasiya fərmanı və ya bu
Konvensiyanın qəbul və ya təsdiq edilməsi və ya ona qoşulması haqqında sənəd
saxlanca verilərkən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi hər bir İştirakçı dövlət üçün
məqbul sayılan dil və ya dillər barədə məlumatlandırılır. Fövqəladə vəziyyətlərdə və
İştirakçı dövlətlərlə razılaşdırdıqda, sorğular şifahi şəkildə göndərilə bilər, lakin həmin
sorğular sonra təxirə salınmadan yazılı şəkildə təsdiq edilir.
15. Qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğuda aşağıdakılar göstərilir:
a) sorğu ilə müraciət edən orqanın adı;
b) sorğunun aid olduğu məsələnin mahiyyəti, istintaqın, cinayət təqibinin və ya
məhkəmə icraatının xarakteri, habelə həmin istintaqı, cinayət təqibini və ya məhkəmə
icraatını həyata keçirən orqanın adı və funksiyaları;
c) məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsinə dair sorğuları istisna etmək şərti ilə
müəyyən faktların qısa xülasəsi;
d) sorğu edən İştirakçı dövlətin həyata keçirməsini xahiş etdiyi yardımın təsviri və hər
hansı bir konkret prosedurlar haqqında ətraflı məlumat;
e) hər hansı bir şəxsin şəxsiyyəti, olduğu yer və vətəndaşlığı haqqında mümkün qədər
məlumat; və
f) xahiş olunan sübutların, məlumatların və ya tədbirlərin məqsədi.
16. Sorğu alan İştirakçı dövlət, əgər bu onun öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
sorğunun icra edilməsi üçün zəruri hesab edilərsə və əgər bu, həmin sorğunun icra
edilməsini asanlaşdıra bilərsə, əlavə məlumatın təqdim edilməsini xahiş edə bilər.
17. Sorğu, onu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq və onun
daxili qanunvericiliyinə zidd olmayan həcmdə və mümkün qədər sorğuda göstərilmiş
prosedurlara uyğun olaraq icra edilir.
18. Mümkün qədər və daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq, əgər
hər hansı bir şəxs İştirakçı dövlətin ərazisindədirsə və həmin şəxs digər İştirakçı dövlətin
məhkəmə orqanları tərəfindən şahid və ya ekspert qismində dinlənilməlidirsə, onda birinci
İştirakçı dövlət, əgər həmin şəxsin sorğu edən İştirakçı dövlətin ərazisində şəxsi iştirakı
mümkün deyilsə və ya məqsədə müvafiq deyilsə, dinləmənin videorabitənin köməyi ilə
aparılmasına icazə verə bilər. İştirakçı dövlətlər, dinləmənin sorğu edən İştirakçı dövlətin
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məhkəmə orqanı tərəfindən sorğu alan İştirakçı dövlətin məhkəmə orqanları
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilməsi haqqında razılığa gələ bilərlər.
19. Sorğu edən İştirakçı dövlət istintaqın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə araşdırma
sının həyata keçirilməsi məqsədi ilə ona sorğu alan İştirakçı dövlət tərəfindən təqdim
edilən və sorğuda göstərilən məlumatlardan və sübutlardan fərqli olaraq digər məlumatları
və sübutları sorğu alan İştirakçı dövlətin buna öncə razılığı olmadan ötürmür və ya istifadə
etmir. Bu bəndin heç bir müddəası sorğu alan İştirakçı dövlətdə icraat gedən zaman
təqsirləndirilən şəxsə bəraət verən məlumatların və sübutların açıqlanmasına mane olmur.
Belə olduğu təqdirdə, sorğu edən İştirakçı dövlət məlumatlar və ya sübutlar açıqlanana
qədər sorğu alan İştirakçı dövləti məlumatlandırır və əgər bu barədə sorğu alınıbsa, sorğu
alan İştirakçı dövlətlə məsləhətləşmələr aparır. Əgər xüsusi hallarda, əvvəlcədən
məlumatlandırmaq mümkün deyilsə, onda sorğu edən İştirakçı dövlət bu cür açıqlama
haqqında sorğu alan İştirakçı dövləti məlumatlandırır.
20. Sorğu edən İştirakçı dövlət sorğunun icrası üçün vacib sayılanlar istisna olmaqla,
tələb edə bilər ki, sorğu alan İştirakçı dövlət sorğunun verilməsini və onun mahiyyətinin
məxfiliyini qorusun. Əgər sorğu alan İştirakçı dövlət məxfiliyə dair tələbləri yerinə yetirə
bilmirsə, o, bu barədə dərhal sorğu edən İştirakçı dövlətə məlumat verir.
21. Qarşılıqlı hüquqi yardımdan imtina oluna bilər:
a) əgər sorğu bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq təqdim edilməyibsə;
b) əgər sorğu alan İştirakçı dövlət hesab edirsə ki, sorğunun yerinə yetirilməsi onun
suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya digər əhəmiyyətli maraqlarına xələl
gətirə bilər;
c) əgər sorğu alan İştirakçı dövlətin daxili qanunvericiliyi onun orqanına hər hansı bir
oxşar cinayətə dair xahiş olunan tədbirlərin həyata keçirilməsini qadağan edirsə, əgər bu
cür cinayət onun yurisdiksiyası daxilində istintaqın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə
baxışının predmeti olsaydı;
d) əgər sorğunun yerinə yetirilməsi qarşılıqlı hüquqi yardım məsələlərinə dair sorğu
alan İştirakçı dövlətin hüquqi sisteminə ziddirsə.
22. İştirakçı dövlətlər qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğunun onda göstərilmiş
cinayətin yalnız vergi məsələləri ilə əlaqəsi olduğuna görə icra edilməsindən imtina edə
bilməzlər.
23. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsinə dair hər hansı bir imtina
əsaslandırılmalıdır.
24. Sorğu alan İştirakçı dövlət qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında sorğunun yerinə
yetirilməsini imkan daxilində qısa müddətdə həyata keçirir və sorğu edən İştirakçı dövlətin
təqdim etdiyi və sorğunun özündə xüsusi əsaslandırılmış hər hansı bir son müddəti,
mümkün qədər tam şəkildə nəzərə alır. Sorğu alan İştirakçı dövlət sorğunun yerinə
yetirilməsi ilə bağlı gedişata dair sorğu edən İştirakçı dövlətin müraciətlərinə cavab verir.
Sorğu edən İştirakçı dövlət sorğu alan İştirakçı dövlətə dərhal məlumat verir ki, xahiş
olunan yardıma daha ehtiyac duyulmur.
25. Qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsinin istintaqa, cinayət təqibinə və ya
məhkəmə baxışma əngəl törədə biləcəyinə əsas olduqda, həmin yardımın göstərilməsi
sorğu alan İştirakçı dövlət tərəfindən təxirə salına bilər.
26. Bu maddənin 21-ci bəndinə əsasən sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edənə
qədər və ya bu maddənin 25-ci bəndinə əsasən sorğunun yerinə yetirilməsini təxirə salana
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qədər sorğu alan İştirakçı dövlət, yardımın sorğu alan İştirakçı dövlətin zəruri hesab etdiyi
müddətdə və şərtlərlə göstərilib-göstərilə bilməməsini müəyyən etmək üçün sorğu edən
İştirakçı dövlətlə məsləhətləşmələr aparır. Əgər sorğu edən İştirakçı dövlət yardımı bu cür
şərtlərlə qəbul edirsə, onda o, həmin şərtlərə riayət edir.
27. Bu maddənin 12-ci bəndinin tətbiqinə xələl gətirmədən sorğu edən İştirakçı
dövlətin xahişi ilə sorğu edən İştirakçı dövlətin ərazisində icraat zamanı ifadə verməyə və
ya istintaqın, cinayət təqibinin və ya məhkəmə baxışının keçirildiyi zaman yardım etməyə
razılıq verən şahid, ekspert və ya digər şəxs hərəkətə, hərəkətsizliyə və ya sorğu alan
İştirakçı dövlətin ərazisini tərk edənə qədər olan müddətə aid olan məhkumetmə ilə
əlaqədar bu ərazidə cinayət təqibinə, həbsetməyə, cəzalandırılmaya və ya hər hansı bir
şəxsi azadlığın məhdudlaşdırılmasına məruz qala bilməz. Əgər şahid, ekspert və ya digər
şəxs, onun iştirakının məhkəmə orqanlarına daha lazım olmaması barədə rəsmi
məlumatlandırıldığı tarixdən etibarən 15 ardıcıl gün ərzində və ya İştirakçı dövlətlər
arasında razılaşdırılmış istənilən müddət ərzində könüllü olaraq bu ərazidə qalmışdırsa və
ya onu tərk etdikdən sonra öz şəxsi təşəbbüsü ilə geri qayıtmışdırsa, bu cür şəxsi
təhlükəsizlik təminatının təsiri bitmiş hesab edilir.
28. Sorğunun icrası ilə bağlı adi xərclər, əgər maraqlı İştirakçı dövlətlər digər razılığa
gəlməyiblərsə, sorğu alan İştirakçı dövlət tərəfindən ödənilir. Əgər sorğunun icrası üçün
əhəmiyyətli və ya fövqəladə xərclər tələb olunursa və ya tələb olunarsa, onda İştirakçı
dövlətlər, sorğunun yerinə yetirilməsi, habelə xərclərin ödənilməsi qaydaları və şərtlərinin
müəyyən edilməsi məqsədi ilə məsləhətləşmələr aparırlar.
29. Sorğu alan İştirakçı dövlət:
a) özünün sərəncamında olan və öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq ictimaiyyət
üçün açıq olan hökumət materiallarının, sənədlərinin və ya məlumatlarının surətlərini sorğu
edən İştirakçı dövlətə təqdim edir;
b) öz mülahizəsinə əsasən, tam və ya qismən və ya özünün münasib hesab etdiyi
şərtlərə riayət etməklə özünün sərəncamında olan və öz daxili qanunvericiliyinə uyğun
olaraq ictimaiyyət üçün açıq olan hökumət materiallarının, sənədlərinin və ya
məlumatlarının surətlərini sorğu edən İştirakçı dövlətə təqdim edir.
30. İştirakçı dövlətlər, lazım gəldikdə, bu maddənin məqsədlərinə cavab verən, onun
həyata keçirilməsini təmin edən və ya onun müddəalarını gücləndirən ikitərəfli və çoxtərəfli
razılaşmaların və ya müqavilələrin bağlanması mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 19
Birgə istintaqlar
İştirakçı dövlətlər, bir və ya bir neçə dövlətdə istintaqın, cinayət təqibinin və ya
məhkəmə baxışının predmeti olan işlərlə əlaqədar maraqlı səlahiyyətli orqanlara birgə
istintaqların aparılması üzrə orqanların yaradılmasına səlahiyyət vermək üçün əsas olan
ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmaların bağlanılması mümkünlüyünü
müzakirə edirlər. Bu cür sazişlərin və ya razılaşmaların olmadığı təqdirdə, birgə istintaqlar
hər bir xüsusi halda razılaşma əsasında həyata keçirilir. Müvafiq İştirakçı dövlətlər,
ərazisində bu cür istintaqın aparılacağı İştirakçı dövlətin suverenliyinə tam hörmət bəsləyir.
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Maddə 20
İstintaqın xüsusi üsulları
1. Əgər buna onun daxili hüquqi sisteminin başlıca prinsipləri icazə verirsə, hər bir
İştirakçı dövlət öz imkanları çərçivəsində və onun daxili qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi
şərtlərlə öz ərazisində mütəşəkkil cinayətkarlıqla səmərəli mübarizə aparmaq məqsədi ilə
öz səlahiyyətli orqanlarına nəzarət qaydasında mal alınmasının istifadə edilməsinə və
məqsədəmüvafiq hesab etdiyi hallarda, elektron müşahidə və ya digər müşahidə formaları,
habelə agentlik əməliyyatları kimi digər xüsusi istintaq üsullarının istifadə edilməsinə icazə
vermək üçün lazımi tədbirlər görür.
2. Bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin istintaqı məqsədi ilə İştirakçı dövlətlər,
beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq kontekstində bu kimi xüsusi istintaq üsullarının istifadə
edilməsinə dair, lazım gəldikdə, müvafiq ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərin və ya
razılaşmaların bağlanmasına təşviq edilməlidirlər. Bu cür sazişlər və ya razılaşmalar
dövlətlərin suverenlik, bərabərlik prinsipinə tam şəkildə riayət etməklə bağlanır və yerinə
yetirilir və bu sazişlərin və ya razılaşmaların şərtlərinə uyğun şəkildə dəqiqliklə həyata
keçirilir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən sazişlər və ya razılaşmalar mövcud olmadığı
təqdirdə, bu cür xüsusi istintaq üsullarının beynəlxalq səviyyədə istifadə edilməsi haqqında
qərarlar hər bir xüsusi halda qəbul edilir və lazım gəldikdə, maraqlı İştirakçı dövlətlər
tərəfindən yurisdiksiyanın həyata keçirilməsinə dair maliyyə razılaşmaları və qarşılıqlı
anlaşmalar nəzərdə tuta bilər.
4. Nəzarət qaydasında mal alınmasından beynəlxalq səviyyədə istifadə haqqında
qərarlarda maraqlı İştirakçı dövlətlərin icazəsi ilə yüklərin tutulması və onların
toxunulmamış vəziyyətdə saxlanılması və ya yüklərin tam və ya qismən dəyişdirilməsi və
ya götürülməsi kimi üsullar nəzərdə tutula bilər.
Maddə 21
Cinayət icraatının verilməsi
İştirakçı dövlətlər hesab etsələr ki, cinayət icraatının verilməsi ədalət mühakiməsinin
lazımi qaydada aparılması tələblərinə cavab verəcək və xüsusilə cinayət işlərinin
birləşdirilməsində bir neçə yurisdiksiyanın maraqlarına toxunulacaq, cinayət təqibi məqsədi
ilə bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar cinayət icraatının qarşılıqlı verilməsi
mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Maddə 22
Məhkumluq haqqında məlumat
Hər bir İştirakçı dövlət, istintaqı aparılan cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxs
barəsində digər dövlətdə əvvəl çıxarılmış hər hansı bir ittiham hökmünün, özü
məqsədəmüvafiq hesab etdiyi şərtlər və məqsədlər əsasında nəzərə alınması və bu cür
məlumatın bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar cinayət icraatı zamanı
istifadəsi üçün zəruri ola bilən qanunverici və ya digər tədbirlər görə bilər.
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Maddə 23
Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlərin kriminallaşdırılması
Hər bir İştirakçı dövlət aşağıdakı əməlləri, onlar qəsdən törədildikdə, cinayət qanunu ilə
cəzalandırılan cinayətlər kimi tanımaq üçün müvafiq qanunverici və digər tədbirlər görür:
a) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar icraat zamanı yalan ifadələrin
verilməsinə sövq etmək və ya sübutlar təqdim edilən və ya ifadə verilən zaman prosesə
müdaxilə etmək məqsədi ilə fiziki qüvvə tətbiqi, hədə-qorxu gəlmə və ya qorxutma və ya
qeyri-qanuni mənfəət vəd, təklif və ya təqdim etmə;
b) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar icraat zamanı məhkəmə
orqanlarının və ya hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifə borcunun yerinə
yetirilməsinə müdaxilə etmək məqsədi ilə fiziki qüvvənin tətbiqi, hədə-qorxu gəlmə və ya
qorxutma. Bu yarımbəndin müddəaları İştirakçı dövlətlərə digər kateqoriyalı dövlət vəzifəli
şəxslərin müdafiəsini təmin edən qanunvericiliyə malik olması hüququna xələl gətirmir.
Maddə 24
Şahidlərin müdafiəsi
1. Hər bir İştirakçı dövlət öz imkanları daxilində, cinayət icraatında iştirak edən və bu
Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair ifadə verən şahidlər barəsində və lazım
gəldikdə, onların qohumları və onlara yaxın olan digər şəxslər barəsində ehtimal olunan
qisasdan və ya hədə-qorxudan səmərəli müdafiənin təmin edilməsinə yönələn tədbirlər
görür.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan tədbirlərə, təqsirləndirilən şəxsin
hüquqlarına, o cümlədən lazımi qaydada araşdırma hüququna xələl gətirmədən, xüsusilə
aşağıdakılar daxil edilə bilər:
a) bu cür şəxslərin fiziki müdafiəsi üçün prosedurların müəyyən edilməsi, məsələn,
lazım gəldikdə və praktiki cəhətdən həyata keçirilməsi mümkün olduqda, onların digər yerə
köçürülməsi və lazım gəldikdə, bu cür şəxslərin şəxsiyyətinə və olduqları yerə aid olan
məlumatın açıqlanmaması və ya bu cür məlumatın açıqlanmasına məhdudiyyətlərin
qoyulması;
b) şahidə, şahid ifadələrinin verilməsinə təhlükəsizliyi təmin edən sübutetmə
qaydalarının qəbul edilməsi, məsələn videorabitə və ya digər oxşar vasitələr kimi rabitə
vasitələri ilə şahid ifadələrinin verilməsinə icazə vermək.
3. İştirakçı dövlətlər bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərin köçürülməsinə
dair digər dövlətlərlə sazişlərin və razılaşmaların bağlanması məsələsini müzakirə edirlər.
4. Bu maddənin müddəaları həmçinin şahid qismində çıxış etdiyinə görə
zərərçəkmişlərə də tətbiq edilir.
Maddə 25
Zərərçəkmişlərə yardım və onların müdafiəsi
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərdən, xüsusilə də
qisas və ya hədə-qorxu gəlmə hallarında zərərçəkmiş şəxslərə yardımın göstərilməsi və
müdafiə olunması üçün öz imkanları daxilində müvafiq tədbirlər görür.
2. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərdən zərərçəkmiş
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şəxslərə zərərin ödənilməsi və onlar tərəfindən kompensasiyanın alınmasını təmin etmək
üçün müvafiq prosedurlar müəyyən edir.
3. Hər bir İştirakçı dövlət öz daxili qanunvericiliyinə riayət etmək şərti ilə
zərərçəkmişlərə cinayət icraatının müvafiq mərhələlərində cinayəti törətmiş şəxslər
barəsində öz fikir və narahatlıqlarını izah etmək üçün elə bir imkan yaradır ki, bu,
müdafiənin hüquqlarına xələl gətirməsin.
Maddə 26
Hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə yönəlmiş tədbirlər
1. Hər bir İştirakçı dövlət mütəşəkkil cinayətkar qruplarda iştirak edən və ya iştirak
etmiş şəxsləri aşağıdakılara təşviq etmək üçün lazımi tədbirlər görür:
a) istintaq və sübutetmə məqsədi ilə aşağıda göstərilən məsələlərlə əlaqədar
səlahiyyətli orqanlar üçün faydalı ola bilən məlumatın təqdim edilməsi:
i) mütəşəkkil cinayətkar qrupları aşkar edən məlumatlar, onların xarakteri, üzvlük tərkibi,
strukturu, olduqları yer və fəaliyyəti kimi məsələlərlə əlaqədar;
ii) digər mütəşəkkil cinayətkar qruplarla əlaqədar, o cümlədən beynəlxalq əlaqələr kimi
məsələlərlə əlaqədar;
iii) mütəşəkkil cinayətkar qrupların törətdiyi və ya törədə biləcəyi cinayətlər kimi
məsələlərlə əlaqədar;
b) səlahiyyətli orqanlar üçün mütəşəkkil cinayətkar qrupları cinayətlərdən əldə etdikləri
gəlirlərdən və ya resurslardan məhrum etməsinə kömək edə bilən faktiki, konkret yardımın
göstərilməsinə.
2. Hər bir İştirakçı dövlət, lazım gəldikdə, bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə
əlaqədar istintaqda və ya cinayət təqibində əhəmiyyətli dərəcədə əməkdaşlıq edən
təqsirləndirilən şəxsin cəzasının yüngülləşdirilməsi mümkünlüyünün nəzərə alınması
məsələsini müzakirə edir.
3. Hər bir İştirakçı dövlət, öz daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq,
bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlə əlaqədar istintaqda və ya cinayət təqibində
əhəmiyyətli dərəcədə əməkdaşlıq edən şəxsə cinayət təqibindən immunitetin təqdim
edilməsi mümkünlüyünün nəzərə alınması məsələsini müzakirə edir.
4. Bu cür şəxslərin müdafiəsi bu Konvensiyanın 24-cü maddəsində nəzərdə tutulan
qaydada həyata keçirilir.
5. Bu maddənin 1-ci bəndində adı çəkilən şəxs bir İştirakçı dövlətin ərazisində olaraq
digər İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə əhəmiyyətli dərəcədə əməkdaşlıq edə
bildiyi halda, maraqlı İştirakçı dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu
maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərində göstərilən rejimin təqdim edilməsi mümkünlüyünə dair
sazişlərin və ya razılaşmaların bağlanılması mümkünlüyünü müzakirə edə bilərlər.
Maddə 27
Hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlıq
1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərlə mübarizə üçün hüquq
mühafizə tədbirlərinin səmərəliyini artırmaq məqsədi ilə öz daxili hüquqi və inzibati
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sistemlərinə uyğun fəaliyyət göstərərək bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq edirlər. Hər bir İştirakçı
dövlət, xüsusilə aşağıdakılara yönəlmiş səmərəli tədbirlər görür:
a) onların səlahiyyətli orqanları, təşkilatları və xidmətləri arasında, bu Konvensiya ilə
əhatə olunan cinayətlərin bütün aspektlərinə dair, o cümlədən, əgər maraqlı İştirakçı
dövlətlər bunu məqsədəmüvafiq hesab etsələr, cinayətkar fəaliyyətin digər növlərinin bütün
aspektlərinə dair məlumatın tez və təhlükəsiz mübadiləsini təmin etmək üçün rabitə
kanallarının yaradılması və lazım gəldikdə möhkəmləndirilməsi;
b) aşağıdakıları aşkar etmək məqsədi ilə bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərlə
əlaqədar istintaqın aparılmasında digər İştirakçı dövlətlərlə əməkdaşlıq:
i) bu cür cinayətlərin törədilməsində iştirak etməsi şübhə doğuran şəxslərin şəxsiyyətini,
olduğu yeri və fəaliyyətini və ya bununla əlaqəsi olan digər şəxslərin olduğu yeri;
ii) cinayətdən əldə olunan gəlirin və ya bu cür cinayətlərin törədilməsi nəticəsində əldə
olunan əmlakın yerdəyişməsini;
iii) bu cür cinayətlərin törədilməsində istifadə olunan və ya bu cür cinayətlərin törədilməsi
üçün nəzərdə tutulan əmlakın, avadanlığın və ya digər vasitələrin yerdəyişməsini;
c) yoxlama və istintaq məqsədləri üçün, lazım gəldikdə, zəruri əşyaların və ya lazımi
miqdarda maddələrin təqdim edilməsi;
d) onların səlahiyyətli orqanları, təşkilatları və xidmətləri arasında əlaqələndirmənin
səmərəliyini artırma q, əməkdaşların və digər ekspertlərin mübadiləsini təşviq etmək, o
cümlədən maraqlı İştirakçı dövlətlər arasında ikitərəfli sazişlərin və ya razılaşmaların
bağlanılması şərti ilə əlaqələndirici əməkdaşların göndərilməsi üçün kömək göstərilməsi;
e) mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən istifadə olunan vasitələr və üsullar, o
cümlədən, lazım gəldikdə, marşrutlar və nəqliyyat vasitələri, habelə saxta şəxsiyyət
vəsiqələrindən, dəyişdirilmiş və ya saxta düzəldilmiş sənədlərdən və ya onların
fəaliyyətini gizlədən digər vasitələrdən istifadə edilməsi haqqında məlumat mübadiləsi;
f) lazımi hallarda bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin vaxtlı-vaxtında açılması
məqsədi ilə görülən inzibati və digər tədbirlərin əlaqələndirilməsi və məlumat mübadiləsi.
2. Bu Konvensiyanın praktiki cəhətdən tətbiq edilməsi məqsədi ilə İştirakçı dövlətlər öz
hüquq mühafizə orqanları arasında bilavasitə əməkdaşlığı nəzərdə tutan ikitərəfli və ya
çoxtərəfli sazişlərin və ya razılaşmaların bağlanılması mümkünlüyünü, bu cür sazişlərin və
ya razılaşmaların mövcud olduğu təqdirdə, onlara dəyişikliklərin edilməsi mümkünlüyünü
müzakirə edirlər. Bu cür razılaşma və ya saziş mövcud olmadığı təqdirdə, maraqlı İştirakçı
dövlətlər bu Konvensiyanı həmin Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə dair öz hüquq
mühafizə orqanları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün əsas kimi götürə bilər. İştirakçı
dövlətlər, lazım gəldikdə, öz hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığı
genişləndirmək üçün beynəlxalq və regional təşkilatların sazişlərindən və
razılaşmalarından, o cümlədən mexanizmlərindən tam həcmdə istifadə edirlər.
3. İştirakçı dövlətlər müasir texnologiyaların istifadəsi ilə törədilən transmilli mütəşəkkil
cinayətlərə əks təsir göstərmək məqsədi ilə öz imkanları daxilində əməkdaşlığa çalışırlar.
Maddə 28
Mütəşəkkil cinayətkarlığın xarakteri haqqında məlumatın
toplanması və təhlili və bu cür məlumatın mübadiləsi
1. Hər bir İştirakçı dövlət elmi tədqiqat dairələri ilə məsləhətləşmələr əsasında öz
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ərazisində mütəşəkkil cinayətkarlıq sahəsində tendensiyanın, mütəşəkkil cinayətkarlığın
mövcud olduğu şəraitin, habelə cəlb olunan peşəkar qrupların və istifadə olunan
texnologiyaların təhlilinin aparılması mümkünlüyünü müzakirə edir.
2. İştirakçı dövlətlər mütəşəkkil cinayətkarlıq fəaliyyətinə dair təhlilədici biliklərin
genişləndirilməsi və öz aralarında və ya beynəlxalq və regional təşkilatlar vasitəsi ilə həmin
biliklərin mübadiləsi mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Bu məqsədlə də, lazım gəldikdə,
ümumi təriflər, anlayışlar, standartlar və metodologiyalar işlənib hazırlanmalı və istifadə
edilməlidir.
3. Hər bir İştirakçı dövlət mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə öz siyasətinə
nəzarət etmək və onların səmərəlilik və təsirlilik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi
mümkünlüyünü müzakirə edir.
Maddə 29
Kadrların hazırlanması və texniki yardım
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin qarşısının
alınmasına, aşkar edilməsinə və aradan qaldırılmasına məsul olan hüquq mühafizə
orqanları işçilərinin, o cümlədən prokurorluq işçilərinin, müstəntiqlərin və gömrük orqanı
əməkdaşlarının, habelə digər əməkdaşların konkret hazırlıq proqramlarını həyata keçirir,
işləyib hazırlayır və ya təkmilləşdirir. Bu cür proqramlar əməkdaşların mübadiləsini və
onların ezam edilməsini özündə əks etdirə bilər. Bu cür proqramlar, xüsusilə də buna daxili
qanunvericilik icazə verdiyi həcmdə aşağıdakı məsələlərə aid edilir:
a) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərin qarşısının alınmasında, aşkar
edilməsində və aradan qaldırılmasında istifadə olunan üsullar;
b) bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərlə əlaqədə şübhəli bilinən şəxslərin istifadə
etdikləri marşrut və vasitələr, o cümlədən tranzit ölkələrdə istifadə etdikləri marşrut və
vasitələr, habelə müvafiq cavab tədbirləri;
c) qaçaqmalçılıq predmetlərinin yerdəyişməsinə nəzarət;
d) cinayətdən əldə olunan gəlirlərin, əmlakın, avadanlığın və ya cinayətin
törədilməsində istifadə olunan digər vasitələrin yerdəyişməsini aşkar etmək və bu cür
yerdəyişməyə nəzarət və cinayətdən əldə olunan gəlirlərin, əmlakın, avadanlığın və ya
cinayətin törədilməsində istifadə olunan digər vasitələrin gizlədilməsi, ört-basdır edilməsi
və ötürülməsi üsullarını aşkar etmək və bu cür üsullara nəzarət, habelə pul vəsaitlərinin
yuyulmasında və digər maliyyə cinayətlərində istifadə olunan üsullar;
e) sübutların toplanması;
f) azad ticarət zonalarında və azad limanlarda nəzarət üsulları;
g) hüquq mühafizə orqanlarının işində istifadə olunan müasir avadanlıq və üsullar, o
cümlədən elektron müşahidə, nəzarət qaydasında mal alınma və agentur əməliyyatlar;
h) kompüterlərin, telekommunikasiya şəbəkələrinin və müasir texnologiyaların digər
vasitələrinin istifadəsi ilə törədilən transmilli mütəşəkkil cinayətlərlə mübarizədə istifadə
olunan üsullar; və
i) zərərçəkmişlərin və şahidlərin müdafiəsində istifadə olunan üsullar.
2. İştirakçı dövlətlər tədqiqat proqramlarının və bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən
sahələrdə xüsusi bilik mübadiləsinin təmin edilməsi məqsədini daşıyan kadrlar
mübadiləsinin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində bir-birinə kömək göstərir və bu
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məqsədlə də lazım gəldikdə, əməkdaşlığa yardım etmək və qarşılıqlı maraq doğuran
problemləri, o cümlədən tranzit ölkələrin xüsusi problem və tələbatlarını müzakirə etmək
üçün regional və beynəlxalq konfranslardan istifadə edirlər.
3. İştirakçı dövlətlər kadrların hazırlanmasına və cinayətkarların verilməsinə və
qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsinə yardım edə biləcək texniki yardımın
göstərilməsinə kömək göstərirlər. Kadrların hazırlanmasında və texniki yardım zamanı bu
cür köməyin göstərilməsinə xarici dillərin öyrənilməsi, müvafiq funksiyaları yerinə yetirən
mərkəzi orqanların və ya agentlik əməkdaşlarının mübadiləsi və ezam edilməsi aid edilə
bilər.
4. İkitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər və ya razılaşmalar mövcud olduqda, İştirakçı
dövlətlər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində və digər ikitərəfli və çoxtərəfli
sazişlər və ya razılaşmalar çərçivəsində praktiki və təlim tədbirlərinin səmərəliyinin
maksimal artmasına yönələn səylərini mümkün qədər aktivləşdirirlər.
Maddə 30
Digər tədbirlər: bu Konvensiyanın iqtisadi inkişaf və
texniki yardımın köməyi ilə həyata keçirilməsi
1. İştirakçı dövlətlər mütəşəkkil cinayətkarlığın ümumilikdə cəmiyyət, o cümlədən
davamlı inkişaf üçün neqativ təsirini nəzərə alaraq, mümkün qədər, beynəlxalq əməkdaşlıq
vasitəsi ilə bu Konvensiyanın münasib qaydada həyata keçirilməsinə yardım edə bilən
tədbirlər görürlər.
2. İştirakçı dövlətlər öz aralarında, eləcə də beynəlxalq və regional təşkilatlarla
əlaqələndirmə əsasında aşağıdakılara dair mümkün qədər konkret səylər göstərirlər:
a) transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınması və onunla mübarizə
sahəsində inkişaf edən ölkələrin imkanlarını möhkəmləndirmək məqsədi ilə sonuncularla
müxtəlif səviyyələrdə öz əməkdaşlığını aktivləşdirmək;
b) transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa səmərəli əks təsir göstərmək üzrə inkişaf edən
ölkələrin səylərini qoruyub saxlamaq və bu Konvensiyanın müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilməsi üçün onlara yardım etmək məqsədi ilə maliyyə və maddi yardımı
genişləndirmək;
c) inkişaf eden ölkələrə və iqtisadi keçid dövrünü yaşayan ölkələrə, bu Konvensiyanın
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar onların tələbatlarının ödənilməsinə yardım etmək məqsədi
ilə texniki yardım göstərmək. Bunun üçün İştirakçı dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
yaratdığı maliyyə mexanizmində bu məqsəd üçün xüsusi müəyyən edilmiş hesaba
müntəzəm əsaslarla kifayət qədər könüllü ödəmələrin köçürülməsinə çalışırlar. İştirakçı
dövlətlər eyni zamanda öz daxili qanunvericiliyinə və bu Konvensiyanın müddəalarına
uyğun olaraq, pul vəsaitlərinin müəyyən qisminin və ya bu Konvensiyanın müddəalarına
uyğun olaraq müsadirə edilmiş əmlakın və ya cinayətdən eldə olunan gəlirin bir hissəsinin
yuxarıda göstərilən hesaba köçürülməsi məsələsini xüsusi müzakirə edə bilərlər;
d) digər dövlətləri və maliyyə təşkilatlarını təşviq və emin etmək, bu maddəyə uyğun
olaraq, lazım gəldikdə, onların göstərdikləri səylərə qoşulmaq, o cümlədən onlara bu
Konvensiyanın məqsədlərinə nail olunmasına yardım etmək üçün inkişaf eden ölkələr
üçün kadrların hazırlığı üzrə geniş həcmli proqramlar təqdim etməklə onların göstərdikləri
səylərə qoşulmaq.
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3. Bu tədbirlər, mümkün qədər, xarici yardım haqqında mövcud olan öhdəliklərə və ya
maliyyə əməkdaşlığı haqqında ikitərəfli, regional və beynəlxalq səviyyədə mövcud olan
digər razılaşmalara xələl gətirmir,
4, İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyada nəzərdə tutulan beynəlxalq əməkdaşlığın
səmərəliyinin təmin edilməsi, habelə transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının
alınması və aşkar edilməsi və onunla mübarizə üçün zəruri olan maliyyə razılaşmalarını
nəzərə alaraq, maddi-texniki yardım haqqında ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər və ya
razılaşmalar bağlaya bilərlər.
Maddə 31
Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın
qarşısının alınması
1. İştirakçı dövlətlər transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınmasına yönələn
milli layihələrin işlənib hazırlanmasına və onların səmərəliyinin qiymətləndirilməsinə,
habelə siyasətin və təcrübənin münasib növlərinin aşkar və tətbiq edilməsinə çalışırlar.
2. İştirakçı dövlətlər öz daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun olaraq lazımi
qanunverici, inzibati və ya digər tədbirlər görməklə, mütəşəkkil cinayətkar qrupların
cinayətdən əldə olunan gəlirlərin qanuni bazarlarda istifadəsi ilə mövcud olan və ya
gələcəkdə ola biləcək fəaliyyət göstərməsi mümkünlüyünün azaldılmasına çalışırlar. Bu
cür tədbirlər aşağıdakılara yönəldilməlidir:
a) hüquq mühafizə orqanları və ya prokurorluq orqanları ilə müvafiq özəl təşkilatlar, o
cümlədən iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə;
b) ictimai və müvafiq özəl təşkilatların işində düzgünlüyün təmin edilməsi üçün
nəzərdə tutulan standartların və prosedurların, habelə müvafiq peşə sahibləri, xüsusilə də
vəkillər, notariuslar, vergi məsələləri üzrə məsləhətçilər və mühasiblər üçün davranış
məcəlləsinin işlənib hazırlanmasında yardımın göstərilməsinə;
c) mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi ticarət
qaydalarından və kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün dövlət orqanlarının
verdiyi subsidiyalardan və lisenziyalardan sui-istifadənin qarşısının alınmasına;
d) mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən hüquqi şəxslərdən sui-istifadənin qarşısının
alınmasına; bu cür tədbirlər özündə aşağıdakıları əks etdirə bilər:
i) hüquqi şəxslərin təsis edilməsində, idarə edilməsində və onların maliyyələşməsində
iştirak edən hüquqi və fiziki şəxslərin dövlət reyestrinin yaradılması;
ii) müəyyən edilmiş müddətə məhkəmənin qərarı əsasında və ya digər lazımi üsullarla bu
Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxsləri öz yurisdiksiyası
daxilində qeydiyyata alınmış hüquqi şəxsin rəhbər vəzifəsini tutmaq hüququndan
məhrumetmə imkanının yaradılması;
iii) hüquqi şəxsin rəhbər vəzifəsini tutmaq hüququndan məhrum olunmuş şəxslərin milli
reyestrinin yaradılması; və
iv) bu bəndin (d)(i) və (iii)-cü yarımbəndlərində göstərilən reyestrlərdə əks olunan
məlumatın digər İştirakçı dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə mübadiləsi.
3. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiya ilə əhatə olunan cinayətlərə görə məhkum olunmuş
şəxslərin cəmiyyətə yenidən inteqrasiya olunması üçün öz səylərini göstərirlər.
4. İştirakçı dövlətlər mütəşəkkil cinayətkar qrupların etdikləri sui-istifadələrin zəif
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nöqtələrini aşkar etmək məqsədi ilə müvafiq məsələlər üzrə mövcud olan hüquqi
sənədlərin və inzibati təcrübə növlərinin müntəzəm olaraq qiymətləndirilməsinə çalışırlar.
5. İştirakçı dövlətlər transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın mövcud olması faktının,
səbəblərinin və təhlükəlilik dərəcəsinin, habelə onun yaratdığı təhlükənin ictimaiyyət
tərəfindən dərindən dərk edilməsinə səy göstərirlər. Müvafiq məlumat özündə bu cür
cinayətkarlığın qarşısının alınmasında və onunla mübarizədə əhalinin iştirak etməsinə səy
göstərmək üzrə tədbirlər haqqında məlumatı əks etdirə və lazım gəldikdə, kütləvi
informasiya vasitələri ilə yayımlana bilər.
6. Hər bir İştirakçı dövlət digər İştirakçı dövlətlərə mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının
alınması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında yardım edə biləcək orqanın və ya
orqanların adını və ünvanını Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildirir.
7. İştirakçı dövlətlər, lazım gəldikdə, bu maddədə göstərilən tədbirlərin işlənib
hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə yardım etmək məqsədi ilə bir-biri ilə və müvafiq
beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər. Həmin tədbirlərə transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısının alınmasına yönəlmiş beynəlxalq layihələrdə iştirak da
daxildir, məsələn, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq fəaliyyəti nöqteyi-nəzərindən qeyriqənaətbəxş sosial vəziyyətdə olan əhali qruplarının zəifliyinə təsir göstərən vəziyyətin
yaxşılaşdırılması vasitəsi ilə.
Maddə 32
Konvensiya iştirakçılarının konfransı
1. Bu Konvensiya əsasında, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, habelə bu
Konvensiyanın həyata keçirilməsinə və onun həyata keçirilməsinə nəzarətə səy göstərmək
üçün İştirakçı dövlətlərin imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə Konvensiya
İştirakçılarının Konfransı təsis edilir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi İştirakçıların Konfransını bu Konvensiyanın
qüvvəyə minməsindən sonra bir ildən gec olmayaraq çağırır. İştirakçıların Konfransı
prosedur qaydaları və bu maddənin 3-cü və 4-cü bəndlərində göstərilən fəaliyyətləri
tənzimləyən qaydalar (o cümlədən bu cür fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı çəkilən
xərclərin ödənilməsinə dair qaydalar) qəbul edir.
3. İştirakçıların Konfransı, aşağıdakılar daxil olmaqla, bu maddənin 1-ci bəndində
göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün mexanizmləri razılaşdırır:
a) bu Konvensiyanın 29, 30 və 31-ci maddələrinə əsasən, o cümlədən könüllü
ödəmələrin səfərbər edilməsinə yardım etməklə, İştirakçı dövlətlərin fəaliyyətinə yardım
etmək;
b) İştirakçı dövlətlər arasında transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın formaları və bu
sahədə tendensiyalar haqqında, habelə onunla mübarizə üçün müvəffəqiyyətli üsullara
dair məlumat mübadiləsinə yardım etmək;
c) müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatlar, habelə qeyri-hökumət təşkilatları ilə
əməkdaşlıq etmək;
d) bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi məsələsini vaxtaşırı müzakirə etmək;
e) bu Konvensiyanın təkmilləşdirilməsinə və onun həyata keçirilməsinə aid olan
tövsiyələri qəbul etmək.
4. Bu maddənin 3 (d) və (e) bəndlərinin məqsədləri üçün İştirakçıların Konfransı, bu
Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün İştirakçı dövlətlər tərəfindən görülən tədbirlər və
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bununla əlaqədar onların üzləşdiyi çətinliklər haqqında zəruri məlumat alır.
5. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə yönələn öz
proqramları, planları və təcrübəsi haqqında, habelə qanunverici və inzibati tədbirlər
haqqında məlumatını, İştirakçılar Konfransının müəyyən etdiyi qaydada Konfrans
İştirakçılarına təqdim edir.
Maddə 33
Katiblik
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Konvensiya İştirakçılarının Konfransını
lazımi katiblik xidmətləri ilə təmin edir.
2. Katiblik:
a) bu Konvensiyanın 32-ci maddəsində göstərilən fəaliyyətin həyata keçirilməsində
Konfrans İştirakçılarına yardım edir, eləcə də Konfrans İştirakçılarının sessiyalarını təşkil
edir və onları lazımi xidmətlərlə təmin edir;
b) sorğu əsasında, bu Konvensiyanın 32-ci maddəsinin 5-ci bəndində nəzərdə
tutulduğu kimi, məlumatın Konfrans İştirakçılarına təqdim edilməsində İştirakçı dövlətlərə
kömək göstərir; və
c) digər müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatların katiblikləri ilə lazımi
əlaqələndirməni təmin edir.
Maddə 34
Konvensiyanın həyata keçirilməsi
1. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyaya əsasən öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin
həyata keçirilməsini təmin etmək üçün daxili qanunvericiliyinin başlıca prinsiplərinə uyğun
olaraq zəruri tədbirlər, o cümlədən qanunverici və inzibati tədbirlər görür.
2. Bu Konvensiyanın 5, 6, 8 və 23-cü maddələrinə əsasən cinayət kimi tanınmış
cinayətlər bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən mütəşəkkil cinayətkar qrupla əlaqəsi
olması elementinin mövcud olmasını tələb eden hallar istisna olmaqla, transmilli
xarakterindən və ya bu Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 1-ci bəndində göstərildiyi kimi,
mütəşəkkil cinayətkar qrupla əlaqəsi olub-olmamasından asılı olmayaraq hər bir İştirakçı
dövlətin daxili qanunvericiliyində cinayətlər kimi tanınır.
3. Hər bir İştirakçı dövlət transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısını almaq və
onunla mübarizə aparmaq üçün bu Konvensiyada nəzərdə tutulan tədbirlərdən daha sərt
və ciddi tədbirlər görə bilər.
Maddə 35
Mübahisələrin həlli
1. İştirakçı dövlətlər bu Konvensiyanın tətbiqi və şərhi ilə bağlı yaranan mübahisələri
danışıqlar vasitəsi ilə həll etməyə çalışır.
2. Bu Konvensiyanın tətbiqinə və şərhinə dair İştirakçı dövlətlər arasında yaranan hər
bir mübahisə ağlabatan müddət ərzində danışıqlar vasitəsi ilə həll oluna bilmədikdə, həmin
mübahisə İştirakçı dövlətlərdən birinin xahişi ilə arbitraj araşdırma sına təqdim edilir.
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Arbitraj haqqında müraciət edildiyi gündən etibarən altı ay ərzində həmin İştirakçı dövlətlər
arbitrajın təşkil edilməsi barədə razılığa gələ bilmədikdə, İştirakçı dövlətlərdən biri
Beynəlxalq Məhkəmənin Nizamnaməsinə uyğun olaraq müraciət etməklə, mübahisəni
həmin məhkəməyə göndərə bilər.
3. Hər bir İştirakçı dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən, ratifikasiya, qəbul və ya
təsdiq edərkən və ya ona qoşularkən bəyan edə bilər ki, o özünü bu maddənin 2-ci
bəndinin müddəalarına bağlı hesab etmir. Digər İştirakçı dövlətlər, bu cür qeyd-şərt etmiş
istənilən İştirakçı dövlətə münasibətdə bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına bağlı
deyildir.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu cür qeyd-şərt etmiş hər hansı bir
İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildiriş göndərməklə istənilən
zaman həmin qeyd-şərti geri götürə bilər.
Maddə 36
İmzalama, ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma
1. Bu Konvensiya, 2000-ci il dekabr ayının 12-den 15-ne qədər İtaliyanın Palermo
şəhərində, sonradan isə 2002-ci il dekabr ayının 12-ne qədər Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Nyu-Yorkdakı Mərkəzi təşkilatlarında bütün dövlətlər tərəfindən imzalanmaq
üçün açıqdır.
2. Bu Konvensiya həmçinin regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları tərəfindən de
imzalanmaq üçün açıqdır, bir şərtlə ki, bu cür təşkilatın en azı bir üzv dövləti bu maddənin
1 -ci bəndinə uyğun olaraq həmin Konvensiyanı imzalamış olsun,
3. Bu Konvensiya ratifikasiya olunmalı, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya
fərmanları və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları da, eger
ən azı onun üzvü olan dövlətlərdən biri bu cür qaydada hərəkət etmişdirsə, öz ratifikasiya
fərmanlarını və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlərini saxlanca verə
bilərlər. Bu cür təşkilat, həmin ratifikasiya fərmanlarında və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə
haqqında sənədlərində, bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə dair öz səlahiyyət
çərçivəsi haqqında bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin öz səlahiyyət çərçivəsində olan hər bir
müvafiq dəyişiklik haqqında depozitariyə məlumat verir.
4. Bu Konvensiya, istənilən dövlətin və ya istənilən regional iqtisadi inteqrasiya
təşkilatının hemin Konvensiyaya qoşulması üçün açıqdır, bir şərtlə ki, həmin təşkilatın ən
azı bir üzv dövləti bu Konvensiyanın İştirakçısı olsun. Qoşulma haqqında sənədlər
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir. Regional iqtisadi inteqrasiya
təşkilatı qoşularkən bu Konvensiya ilə tənzimlənən məsələlərə dair öz səlahiyyət çərçivəsi
haqqında bildirir. Bu cür təşkilat həmçinin öz səlahiyyət çərçivəsində olan hər bir müvafiq
dəyişiklik haqqında depozitariyə məlumat verir.
Maddə 37
Protokollarla əlaqə
1. Bu Konvensiyaya bir və ya bir neçə protokolla əlavələr edilə bilər.
2. Protokolun İştirakçısı olmaq üçün dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı
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eyni zamanda bu Konvensiyanın da İştirakçısı olmalıdır.
3. Bu Konvensiyanın İştirakçı dövləti, eger ancaq o, protokolun müddəalarına uyğun
olaraq hemin protokolun İştirakçısı deyilsə, protokolla bağlı hesab edilmir.
4. Bu Konvensiyaya əlavə edilən istənilən protokol, həmin protokolun məqsədi nəzərə
alınmaqla, Konvensiya ilə birgə şərh edilir.

Maddə 38
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya qırxıncı ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulma haqqında sənədin saxlanca təqdim edildiyi tarixdən sonra gələn doxsanıncı gün
qüvvəyə minir. Bu bəndin məqsədləri üçün regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı tərəfindən
saxlanca verilən hər hansı bir bu cür fərman və ya sənəd həmin təşkilatın üzvü olan
dövlətlər tərəfindən təqdim edilən fərmanlara və ya sənədlərə əlavə kimi hesab edilmir.
2. Bu Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edən və ya qırxıncı ratifikasiya
fərmanının və ya bu cür qüvvəyə malik olan sənədin saxlanca verilməsindən sonra ona
qoşulan hər bir dövlət və ya regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı üçün bu Konvensiya bu
cür dövlət və ya təşkilat tərəfindən müvafiq fərmanın və ya sənədin saxlanca
verilməsindən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 39
Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən beş il sonra Konvensiyanın İştirakçı dövləti
ona düzəliş təklif edə bilər və həmin düzəlişi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə
göndərə bilər, o da öz növbəsində müzakirə etmək və ona dair qərar qəbul etmək məqsədi
ilə təklif edilən düzəlişi İştirakçı dövlətlərə və Konvensiya İştirakçılarının Konfransına
ötürür. İştirakçıların Konfransı hər bir düzəlişə dair konsensusa nail olmaq üçün öz
səylərini göstərir. Əgər konsensusa nail olunmasına bütün cəhdlər sərf edilibsə və heç bir
razılaşma əldə edilməyibsə, onda düzəlişin qəbul edilməsi üçün son vasitə kimi
İştirakçıların Konfransının iclasında və səsvermədə iştirak edən bu Konvensiyanın İştirakçı
dövlətlərinin üçdə iki səs çoxluğu tələb olunur.
2. Öz səlahiyyətinə daxil olan məsələlərlə bağlı regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları öz
səs hüququnu bu Konvensiyanın İştirakçısı olan öz üzv dövlətlərinin sayına bərabər səsə
malik olmaqla, bu maddəyə uyğun olaraq həyata keçirirlər. Bu cür təşkilatlar, əgər onların
üzvü olan dövlətlər öz səs hüququnu həyata keçirirlərsə, öz səs hüququnu həyata
keçirmirlər və yaxud əksinə.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş düzəliş İştirakçı dövlətlər
tərəfindən ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
4. İştirakçı dövlətə münasibətdə, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş
düzəliş bu cür düzəlişin qəbul və ya təsdiq edilməsi haqqında sənədin və ya ratifikasiya
fərmanının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verildiyi tarixdən doxsan
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gün sonra qüvvəyə minir.
5. Düzəliş qüvvəyə mindiyi zaman həmin düzəlişə bağlı olması haqqında öz razılıqlarını
ifadə edən İştirakçı dövlətlər üçün məcburi olur. Digər İştirakçı dövlətlərin bu
Konvensiyanın müddəalarına və onun əvvəl ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etdiyi istənilən
düzəlişlərə bağlılığı davam edir.
Maddə 40
Ləğvetmə
1. İştirakçı dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə yazılı bildiriş göndərməklə bu
Konvensiyanı ləğv edə bilər. Bu cür ləğvetmə Baş katibin bildirişi aldığı tarixdən bir il sonra
qüvvəyə minir.
2. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatı, onun üzvü olan bütün dövlətlər Konvensiyam ləğv
etdikdən sonra, bu Konvensiyada İştirakçılığını başa çatdırır.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyanın ləğv edilməsi ona əlavə
edilən hər hansı bir protokolun ləğv edilməsi ilə nəticələnir.
Maddə 41
Depozitari və dillər
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın depozitarisi təyin edilir.
2. Bu Konvensiyanın ingilis, ərəb, Çin, rus və fransız dillərində olan mətnləri autentikdir,
mətnin əsli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə saxlanca verilir.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil edilmiş aşağıda
imza edən səlahiyyətli nümayəndələr bu Konvensiyanı imzaladılar.
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"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyası
və onun Əlavə Protokolları
Strasburq, 13 dekabr 1957-ci il

Avropa Şurasının üzvü olub, bu Konvensiyanı imzalamış dövlətlər, Avropa
Şurasının üzvləri arasında daha sıx birliyə nail olmağı Şuranın məqsədi hesab edərək, bu
məqsədə sazişlər bağlanması və hüquq məsələlərində birgə fəaliyyət yolu ilə nail olmağı
mümkün sayaraq, ekstradisiya (cinayətkarların verilməsi) ilə bağlı vahid normaların qəbul
edilməsinin bu eyniləşdirmə işinə kömək edəcəyi fikrində olaraq, aşağıdakılar barədə
razılığa gəldilər:

Maddə 1
Ekstradisiya ilə bağlı öhdəlik
Razılığa gələn Tərəflər sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanlarının hər hansı
cinayətə görə barəsində cinayət təqibini həyata keçirdikləri yaxud göstərilən orqanların
hökmün və ya həbs barədə qərarın icrası üçün axtardıqları bütün şəxsləri bu
Konvensiyada şərh olunmuş müddəa və şərtlərə riayət etmək şərti ilə bir-birinə verməyi
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2
Ekstradisiya üçün əsas olan cinayətlər
1. Ekstradisiya sorğu edən Tərəfin və sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılan yaxud həbs barədə qərara uyğun
olaraq maksimum müddətə — ən azı bir il müddətinə həbs cəzası və ya daha ciddi cəza
ilə cəzalandırılan cinayətlərlə bağlı həyata keçirilir. Məhkum etmə və həbs cəzası yaxud
tutma haqqında qərar sorğu edən Tərəfin ərazisində həyata keçirildiyi hallarda müəyyən
edilmiş cəza müddəti dörd aydan az olmamalıdır.
2. Əgər ekstradisiya haqqında sorğuya bir sıra ayrı-ayrı cinayətlər daxildirsə və
onlardan hər biri sorğu edən Tərəfin və sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılmalıdırsa yaxud onların hər birinə tutma
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haqqında qərarın qüvvəsi şamil edilirsə, lakin onlardan bəziləri cəza müddəti ilə bağlı
müəyyən edilə bilən şərtə cavab vermirsə, sorğu edilən Tərəf, həmçinin digər cinayətlərə
görə də ekstradisiyanı həyata keçirmək hüququna malikdir.
3. Qanunu bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bəzi cinayətlərə görə
ekstradisiyanı nəzərdə tutmayan Razılığa gələn hər hansı Tərəf belə cinayətləri özünə aid
olan dərəcədə bu Konvensiyanın tətbiq dairəsindən istisna edə bilər.
4. Bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan hüquqdan istifadə etmək arzusunda
olan Razılığa gələn hər hansı Tərəf öz təsdiqnaməsini və ya qoşulma barədə sənədini
saxlanılmağa verdiyi anda Avropa Şurasının Baş katibinə ya ekstradisiya nəzərdə tutulan
cinayətlərin siyahısını, ya da ekstradisiyanı istisna edən cinayətlərin siyahısını göndərir və
eyni zamanda ekstradisiyaya icazə verən və ya onu istisna edən hüquqi müddəaları
göstərir. Şuranın Baş katibi bu siyahıları Konvensiyanı imzalamış digər Tərəflərə göndərir.
5. Əgər Razılığa gələn hər hansı Tərəfin qanununa müvafiq olaraq sonradan digər
cinayətlərə görə ekstradisiya istisna edilirsə, həmin Tərəf Baş katibi xəbərdar edir. Baş
katib Konvensiyanı imzalamış digər Tərəfləri məlumatlandırır.
Belə bildiriş Baş Katibin onu aldığı tarixdən üç ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
6. Bu maddənin 4-cü və ya 5-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hüquqdan istifadə
edən hər hansı Tərəf bu Konvensiyanı onun qüvvəsi dairəsindən çıxarılmış cinayətlərə
istənilən vaxt tətbiq edə bilər. O, belə dəyişikliklər barədə Şuranın Baş Katibini
məlumatlandırır və Baş katib Konvensiyanı imzalamış digər Tərəflərə məlumat verir.
7. Hər hansı Tərəf bu maddəyə müvafiq olaraq Konvensiyanın tətbiq dairəsindən
çıxarılmış istənilən cinayətlərlə bağlı qarşılıqlı anlaşma nümayiş etdirə bilər.
Maddə 3
Siyasi cinayətlər
1. Əgər barəsində sorğu edilən cinayəti sorğu edilən Tərəf siyasi cinayət yaxud
siyasi cinayətlə bağlı cinayət hesab edirsə, ekstradisiya həyata keçirilmir.
2. Sorğu edilən Tərəfin belə hesab etməyə kifayət qədər əsası varsa ki, adi
cinayətlə bağlı ekstradisiya barədə sorğu şəxsin irqi, dini, milli və ya siyasi əqidəsinə görə
təqib edilməsi və ya cəzalandırılması məqsədi ilə verilmişdir yaxud bu səbəblərdən hər
hansı birinə görə həmin şəxsin vəziyyətinə ziyan vurula bilər, bu halda da eyni qayda
tətbiq edilir.
3. Dövlət başçısının və ya onun ailə üzvünün qətlə yetirilməsi yaxud qətlə
yetirilməsinə cəhd bu Konvensiyanın məqsədləri üçün siyasi cinayət sayılmır.
4. Bu maddə Razılığa gələn Tərəflərin hər hansı digər çoxtərəfli beynəlxalq
konvensiyaya uyğun olaraq üzərlərinə götürdükləri yaxud götürə biləcəkləri hər hansı
öhdəliklərinə xələl gətirmir.
Maddə 4
Hərbi cinayətlər
Adi cinayət hüququna uyğun olaraq cinayət sayılmayan hərbi cinayətlərlə bağlı
ekstradisiya bu Konvensiyanın tətbiq dairəsindən çıxarılır.
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Maddə 5
Fiskal cinayətlər
Vergilər, rüsumlar, gömrük rüsumları və valyuta əməliyyatları ilə bağlı cinayətlərə
görə ekstradisiya bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq yalnız o halda həyata
keçirilir ki, Razılığa gələn Tərəflər hər hansı belə cinayət və ya cinayətlər kateqoriyası ilə
bağlı bu barədə qərar qəbul etmiş olsunlar.
Maddə 6
Öz vətəndaşlarının ekstradisiyası
1. a) Razılığa gələn Tərəf öz vətəndaşlarının ekstradisiyasından imtina etmək
hüququna malikdir;
b) Razılığa gələn hər bir Tərəf imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini və ya
qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verdiyi vaxt bu Konvensiyanın məqsədinə görə
«vətəndaşlar» termininə öz bəyanatı ilə bildiyi kimi tərif verə bilər;
c) vətəndaşlıq, ekstradisiya barədə qərar qəbul edilən anda müəyyənləşdirilir; lakin
əgər tələb edilən şəxs əvvəlcə qərarın qəbul edildiyi andan nəzərdə tutulan ekstradisiya
anınadək olan dövr ərzində özünü sorğu edilən Tərəfin vətəndaşı hesab edirsə, sorğu
edilən Tərəf bu maddənin a) yarımbəndinin müddəasından istifadə edə bilər.
2. Əgər sorğu edilən Tərəf öz vətəndaşını ekstradisiya etmirsə, o, sorğu edən
Tərəfin xahişi ilə işi, əgər zəruri olarsa, cinayət təqibi başlanması üçün özünün səlahiyyətli
orqanlarına göndərir. Bu məqsədlə cinayətə aidiyyəti olan sənədlər, məlumatlar və maddi
sübutlar 12-ci maddənin 1 -ci bəndində nəzərdə tutulmuş vasitələrin köməyi ilə pulsuz
verilir. Sorğu edən Tərəf onun sorğusunun nəticələri barədə məlumatlandırılır.
Maddə 7
Cinayətlərin törədildiyi yer
1. Sorğu edilən Tərəf onun qanununa müvafiq olaraq bütünlüklə və ya qismən onun
ərazisində yaxud onun ərazisi sayılan yerdə törədilmiş cinayətlə bağlı tələb olunan şəxsin
ekstradisiyasından imtina edə bilər.
2. Ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayət sorğu edən Tərəfin ərazisi
hüdudlarından kənarda törədildiyi hallarda ekstradisiyadan yalnız o halda imtina edilə bilər
ki, sorğu edilən Tərəfin qanunu onun ərazisi hüdudlarından kənarda törədilmiş belə
cinayətlər kateqoriyasına görə cinayət təqibi nəzərdə tutmasın yaxud göstərilən cinayətə
görə ekstradisiyaya yol verməsin.
Maddə 8
Eyni xətalarla bağlı başa
çatdırılmamış məhkəmə araşdırması
Sorğu edilən Tərəf, əgər belə Tərəfin səlahiyyətli orqanları ekstradisiya barədə
sorğu edilən cinayət və ya cinayətlərə görə tələb edilən şəxs barəsində cinayət təqibini
həyata keçirirsə, tələb olunan şəxsin ekstradisiyasından imtina edə bilər.
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Maddə 9
NON BIS IN INDEM
Əgər sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanları ekstradisiya barədə sorğu edilən
cinayət və ya cinayətlərə görə tələb edilən şəxs barəsində qəti qərar çıxarmışlarsa,
ekstradisiya həyata keçirilmir. Əgər sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanları həmin
cinayətə və ya cinayətlərə görə cinayət təqibinə başlamamaq yaxud buna xitam vermək
barədə qərar çıxarmışlarsa, ekstradisiyadan imtina edilə bilər.
Maddə 10
Müddət
Tələb olunan şəxs sorğu edən yaxud sorğu edilən Tərəfin qanununa müvafiq olaraq
müddətin bitməsi ilə bağlı təqibə və ya cəzaya məruz qala bilmədiyi hallarda ekstradisiya
həyata keçirilmir.
Maddə 11
Ölüm cəzası
Ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayət sorğu edən Tərəfin qanununa uyğun
olaraq ölüm cəzası ilə cəzalandırılmalıdırsa və belə cinayətə görə ölüm cəzası sorğu
edilən Tərəfin qanununda nəzərdə tutulmursa yaxud adətən icra edilmirsə, əgər sorğu
edən Tərəf ölüm cəzasının icra edilməyəcəyi barədə sorğu edilən Tərəfin yetərli saydığı
təminatlar təqdim etməzsə, ekstradisiyadan imtina edilə bilər.
Maddə 12
Sorğu və qoşma sənədlər
1. Sorğu yazılı şəkildə verilir və diplomatik kanallarla ötürülür. İki və ya daha artıq
Tərəf arasında birbaşa razılaşma əsasında digər ötürülmə vasitələri də nəzərdə tutula
bilər.
2. Sorğuya aşağıdakılar əlavə edilməlidir:
a) ittihamnamənin və ya hökmün yaxud dərhal tutma barədə qərarın və ya həbs
üçün orderin yaxud eyni qüvvəyə malik olan və sorğu edən Tərəfin qanununda nəzərdə
tutulmuş prosedura uyğun olaraq verilmiş digər qərarın əsli və ya təsdiq edilmiş surəti;
b) törədilməsi ilə bağlı ekstradisiya barədə sorğu edilən cinayətlərin siyahısı.
Onların törədildiyi vaxt və yer, onların hüquqi tövsifi və müvafiq hüquqi müddəalara
istinadlar mümkün qədər dəqiq göstərilməlidir; və
c) müvafiq qanunverici aktların surəti yaxud bu qeyri-mümkün olduqda müvafiq
qanunun adı və tələb edilən şəxsin mümkün qədər daha dəqiq təsviri, eləcə də onun
şəxsiyyətinin və vətəndaşlığının müəyyənləşdirilməsinə kömək edə bilən hər hansı digər
informasiya.

478

Maddə 13
Əlavə məlumat
Əgər sorğu edən Tərəfin bildirdiyi məlumat sorğu edilən Tərəfin bu Konvensiyaya
uyğun olaraq qərar qəbul edə bilməsi üçün yetərli sayılmırsa, sonuncu Tərəf zəruri əlavə
məlumatı tələb edə və onun alınması üçün son müddət təyin edir bilər.
Maddə 14
Konkretlik qaydası
1. Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, ekstradisiya edilmiş şəxs, ekstradisiya edildiyi
cinayətdən başqa, özünün verilməsinədək törədilmiş hər hansı bir cinayətə görə cinayət
təqibinə məruz qala bilməz, hökmün və ya tutma barədə qərarın icrası məqsədi ilə
məhkum edilə və ya tutula bilməz və şəxsi azadlığı heç bir səbəbə görə məhdudlaşdırıla
bilməz:
a) onu ekstradisiya edən Tərəf razı olarsa; razılıq barədə sorğu 12-ci maddədə
göstərilən sənədlərin və ekstradisiya edilən şəxsin müvafiq cinayətlə bağlı verdiyi hər
hansı bəyanatın hüquqi qeydi ilə birlikdə göndərilir. Razılıq o hallarda verilir ki, barəsində
sorğu edilən cinayət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq ekstradisiya üçün əsas
olsun;
b) həmin şəxs ekstradisiya edildiyi Tərəfin ərazisini tərk etmək imkanına malik
olduğu halda özünün tam azad edilməsindən sonra 45 gün ərzində bunu etməzsə yaxud
həmin ərazini tərk etdikdən sonra oraya qayıdarsa.
2. Lakin sorğu edən Tərəf müddətin keçməsinin istənilən hüquqi nəticələrinin
qarşısını almaq üçün müvafiq şəxsin öz ərazisi hüdudlarından çıxarılması üçün zəruri olan
istənilən tədbirləri yaxud müqəssirin özü olmadan cinayət təqibi də daxil olmaqla, həmin
Tərəfin qanununa uyğun olaraq zəruri sayılan istənilən tədbirləri görə bilər.
3. Törədilməsi barədə ittiham irəli sürülən cinayətin təsviri cinayət təqibi gedişində
dəyişdikdə, verilən şəxsin cinayət təqibinə başlanılır yaxud onun barəsində yalnız buna
görə hökm çıxarılır ki, cinayət özünün yeni təsvirinə uyğun olaraq öz tərkib hissələrinə
görə, ekstradisiyanın həyata keçirilməsinə imkan verən cinayətdir.
Maddə 15
Üçüncü dövlətə verilmə
14-cü maddənin 1 b) bəndində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, sorğu edən Tərəf
həmin sorğu edən Tərəfə ekstradisiya edilən və özünün ekstradisiyasınadək törətdiyi
cinayətlərə görə göstərilən digər Tərəf yaxud üçüncü dövlət tərəfindən axtarışda olan şəxsi
sorğu edilən Tərəfin razılığı olmadan başqa Tərəfə yaxud üçüncü dövlətə vermir.
Sorğu edilən Tərəf 12-ci maddənin 2-ci bəndində göstərilən sənədlərin təqdim edilməsi
barədə sorğu ilə müraciət edə bilər.
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Maddə 16
Müvəqqəti həbs
1. Təxirəsalınmaz halda sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları axtarışda olan
şəxsin ibtidai həbsi barədə xahişlə müraciət edə bilərlər. Sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli
orqanları onun qanununa müvafiq olaraq bu məsələ üzrə qərar qəbul edirlər.
2. İbtidai həbs barədə xahişdə göstərilir ki, 12-ci maddənin 2a) bəndində göstərilən
sənədlərdən biri mövcuddur və ekstradisiya barədə sorğu göndərmək nəzərdə tutulur.
Xahişdə, həmçinin göstərilir ki, ekstradisiya barədə sorğu hansı cinayətlə bağlı
göndəriləcək, belə cinayət harada və nə vaxt törədilmişdir, həmçinin imkan daxilində,
axtarılan şəxsin təsviri verilir.
3. İbtidai həbs barədə xahiş sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanlarına diplomatik
kanallarla yaxud bilavasitə poçt və ya teleqrafla yaxud beynəlxalq cinayət polisi təşkilatı
(İnterpol) vasitəsi ilə yaxud yazılı təsdiqi təmin edən hər hansı digər vasitələrin köməyi ilə
və ya sorğu edilən Tərəf üçün münasib olan digər vasitələrlə göndərilir. Sorğu edən
orqana onun sorğusunun icrasının vəziyyəti barədə dərhal məlumat verilir.
4. Əgər sorğu edilən Tərəf ekstradisiya barədə sorğunu və 12-ci maddədə
göstərilən sənədləri həbsdən 18 gün keçənədək almamışdırsa, ibtidai həbsə xitam verilə
bilər. İstənilən halda bu dövr belə həbs tarixindən başlayaraq 40 gündən artıq olmur.
İstənilən vaxt müvəqqəti azad etmə imkanı istisna edilmir, lakin sorğu edilən Tərəf
axtarılan şəxsin qaçmasının qarşısını almaqdan ötrü zəruri saydığı istənilən tədbirləri
görür.
5. Əgər ekstradisiya barədə sonradan xahiş alınmışsa, azad edilmə təkrar həbsə və
ekstradisiyaya mane olmur.
Maddə 17
Rəqabətli sorğular
Əgər ekstradisiya barədə eyni zamanda bir neçə dövlət eyni bir cinayətə yaxud
müxtəlif cinayətlərə görə sorğu edərsə, sorğu edilən Tərəf bütün halları və xüsusən də
cinayətin nisbətən ağırlığını və törədilmə yerini, sorğuların müvafiq tarixlərini, tələb olunan
şəxsin vətəndaşlığını və sonradan başqa dövlətə ekstradisiya imkanını nəzərə almaqla öz
qərarını qəbul edir.
Maddə 18
Ekstradisiya edilməli olan şəxsin
başqa tərəfə verilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf özünün ekstradisiya ilə bağlı qərarı haqqında 12-ci maddənin
1-ci bəndində göstərilən vasitələrlə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
2. Ekstradisiyadan istənilən tam və qismən imtina ilə bağlı səbəblər göstərilir.
3. Sorğu yerinə yetirildiyi halda sorğu edən Tərəf verilmənin yeri və tarixi və tələb
olunan şəxsin verilmə məqsədi ilə saxlanıldığı müddət barədə məlumatlandırılır.
4. Bu maddənin 5-ci bəndinin müddəalarına riayət etmək şərti ilə, əgər tələb edilən
şəxs göstərilən tarixdə verilməmişdirsə, o, on beş gün ərzində azad edilə bilər və istənilən
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halda 30 gün keçdikdən sonra azad edilir. Sorğu edilən Tərəf eyni bir cinayətə görə onun
ekstradisiyasından imtina edə bilər.
5. Əgər ekstradisiya edilməli olan şəxsin verilməsində və ya qəbulunda Tərəfə
özündən asılı olmayan hallar mane olursa, həmin Tərəf digər Tərəfə bu barədə məlumat
verir. Hər iki Tərəf verilmənin yeni tarixi barədə razılığa gəlirlər və bu maddənin 4-cü
bəndinin müddəaları tətbiq edilir.
Maddə 19
Təxirə salınmış yaxud şərti verilmə
1. Sorğu edilən Tərəf verilmə barədə sorğu ilə bağlı qərar qəbul edərək barəsində
sorğu edilən şəxsin verilməsini təxirə sala bilər ki, həmin Tərəf onun barəsində cinayət
təqibinə başlaya bilsin yaxud əgər bu şəxs artıq məhkum edilmişsə, o, ekstradisiya barədə
sorğu edilən cinayətdən fərqli cinayətə görə öz cəzasını bu Tərəfin ərazisində çəkə bilsin.
2. Verilməni təxirə salmaq əvəzinə sorğu edilən Tərəf, barəsində sorğu edilən şəxsi
Tərəflər arasında razılaşma əsasında müəyyən edilən şərtlərə uyğun surətdə müvəqqəti
olaraq sorğu edən Tərəfə ekstradisiya edə bilər.
Maddə 20
Mülkiyyətin verilməsi
1. Sorğu edilən Tərəf, onun qanunlarının imkan verdiyi həddə və sorğu edən Tərəfin
xahişi ilə:
a) maddi sübut kimi tələb oluna bilən; yaxud
b) cinayət nəticəsində əldə edilmiş və həbs anında, ekstradisiyası tələb edilən şəxsin
ixtiyarında olmuş yaxud sonradan aşkar edilmiş mülkiyyəti müsadirə edir və sorğu edən
Tərəfə verir.
2. Hətta barəsində razılıq əldə edilmiş şəxsin ekstradisiyası onun ölümü yaxud
qaçması ilə bağlı həyata keçirilə bilmədiyi halda belə, bu maddənin 1-ci bəndində
göstərilən mülkiyyət sorğu edən Tərəfə verilir.
3. Göstərilən mülkiyyət sorğu edilən Tərəfin ərazisində həbs altına alınmalı yaxud
müsadirə edilməli olduqda həmin Tərəf cinayət təqibinin sona çatmaması ilə bağlı olaraq,
bu mülkiyyəti müvəqqəti olaraq saxlaya yaxud qaytarma şərti ilə verə bilər.
4. Sorğu edilən Tərəfin yaxud üçüncü Tərəflərin göstərilən mülkiyyət üçün əldə edə
bildikləri istənilən hüquqlar saxlanılır. Bu hüquqların mövcud olduğu hallarda mülkiyyət
məhkəmədən sonra mümkün qədər tez bir zamanda əvəzsiz olaraq sorğu edilən Tərəfə
qaytarılır.
Maddə 21
Tranzit
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisindən tranzitə 12-ci maddənin 1-ci bəndində
göstərilən vasitələrin köməyi ilə göndərilmiş sorğu təqdim edildikdə razılıq verilir, bir şərtlə
ki, müvafiq cinayəti, tranzitin xahiş edildiyi Tərəf bu Konvensiyanın 3-cü və 4-cü
maddələrinə aidiyyəti olan siyasi xarakterli cinayət yaxud sırf hərbi xarakterli cinayət hesab
etməsin.
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2. Tranzit barədə sorğu almış ölkənin vətəndaşının tranzitindən 8-ci maddənin
mənasına görə imtina edilə bilər.
3. Bu maddənin 4-cü bəndinin müddəalarına riayət olunması şərti ilə 12-ci maddənin
2-ci bəndində göstərilən sənədləri təqdim etmək zəruridir.
4. Hava nəqliyyatından istifadə olunursa, aşağıdakı müddəalar tətbiq edilir:
a) yerə enmə nəzərdə tutulmadıqda sorğu edən Tərəf ərazisi üzərindən uçuşun
keçiriləcəyi Tərəfi xəbərdar edir və təsdiqləyir ki, 12-ci maddənin 2 a) bəndində göstərilən
sənədlərdən biri mövcuddur. Planlaşdırılmamış enmə halında belə xəbərdarlıq 16-cı
maddədə nəzərdə tutulduğu qaydada ibtidai həbs üçün sorğu qüvvəsinə malikdir və sorğu
edən Tərəf tranzit barədə rəsmi sorğu təqdim edir;
b) yerə enmə nəzərdə tutulduqda, sorğu edən Tərəf tranzit barədə rəsmi sorğu təqdim
edir.
5. Lakin hər hansı Tərəf imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini və ya bu
Konvensiyaya qoşulma barədə sənədini saxlanılmaq üçün təhvil verdiyi anda bəyan edə
bilər ki, o hər hansı bir şəxsin tranzitinə yalnız özünün ekstradisiya üçün tələb etdiyi bəzi
yaxud bütün şərtlərə riayət edilməklə icazə verəcək. Bu halda qarşılıqlı güzəşt prinsipi
tətbiq edilə bilər.
6. Verilən şəxsin tranziti onun irqi, dini, vətəndaşlığı yaxud siyasi əqidəsi ilə bağlı
həmin şəxsin həyatı və ya azadlığı üçün təhlükə yarana biləcəyini hesab etmək üçün
əsaslar olduğu hər hansı ərazinin üzərindən həyata keçirilmir.
Maddə 22
Prosedur
Bu Konvensiyada başqa halın nəzərdə tutulması istisna olmaqla, ekstradisiya və
ibtidai həbslə bağlı prosedur yalnız sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Maddə 23
İstifadə edilən dil
Sənədlər sorğu edən yaxud sorğu edilən Tərəfin dilində təqdim edilir. Sorğu edilən
Tərəf öz seçiminə görə sənədlərin Avropa Şurasının rəsmi dillərindən birinə tərcüməsini
tələb edə bilər.
Maddə 24
Xərclər
1. Sorğu edilən Tərəfin ərazisində ekstradisiya ilə bağlı çəkilən xərcləri sorğu edən
Tərəf ödəyir.
2. Tranzit barədə sorğu almış Tərəfin ərazisindən tranzitlə bağlı çəkilən xərcləri sorğu
edən Tərəf ödəyir.
3. Sorğu edilən Tərəfin metropoliyası hüdudlarından kənarda yerləşən ərazidən
ekstradisiya həyata keçirildiyi halda bu ərazidən sorğu edən Tərəfin metropoliyasının
ərazisinədək gedişlə bağlı xərcləri sonuncu ödəyir. Sorğu edilən Tərəfin metropoliyası
hüdudlarından kənarda yerləşən ərazidən onun metropoliyası ərazisinədək gedişlə bağlı
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xərclərə də eyni qayda tətbiq olunur.
Maddə 25
«Tutma haqqında qərar» termininin tərifi
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «tutma haqqında qərar» ifadəsi azadlıqdan
məhrum etməni nəzərdə tutan və həbs cəzası barədə hökmə əlavə olaraq yaxud onun
əvəzinə cinayət məhkəməsinin çıxardığı hər hansı qərar deməkdir.
Maddə 26
Qeyd-şərtlər
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən yaxud öz təsdiqnaməsini
və ya qoşulma barədə sənədini verərkən Konvensiyanın hər hansı müddəası yaxud
müddəaları ilə bağlı qeyd-şərt bildirə bilər.
2. Qeyd-şərt bildirmiş Razılığa gələn hər hansı Tərəf şərait imkan verən kimi həmin
qeyd-şərti geri götürür. Qeyd-şərtin bu cür geri götürülməsi Avropa Şurasının Baş katibini
xəbərdar etmək yolu ilə həyata keçirilir.
3. Konvensiyanın hər hansı bir müddəası ilə bağlı qeyd-şərt bildirmiş Razılığa gələn
Tərəf digər Tərəfin göstərilən müddəanı onun özünün qəbul etdiyindən artıq dərəcədə
tətbiq etməsini tələb edə bilməz.
Maddə 27
Əraziyə tətbiq
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Tərəflərin metropoliyalarının ərazilərinə tətbiq edilir.
2. Fransaya münasibətdə o, həmçinin Əlcəzairə, dənizaşırı departamentlərə, Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına münasibətdə isə Normandı adaları və
Men adasına da tətbiq edilir.
3. Almaniya Federativ Respublikası bu Konvensiyanın tətbiqini Avropa Şurası Baş
katibinin adına bildiriş göndərmək yolu ilə Berlin torpağına şamil edə bilər. Avropa
Şurasının Baş katibi belə bəyanat barədə digər Tərəflərə məlumat verir.
4. Razılığa gələn iki və ya daha çox Tərəf arasında birbaşa razılaşma əsasında,
razılaşmada şərh olunmuş şərtlərə riayət edilməsi şərti ilə, bu Konvensiyanın tətbiqi bu
maddənin 1, 2 və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan və beynəlxalq əlaqələri üçün hər hansı
belə Tərəfin məsuliyyət daşıdığı belə Tərəflərin hər hansı ərazisinə şamil edilə bilər.
Maddə 28
Bu Konvensiya ilə ikitərəfli sazişlər
arasında münasibətlər
1. Bu Konvensiya tətbiq olunduğu ölkələrə münasibətdə Razılığa gələn hər hansı iki
Tərəf arasında ekstradisiyanı tənzimləyən hər hansı ikitərəfli müqavilələrin,
konvensiyaların yaxud sazişlərin müddəalarını əvəz edir.
2. Razılığa gələn Tərəflər yalnız bu Konvensiyanın müddəalarını tamamlamaq yaxud
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onun ehtiva etdiyi prinsiplərin tətbiqini asanlaşdırmaq üçün öz aralarında ikitərəfli və
çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilərlər.
3. İki və ya daha artıq Razılığa gələn Tərəf arasında ekstradisiya vahid normalar
əsasında həyata keçirildiyi hallarda Tərəflər ekstradisiya ilə bağlı öz qarşılıqlı
münasibətlərini bu Konvensiyanın müddəalarından asılı olmayaraq yalnız belə sistemə
müvafiq qaydada tənzimləməkdə sərbəstdirlər. Hər biri digər Tərəfin və ya Tərəflərin
ərazisində verilmiş həbs barədə orderin onun öz ərazisində icrasını nəzərdə tutan qüvvədə
olan qanunlara malik iki və ya daha artıq Razılığa gələn Tərəf arasındakı münasibətlərdə
də eyni prinsip tətbiq olunur. Bu bəndə uyğun olaraq öz aralarında bu Konvensiyanın
tətbiqini istisna edən yaxud gələcəkdə istisna edə biləcək Razılığa gələn Tərəflər Avropa
Şurasının Baş katibinə lazımi qaydada bildiriş göndərirlər. Baş katib bu bəndə uyğun
olaraq aldığı hər hansı bildiriş barədə Razılığa gələn digər Tərəfləri məlumatlandırır.
Maddə 29
İmzalanma, ratifikasiya və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurası üzvlərinin imzalaması üçün açıqdır. O, ratifikasiya
olunmalıdır. Təsdiqnamələr Şuranın Baş katibinə saxlanılmağa verilir.
2. Konvensiya üçüncü təsdiqnamənin saxlanılmağa verildiyi tarixdən 90 gün sonra
qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanı sonradan ratifikasiya edən onu imzalamış hər hansı Tərəf üçün
Konvensiya həmin Tərəfin öz təsdiqnaməsini saxlanılmağa verdiyi tarixdən 90 gün sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 30
Qoşulma
1. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Şura üzvü olmayan dövləti bu Konvensiyaya
qoşulmağa dəvət edə bilər, bir şərtlə ki, belə dəvətdən ibarət olan qətnamə Konvensiyanı
ratifikasiya etmiş Şura üzvləri tərəfindən yekdilliklə bəyənilsin.
2. Qoşulma bu barədə sənədin Şuranın Baş katibinə saxlanılmağa verilməsi yolu ilə
həyata keçirilir və həmin sənədin saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 31
Denonsasiya
Razılığa gələn hər hansı Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərməklə
Konvensiyanı özünə aid olan dərəcədə denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Şuranın Baş
katibinin belə bildirişi aldığı tarixdən altı ay keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 32
Bildiriş
Avropa Şurasının Baş katibi Şura üzvlərini və bu Konvensiyaya qoşulmuş hər bir
dövlətin hökumətini:
a) hər hansı təsdiqnamənin və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanılmağa verilməsi;
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b) bu Konvensiyanın qüvvəyə minmə tarixi;
c) 6-cı maddənin 1-ci bəndinin və 21-ci maddənin 5-ci bəndinin müddəalarına uyğun
olaraq verilmiş hər hansı bəyanat;
d) 26-cı maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı qeyd-şərt;
e) 26-cı maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, istənilən qeyd-şərtin geri götürülməsi;
f) 31-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq, denonsasiya barədə alınmış hər hansı
bildiriş və belə denonsasiyanın qüvvəyə minmə tarixi barədə məlumatlandırır.
Bunların təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu
Konvensiyanı imzaladılar.

1957-ci il dekabrın 13-də Parisdə ingilis və fransız dillərində, hər iki mətni eyni qüvvəyə
malik olan yeganə nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində
saxlanılacaq. Avropa Şurasının Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini onu
imzalamış hökumətlərə göndərir.
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Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasına dair
Əlavə Protokol
Strasburq, 15 oktyabr 1975-ci il
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Protokolu imzalamış dövlətlər 1957-ci il dekabrın 13də Parisdə imzalanmaq üçün açılmış Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasının
(bundan sonra — Konvensiya) müddəalarını və xüsusən də onun 3-cü və 9-cu maddələrini
nəzərə alaraq, bəşəriyyətin və ayrı-ayrı şəxslərin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə bu
maddələrə əlavələr etməyi gərəkli hesab edərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil
Maddə 1
Konvensiyanın 3-cü maddəsinin tətbiqi məqsədləri üçün aşağıdakı cinayətlər siyasi
cinayətlər sayılmır:
a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 1948-ci il dekabrın 9-da qəbul
etdiyi Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqında
Konvensiyada göstərilmiş bəşəriyyət əleyhinə cinayətlər;
b) Döyüşən ordularda yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında
1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasının 50-ci maddəsində, Dənizdə silahlı qüvvələr
tərkibindən yaralıların, xəstələrin və gəmi qəzasına uğrayanların vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması haqqında 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasının 51-ci maddəsində,
Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasının 130-cu
maddəsində və Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında 1949-cu il
tarixli Cenevrə Konvensiyasının 147-ci maddəsində göstərilmiş xətalar;
c) bu Protokol qüvvəyə minərkən qüvvədə olan müharibə qanunlarını və həmin
vaxtadək mövcud olan, Cenevrə Konvensiyalarının yuxarıda göstərilən müddəalarında
hələ nəzərə alınmamış müharibə adətlərinin müqayisə edilə bilən hər hansı pozulmaları.
II fəsil
Maddə 2
Konvensiyanın 9-cu maddəsinə aşağıdakı mətn əlavə olunur, bu zaman
Konvensiyanın əvvəlki 9-cu maddəsi 1-ci bənd, aşağıdakı müddəalar isə 2-ci, 3-cü və 4-cü
bəndlər olur:
«2. Konvensiyanın iştirakçısı olan üçüncü dövlətdə işi üzrə qəti qərar çıxarılmış şəxsin,
barəsində həmin iş qaldırılmış cinayət yaxud cinayətlərlə bağlı ekstradisiyası aşağıdakı
hallarda həyata keçirilmir:
a) əgər yuxarıda adı çəkilən qərar onu məsuliyyətdən azad edirsə;
b) əgər həbs müddəti yaxud onun barəsində görülmüş cəza tədbiri:
i) tam tətbiq edilmişdirsə;
ii) bütünlüklə yaxud tətbiq edilməmiş hissəsinə görə əfv və ya amnistiya predmeti
olmuşdursa;
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c) əgər məhkəmə cinayətkarı onun üzərinə sanksiyalar qoymadan məhkum
etmişdirsə.
3. Bununla belə, 2-ci bənddə göstərilən hallarda ekstradisiya haqqında qərar
aşağıdakı hallarda qəbul oluna bilər:
a) barəsində məhkəmə qərarı çıxarılmış cinayət sorğu edən dövlətdə dövlət statusuna
malik olan şəxsə, idarəyə yaxud hər hansı subyektə qarşı törədilmişdirsə;
b) barəsində məhkəmə qərarı çıxarılmış şəxs sorğu edən dövlətdə dövlət statusuna
malik olmuşdursa;
c) barəsində məhkəmə qərarı çıxarılmış cinayət bütünlüklə və ya qismən sorğu edən
dövlətin ərazisində yaxud onun ərazisi sayılan yerdə törədilmişdirsə.
4. 2-ci və 3-cü bəndlərin müddəaları cinayət işləri üzrə başqa dövlətdə çıxarılmış
məhkəmə qərarları barədə ne bis in idem prinsipinin qüvvəsi ilə bağlı daha geniş daxili
müddəaların tətbiqinə mane olmur».
III fəsil
Maddə 3
1. Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olub Konvensiyanı imzalamış dövlətlərin
imzalaması üçün açıqdır. O, ratifikasiya edilməli, qəbul edilməli və ya bəyənilməlidir.
Təsdiqnamələr yaxud qəbul etmə və ya bəyənmə barədə sənədlər Avropa Şurasının Baş
katibinə saxlanılmağa verilir.
2. Protokol üçüncü təsdiqnamənin yaxud qəbul etmə və ya bəyənmə barədə sənədin
saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
3. Protokolu sonradan ratifikasiya edən, qəbul edən və ya bəyənən onu imzalamış
dövlətə münasibətdə bu Protokol həmin dövlətin təsdiqnaməsinin yaxud qəbul etmə və ya
bəyənmə barədə sənədinin saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
4. Avropa Şurasının üzvü olan dövlət, əgər eyni vaxtda yaxud əvvəlcə Konvensiyanı
ratifikasiya etməmişdirsə, bu Protokolu ratifikasiya edə, qəbul edə yaxud bəyənə bilməz.
Maddə 4
1. Konvensiyaya qoşulan hər hansı dövlət bu Protokol qüvvəyə mindikdən sonra ona
qoşula bilər.
2. Bu cür qoşulma, bu barədə sənədin Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanılmağa
verilməsi yolu ilə həyata keçirilir və onun saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 5
1. Hər bir dövlət imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini və ya qəbul etmə,
bəyənmə yaxud qoşulma barədə sənədini saxlamağa verərkən, bu Protokolun qüvvəsinin
şamil edildiyi ərazini və ya əraziləri göstərə bilər.
2. Hər bir dövlət öz təsdiqnaməsini və ya qəbul etmə, bəyənmə yaxud qoşulma barədə
sənədini saxlanılmağa verərkən yaxud hər hansı başqa bir vaxt Avropa Şurası Baş
Katibinin adına bəyanat göndərmək yolu ilə bu Protokolun qüvvəsini bəyanatda göstərilən,
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beynəlxalq əlaqələrinə görə həmin dövlətin məsuliyyət daşıdığı və ya adından çıxış etmək
səlahiyyətinə malik olduğu hər hansı digər əraziyə və ya ərazilərə şamil edə bilər.
3. Əvvəlki bəndə uyğun olaraq verilmiş hər hansı bəyanat bu Protokolun 8-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş prosedura uyğun olaraq belə bəyanatda göstərilən istənilən
əraziyə münasibətdə geri götürülə bilər.
Maddə 6
1. Hər hansı dövlət imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini və ya qəbul etmə,
bəyənmə yaxud qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verərkən bəyan edə bilər ki, o, I
və ya II fəsilləri qəbul etmir.
2. Razılığa gələn hər hansı Tərəf əvvəlki bəndə uyğun olaraq verdiyi bəyanatı Avropa
Şurası Baş katibinin adına bəyanat göndərmək yolu ilə geri götürə bilər; bəyanat alındığı
gündən qüvvəyə minir.
3. Bu Protokolun müddəaları ilə bağlı heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.
Maddə 7
1. Avropa Şurasının Cinayətkarlıq Problemləri üzrə Avropa Komitəsinə bu Protokolun
yerinə yetirilməsi barədə məlumat verilir və Komitə onun həyata keçirilməsi gedişində
yarana bilən hər hansı problemin dinc yolla nizama salınmasına kömək etmək məqsədi ilə
zəruri olan hər şeyi edir.
Maddə 8
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf Avropa Şurası Baş katibinin adına bildiriş göndərmək
yolu ilə bu Protokolu özünə aidiyyəti olan həddə denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Baş katibin bu cür bildirişi almasından altı ay sonra qüvvəyə
minir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq bu Protokolun denonsasiyasına
səbəb olur.
Maddə 9
Avropa Şurasının Baş katibi Şuranın üzvü olan dövlətləri və Konvensiyaya qoşulmuş
hər hansı dövləti aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a) hər hansı imzalama;
b) hər hansı təsdiqnamənin və ya qəbul etmə, bəyənmə yaxud qoşulma barədə
sənədin saxlanılmağa verilməsi;
c) bu Protokolun 3-cü maddəsinə uyğun olaraq qüvvəyə minməsinin hər hansı tarixi;
d) 5-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bəyanat və belə
bəyanatın hər hansı geri götürülməsi;
e) 6-cı maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq verilmiş hər hansı bəyanat;
f) hər hansı bəyanatın 6-cı maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq geri götürülməsi;
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g) 8-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bildiriş və
denonsasiyanın qüvvəyə minmə tarixi.
Bunların təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu
Protokolu imzaladılar.
1975-ci il oktyabrın 15-də Strasburqda ingilis və fransız dillərində, hər iki mətni eyni
qüvvəyə malik olan bir nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivində
saxlanılacaq. Avropa Şurasının Baş katibi təsdiq edilmiş nüsxələri bu Protokolu imzalamış
və ona qoşulan dövlətlərin hər birinə göndərir.
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Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasına dair
İkinci Əlavə Protokol
Strasburq, 17 mart 1978-ci il
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Protokolu imzalamış dövlətlər, 1977-ci il dekabrın 13də Parisdə imzalanmaq üçün açılmış Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasının
(bundan sonra — Konvensiya) fiskal cinayətlər sahəsində qəbuluna dəstək vermək
arzusunda olaraq, Konvensiyaya müəyyən müddəalar əlavə etməyi gərəkli sayaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I fəsil
Maddə 1
Konvensiyanın 2-ci maddəsinin 2-ci bəndinə aşağıdakı müddəa əlavə edilir:
«Bu qayda, həmçinin cərimə sanksiyaları tətbiq edilən cinayətlərə də tətbiq olunur.»
II fəsil
Maddə 2
Konvensiyanın 5-ci maddəsi aşağıdakı müddəalarla əvəz edilir:
«Fiskal cinayətlər
1. Vergilər, rüsumlar, gömrük rüsumları və valyuta əməliyyatları ilə bağlı cinayətlərə
görə ekstradisiya, əgər cinayət sorğu edilən Tərəfin qanununa uyğun olaraq eyni qəbildən
olan cinayətlərə aiddirsə, Razılığa gələn Tərəflər arasında Konvensiyanın müddəalarına
uyğun olaraq həyata keçirilir.
2. Əgər sorğu edilən Tərəfin qanununda eyni tipli vergilər və ya rüsumlar qoyulmursa
yaxud vergilər, rüsumlar, gömrük rüsumları və ya valyuta əməliyyatları barədə sorğu edən
Tərəfin qanunundakı ilə eyni göstərişlər yoxdursa, ekstradisiyadan bu əsasda imtina edilə
bilməz.»

III fəsil
Maddə 3
Konvensiyaya aşağıdakı müddəalar əlavə edilir:
«Müqəssirin iştirakı olmadan məhkəmənin rəyi
1. Razılığa gələn Tərəf Razılığa gələn digər Tərəfdən müqəssirin özü olmadan
barəsində qərar qəbul edilmiş hökmün çıxarılması yaxud həbs məqsədi ilə ekstradisiya
tələb etdikdə, əgər sorğu edilən Tərəf belə hesab edirsə ki, məhkəmənin rəyi ilə
nəticələnmiş proses cinayətə görə məhkum edilən hər bir şəxs üçün məcburi sayılan
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minimum müdafiə hüquqlarını təmin etmir, bu halda həmin məqsədlərlə ekstradisiyadan
imtina edə bilər. Bununla belə, əgər sorğu edən Tərəf müdafiə hüquqları ilə təminat verilən
məhkəmə işinə yenidən baxılması hüququnu tələb edən şəxs üçün kifayət qədər
təminatlar verərsə, ekstradisiya həyata keçirilməlidir. Bu qərar sorğu edən Tərəfə, əgər
ittiham edilən şəxs hökmdən protest vermirsə, onu icra etmək, ya da əks halda,
ekstradisiya edilən şəxsə qarşı prosesə başlamaq səlahiyyəti verir.
2. Sorğu edilən Tərəf ekstradisiyası tələb olunan şəxsə onun özü olmadıqda çıxarılmış
hökm barədə məlumat verdiyi halda sorğu edən Tərəf bu məlumatı həmin dövlətdə cinayət
prosesi barədə rəsmi bildiriş hesab etmir.»
IV fəsil
Maddə 4
Konvensiyaya aşağıdakı müddəalar əlavə edilir:
«Amnistiya
Sorğu edilən dövlətdə barəsində amnistiya elan edilmiş və həmin dövlətin öz cinayət
qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında təqib etməyə ixtiyarlı olduğu
cinayətlərlə bağlı ekstradisiya həyata keçirilmir.»
V fəsil
Maddə 5
Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndi aşağıdakı müddəalarla əvəz edilir:
«Sorğu yazılı şəkildə verilir və sorğu edən Tərəfin Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən sorğu
edilən Tərəfin Ədliyyə Nazirliyinə ünvanlanır; bununla belə, diplomatik kanaldan istifadə
imkanı da istisna edilmir. Digər rabitə vasitələri iki Tərəf arasında birbaşa saziş yolu ilə
təşkil edilə bilər.»
VI fəsil
Maddə 6
1. Bu Protokol Avropa Şurasının üzvü olub, Konvensiyanı imzalamış dövlətlərin
imzalaması üçün açıqdır. Protokol ratifikasiya edilməlidir. Təsdiqnamələr Avropa Şurasının
Baş katibinə saxlanılmağa verilir.
2. Protokol üçüncü təsdiqnamənin saxlanılmağa verilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə
minir.
3. Protokolu sonradan ratifikasiya edən imzalamış hər hansı Tərəf üçün Protokol onun
öz təsdiqnaməsini saxlanılmağa verməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
4. Avropa Şurasının üzvü olan dövlət eyni zamanda yaxud qabaqcadan Konvensiyanı
ratifikasiya etmədən bu Protokolu ratifikasiya edə bilməz.
Maddə 7
1. Konvensiyaya qoşulmuş hər hansı dövlət Protokolun qüvvəyə minməsindən sonra
bu Protokola qoşula bilər.
2. Belə qoşulma bu barədə sənədin Avropa Şurasının Baş katibinə verilməsi yolu ilə
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həyata keçirilir; həmin sənəd saxlanılmağa verildiyi tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 8
1. Hər hansı dövlət imzalama zamanı yaxud təsdiqnaməni saxlanılmağa verərkən bu
Protokolun qüvvəsinin şamil ediləcəyi ərazini və ya əraziləri müəyyən edə bilər.
2. Hər bir dövlət təsdiqnaməsini yaxud qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa
verərkən ya da sonradan istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış
bəyanatı ilə bu Protokolun qüvvəsini bəyanatda müəyyən edilmiş və beynəlxalq
əlaqələrinə görə həmin dövlətin məsuliyyət daşıdığı yaxud adından müqavilələr
bağlamağa səlahiyyətli olduğu hər hansı digər əraziyə və ya ərazilərə şamil edə bilər.
3. Bu bəndə uyğun olaraq bəyanatda göstərilən hər hansı ərazi ilə bağlı verilmiş hər
hansı bəyanat Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş göndərmək yolu ilə geri
götürülə bilər. Bu cür geri götürülmə Avropa Şurası Baş katibinin bildirişi aldığı tarixdən altı
ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 9
1. Konvensiyanın müddəaları ilə bağlı dövlətin etdiyi qeyd-şərtlər, əgər dövlət onları
imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini saxlanılmağa verərkən bəyan edirsə, bu
Protokola da tətbiq edilir.
2. Hər hansı dövlət imzalama zamanı yaxud öz təsdiqnaməsini saxlanılmağa verərkən
elan edə bilər ki, o:
a. I fəsli qəbul etməmək;
b. II fəsli qəbul etməmək yaxud onu yalnız 2-ci maddəyə aid olan müəyyən cinayətlər
yaxud cinayət kateqoriyaları ilə bağlı qəbul etmək;
c. III fəsli qəbul etməmək yaxud yalnız 3-cü maddənin 1-ci bəndini qəbul etmək;
d. IV fəsli qəbul etməmək;
e. V fəsli qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
3. Razılığa gələn hər hansı Tərəf bundan əvvəlki bəndə uyğun olaraq özündə
saxladığı hüququ Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bəyanat vasitəsi ilə geri
götürə bilər; bəyanat alındığı andan qüvvəyə minir.
4. Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq bu Protokola edilmiş qeyd-şərti qəbul
etmiş yaxud bu Protokolun müddəasına uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn Tərəf
göstərilən müddəanı Razılığa gələn digər Tərəfin tətbiq etməsini tələb edə bilməz, lakin
bununla belə, əgər onun qeyd-şərti qisməndirsə yaxud şərtlərdən asılıdırsa, bu müddəanın
özü qəbul etdiyi həddə tətbiqini tələb edə bilər.
5. Bu Protokolun müddəalarına başqa heç bir qeyd-şərt qəbul edilə bilməz.
Maddə 10
Avropa Şurasının Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsi bu Protokolun qəbul
edilməsi barədə məlumatlandırılır və onun yerinə yetirilməsi gedişində yarana bilən hər
hansı problemin dostcasına tənzimlənməsinə kömək üçün zəruri olan hər şey edir.
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Maddə 11
1. Razılığa gələn hər hansı Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə bildiriş göndərməklə
bu Protokolu özünə aid olan həddə denonsasiya edə bilər.
2. Belə denonsasiya Baş katibin bu cür bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə
minir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq bu Protokolun denonsasiyasına
səbəb olur.
Maddə 12
1. Avropa Şurasının Baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri və Konvensiyaya
qoşulmuş hər hansı dövləti aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a. bu Protokolun hər hansı imzalanması;
b. hər hansı təsdiqnamənin saxlanılmağa verilməsi;
c. 6-cı və 7-ci maddələrə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvəyə minməsinin hər hansı
tarixi;
d. 8-ci maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər
hansı bəyanat;
e. 9-cu maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bəyanat;
f. 9-cu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq edilmiş hər hansı qeydşərt;
g. hər hansı qeyd-şərtin 9-cu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq geri
götürülməsi;
h. 11-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq alınmış hər hansı bildiriş və
denonsasiyanın qüvvəyə minmə tarixi.
Bunların təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu
Protokolu imzaladılar.
1978-ci il martın 17-də Strasburqda ingilis və fransız dillərində, hər iki mətni eyni
qüvvəyə malik olan yeganə nüsxədə imzalanmışdır; həmin nüsxə Avropa Şurasının
arxivində saxlanılacaq. Avropa Şurasının Baş katibi təsdiq edilmiş surətləri Protokolu
imzalamış və qəbul etmiş dövlətlərə göndərir.
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“Ekstradisiya haqqında” Avropa Konvensiyasına
Üçüncü Əlavə Protokol
Strasburq, 10 noyabr 2010-cu il
Bu Protokolu imzalayan Avropa Şurasına üzv dövlətlər, Avropa Şurasının üzvləri
arasında daha möhkəm birliyə nail olmaq məqsədini nəzərə alaraq, onların fərdi və
kollektiv surətdə cinayətə reaksiya vermək bacarığını möhkəmləndirmək niyyəti ilə, 1957ci il 13 dekabr tarixində Parisdə imzalanma üçün açıq elan edilmiş Ekstradisiya haqqında
Avropa Konvensiyasını (ETS No.24) (bundan sonra - Konvensiya) və bu Konvensiyaya
1975-ci il 15 oktyabr və 1978-ci il 17 mart tarixlərində Strasburqda imzalanmış iki Əlavə
Protokolun müddəalarını nəzərə alaraq, axtarılan şəxs öz ekstradisiyasına razılıq verdiyi
təqdirdə, ekstradisiya prosedurunu sadələşdirmək və sürətləndirmək məqsədi ilə bu
Protokolun Konvensiyaya əlavə olunmasını məqsədəmüvafiq hesab edərək, aşağıdakılar
barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1. Sadələşdirilmiş prosedura uyğun olaraq ekstradisiya etmək öhdəliyi
Razılığa gələn Tərəflər, Konvensiyanın 1-ci maddəsinə uyğun olaraq axtarılan
şəxsləri sorğu edilən Tərəfin və həmin şəxslərin öz razılığı ilə bu Protokolda nəzərdə
tutulduğu kimi sadələşdirilmiş prosedura uyğun olaraq bir-birinə ekstradisiya etməyi
öhdələrinə götürürlər.
Maddə 2. Prosedurun başlanması

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

1. Konvensiyanın 16-cı maddəsinə uyğun olaraq axtarılan şəxsin ilkin həbsi üçün
sorğu edildikdə, bu Protokolun 1-ci maddəsində qeyd olunan ekstradisiya ilə bağlı
Konvensiyanın 12-ci maddəsinə əsasən ekstradisiya barədə sorğu və müşayiətedici
sənədlər təqdim edilmir. Bu Protokolun 3-5-ci maddələrinin tətbiqi və sadələşdirilmiş
prosedura uyğun olaraq ekstradisiya ilə bağlı yekun qərarın qəbul edilməsi məqsədilə
sorğu edən Tərəfin təqdim etdiyi aşağıdakı məlumatları sorğu edilən Tərəf müvafiq hesab
edir:
axtarılan şəxsin şəxsiyyəti, mümkün olduqda vətəndaşlığı və ya vətəndaşlıqları barədə
məlumat;
həbslə bağlı sorğu edən səlahiyyətli orqan;
həbs barədə order və ya eyni hüquqi qüvvəyə malik digər sənəd, yaxud məhkəmə
qərarının, eləcə də şəxsin Konvensiyanın 1-ci maddəsinə uyğun olaraq axtarıldığını təsdiq
edən sənədin mövcudluğu;
maksimum cəza və ya hökmlə təyin olunmuş cəza, həmçinin hökmün hər hansı bir
hissəsinin icra edilib-edilmədiyi barədə məlumat da daxil olmaqla, cinayətin xarakteri və
hüquqi təsviri;
müddətin bitməsi və onun gecikdirilməsi ilə bağlı məlumat;
cinayətin törədilmə vaxtı, axtarılan şəxsin yeri və cinayətdə iştirak dərəcəsi də daxil
olmaqla, cinayətin törədildiyi şəraitin təsviri;
cinayət əməlinin nəticələri;
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h) yekun qərarın icrası üçün ekstradisiya ilə bağlı sorğu edildiyi hallarda qiyabi çıxarılan
hökmün təqdim edilməsi.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan məlumatlar sorğu edilən Tərəfin
ekstradisiya barədə qərar qəbul etməsi üçün kifayət etməzsə, əlavə məlumat üçün
müraciət edilə bilər.
3. Sorğu edilən Tərəfin Konvensiyanın 12-ci maddəsinə müvafiq olaraq ekstradisiya
barədə sorğu aldığı hallarda, bu Protokol lazımi dəyişikliklər edilərək tətbiq olunur.
Maddə 3. Şəxsi məlumatlandırmaq öhdəliyi
Konvensiyanın 16-cı maddəsinə əsasən ekstradisiya məqsədi ilə axtarılan şəxs
həbs edildikdə, sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq
və ləngitmədən, şəxsi onunla bağlı sorğu edildiyi və bu Protokola uyğun olaraq
sadələşdirilmiş ekstradisiya prosedurunun tətbiq edilmə mümkünlüyü barədə
məlumatlandırır.
Maddə 4. Ekstradisiya etməyə razılıq
1. Axtarılan şəxsin ekstradisiyası ilə bağlı razılığı və ya xüsusi qaydada imtina etmə
hüququ sorğu edilən Tərəfin qanunlarına müvafiq olaraq şəxsin həmin Tərəfin səlahiyyətli
məhkəmə orqanı qarşısında ifadə verməsi yolu ilə həyata keçirilir.
2. Hər iki Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunduğu kimi razılıq və ya imtina
ilə bağlı qərarın, əlaqədar şəxsin könüllü olaraq ifadə etdiyi və onun hüquqi nəticələrindən
tam şəkildə xəbərdar olduğu təqdirdə, verilməsini təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görür.
Axtarılan şəxs hüquqi məsləhət almaq hüququna malikdir. Zəruri olduqda, sorğu edilən
Tərəf axtarılan şəxsi tərcüməçi ilə təmin edir.
3. Razılıq və ya imtina bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, sorğu edilən Tərəfin
qanunvericiliyinə müvafiq şəkildə həyata keçirilir.
4. Bu maddənin 5-ci bəndinə əsasən, 1-ci bənddə qeyd olunan razılıq və ya imtina
ilə bağlı qərar dəyişdirilmir.
5. İstənilən dövlət imzalanma zamanı və ya ratifikasiya fərmanı, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanca verdikdə, yaxud sonra istənilən vaxt
öz razılığı və ya xüsusi qaydada imtina ilə bağlı qərarını ləğv edə bilər. Razılıq qərarı,
sorğu edilən Tərəfin sadələşdirilmiş prosedura uyğun olaraq ekstradisiya ilə bağlı son
qərarını verənədək ləğv edilə bilər. Bu halda, razılıq və onun ləğvi barədə bildiriş
arasındakı müddət Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 4-cü bəndində nəzərdə tutulan
müddətin müəyyən olunmasında nəzərə alınmır. Xüsusi qaydada imtina qərarı ilə əlaqədar
şəxsin təslim edilməsi nəzərdə tutulan ana qədər ləğv edilə bilər. Xüsusi qaydada imtina
və ya ekstradisiya ilə bağlı razılıq qərarının ləğvi sorğu edilən Tərəfin qanunlarına müvafiq
olaraq həyata keçirilir və bu barədə dərhal sorğu edən Tərəfə məlumat verilir.
Maddə 5. Xüsusi qaydada imtina
İstənilən dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya fərmanı, qəbuletmə, təsdiqetmə
və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanca verdikdə və ya sonra istənilən vaxt, bu
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Protokolun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq bu dövlət tərəfindən ekstradisiya olunan şəxsin
aşağıdakılara razı olduğu təqdirdə, Konvensiyanın 14-cü maddəsində qeyd olunan
qaydaların tətbiq edilmədiyini bildirə bilər:
a) ekstradisiyaya razı olduqda və ya;
b) ekstradisiyaya razı olduqda və şəxsin xüsusi qaydada ifadəsi olduqda.
Maddə 6. Müvəqqəti həbs zamanı bildirişlər
1. Konvensiyanın 12-ci maddəsinə uyğun olaraq sorğu edən Tərəfin ekstradisiya
barədə sorğu təqdim edə bilməsi üçün sorğu edilən Tərəf, mümkün qədər tez və ilkin həbs
tarixindən on gündən gec olmayaraq axtarılan şəxsin ekstradisiyaya razılıq verib-vermədiyi
barədə digər Tərəfə məlumat verir.
2. İstisna hallarda, sorğu edilən Tərəf axtarılan şəxsin razılığına baxmayaraq
sadələşdirilmiş proseduru tətbiq etməməyi qərara alarsa, Konvensiyanın 16-cı maddəsinə
əsasən müəyyən olunmuş 40 günlük müddət başa çatmamışdan öncə sorğu edən Tərəfin
ekstradisiya barədə sorğu təqdim edə bilməsi üçün sorğu edilən Tərəf bu barədə digər
Tərəfi kifayət qədər öncədən məlumatlandırır.
Maddə 7. Qərarın elan olunması
Axtarılan şəxs ekstradisiyaya razılıq verdikdə, sorğu edilən Tərəf sadələşdirilmiş
prosedura uyğun ekstradisiya ilə bağlı qərarını razılıq alındığı tarixdən sonra iyirmi gün
ərzində sorğu edən Tərəfə bildirir.
Maddə 8. Əlaqə vasitələri
Bu Protokolun məqsədi üçün məlumatlar elektron formada və ya yazılı sübutların
həqiqiliyini göstərən digər vasitələr, eləcə də Beynəlxalq Polis Təşkilatı (İnterpol) vasitəsilə
ötürülür. İstənilən halda, maraqlı Tərəf, sorğuya əsasən və istənilən vaxt sənədin əslini və
ya təsdiq olunmuş surətlərini təqdim edir.
Maddə 9. Ekstradisiya olunacaq şəxsin təslim edilməsi
Təslim edilmə mümkün qədər tez və ekstradisiya etmə qərarı ilə bağlı bildirişin
alındığı tarixdən sonra on gün müddətində həyata keçirilir.
Maddə 10. Protokolun 6-cı maddəsində qeyd olunan tarixin bitməsindən sonra verilən
razılıq
Əgər sorğu edilən Tərəf Konvensiyanın 12-ci maddəsinə əsasən hələ ekstradisiya barədə
sorğu almayıbsa və bu Protokolun 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində qeyd olunan ongünlük
müddətin bitməsindən sonra axtarılan şəxs ekstradisiya olunmağa razılıq verərsə, sorğu
edilən Tərəf bu Protokolda nəzərdə tutulan sadələşdirilmiş proseduru tətbiq edir.
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Maddə 11. Tranzit
Şəxs sadələşdirilmiş prosedura əsasən sorğu edən Tərəfə ekstradisiya edildiyi
zaman Konvensiyanın 21-ci maddəsində qeyd olunan şərtlərə uyğun tranzit halında
aşağıdakı müddəalar tətbiq edilir:
a) tranzit barədə sorğuda bu Protokolun 2-ci maddəsinin 1-ci bəndində tələb olunan məlumat
olmalıdır;
b) tranzit üçün sorğu edilən Tərəf tranzit barədə qərar qəbul etmək üçün bu maddənin a)
yarımbəndində qeyd olunan məlumatın kifayət etmədiyi təqdirdə, əlavə məlumatın
verilməsi üçün müraciət edə bilər.
Maddə 12. Konvensiya və digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqə
1. Bu Protokolda istifadə olunan sözlər və ifadələr Konvensiyanın mənasına uyğun
olaraq təfsir edilir. Bu Protokolun Tərəflərinə münasibətdə Konvensiyanın müddəaları
onların bu Protokolun müddəalarına uyğun olduğu dərəcədə lazımi dəyişikliklər edilərək
tətbiq edilir.
2. Bu Protokolun müddəaları, Konvensiya və ikitərəfli və ya çoxtərəfli müqavilələr
arasında əlaqələrlə bağlı Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü bəndinin tətbiqinə
xələl gətirmir.
Maddə 13. Dostcasına həll
Avropa Şurasının Cinayətkarlıq Problemləri üzrə Avropa Komitəsi bu Protokolun
tətbiqi ilə bağlı məlumatlandırılır və onun təfsiri və tətbiqi ilə bağlı yaranan istənilən fikir
ayrılığının dostcasına tənzimlənməsinə yardım etmək üçün lazımi tədbirlər görür.
Maddə 14. İmzalanma və qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol Konvensiyanın iştirakçısı olan və ya onu imzalamış Avropa Şurasının
üzv dövlətlərinin imzalaması üçün açıqdır. Bu Protokol ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq
edilir. Konvensiyanı ratifikasiya, qəbul və təsdiq etməyən dövlət bu Protokolu ratifikasiya,
qəbul və ya təsdiq edə bilməz, yaxud bunları eyni zamanda edir. Ratifikasiya fərmanı,
qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənəd Avropa Şurası Baş Katibinə saxlanca verilir.
2. Bu Protokol üçüncü ratifikasiya fərmanı, qəbuletmə və ya təsdiqetmə barədə
sənədin saxlanca verildiyi tarixdən üç ay keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
3. Ratifikasiya fərmanı, qəbuletmə və ya təsdiqetmə barədə sənədi saxlanca verən
protokolu imzalamış istənilən dövlətə münasibətdə bu Protokol sənədlərin saxlanca
verildiyi tarixdən üç ay keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 15. Qoşulma
1. Protokol qüvvəyə mindikdən sonra Konvensiyaya qoşulan istənilən qeyri-üzv
dövlət ona qoşula bilər.
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2. Protokola qoşulma, bu barədə sənədin Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca
verilməsi ilə həyata keçirilir.
3. Protokola qoşulan istənilən dövlətə münasibətdə bu Protokol, qoşulma barədə
sənədin saxlanca verildiyi tarixdən üç ay keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
Maddə 16. Ərazi üzrə tətbiq dairəsi
1. İstənilən dövlət imzalama zamanı ratifikasiya fərmanı, qəbuletmə, təsdiqetmə və
ya qoşulma haqqında sənədi saxlanca verərkən, bu Protokolun tətbiq olunacağı ərazi və
ya əraziləri müəyyən edə bilər.
2. İstənilən dövlət istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə bəyanat
ünvanlayaraq, bu Protokolun tətbiq dairəsini bəyanatda müəyyən olunmuş istənilən digər
əraziyə genişləndirə bilər. Belə əraziyə münasibətdə Protokol, Baş Katibin belə bəyanatı
aldığı tarixdən üç ay keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Yuxarıdakı iki bəndə uyğun olaraq göndərilmiş istənilən bəyanat Avropa
Şurasının Baş Katibinə bildiriş ünvanlanmaqla, belə bəyanatda müəyyən olunmuş istənilən
digər əraziyə münasibətdə, geri götürülə bilər. Belə geri götürmə Baş Katibin bu barədə
bildiriş aldığı tarixdən altı ay keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 17. Bəyanatlar və qeyd-şərtlər
1. İmzalama zamanı, yaxud ratifikasiya fərmanı, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulma barədə sənədi saxlanca verərkən, dövlət başqa bəyanat vermədiyi halda,
Konvensiya və ona iki əlavə Protokolun istənilən müddəasına etdiyi qeyd-şərtlər bu
Protokola da aid edilir. Bu prinsip Konvensiya və ona iki əlavə Protokolun istənilən
müddəasına münasibətdə edilən istənilən bəyanata da şamil olunur.
2. İstənilən dövlət imzalama zamanı, yaxud ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və
ya qoşulma barədə sənədi saxlanca verərkən, bu Protokolun 2-ci maddəsinin 1-ci bəndini
tamamilə və ya qismən qəbul etməmək hüququndan istifadə etdiyini bəyan edə bilər. Hər
hansı digər qeyd-şərt edilə bilməz.
3. İstənilən dövlət imzalama zamanı, yaxud ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və
ya qoşulma barədə sənədi saxlanca verərkən və ya sonra istənilən vaxt, bu Protokolun 4cü maddəsinin 5-ci bəndində və 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan bəyanatlar verə bilər.
4. İstənilən dövlət Avropa Şurasının Baş Katibinə bəyanat ünvanlamaqla, bu
Protokola uyğun olaraq etdiyi qeyd-şərti və ya bəyanatı tam və ya qismən geri götürə bilər,
belə bəyanat Baş Katibin onu aldığı tarixdən qüvvəyə minmiş sayılır.
5. Bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, bu Protokolun 2-ci maddəsinin 1-ci
bəndinə qeyd-şərt etmiş istənilən Tərəf digər Tərəfin həmin bəndi tətbiq etməsini tələb edə
bilməz. Həmin Tərəfin qeyd-şərti qismən və ya şərtidirsə, həmin bəndin yalnız özünün
qəbul etdiyi dərəcədə tətbiq edilməsini tələb edə bilər.
Maddə 18. Denonsasiya
1. İstənilən Tərəf Avropa Şurasının Baş Katibinə bildiriş göndərməklə, bu Protokolu
denonsasiya edə bilər.
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2. Belə denonsasiya Avropa Şurasının Baş Katibinin bildirişi aldığı tarixdən altı ay
keçdikdən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq, bu Protokolun da
denonsasiyasına səbəb olur.
Maddə 19. Bildirişlər

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurasının üzv dövlətlərini və bu Protokola
qoşulmuş istənilən dövləti aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
hər hansı imzalanma;
ratifikasiya fərmanı, təsdiqetmə, qəbuletmə və ya qoşulma barədə sənəd;
bu Protokolun 14-cü və 15-ci maddələrinə əsasən qüvvəyə mindiyi tarix;
4-cü maddənin 5-ci bəndinə, 5-ci və 16-cı maddələrinə, 17-ci maddənin 1-ci bəndinə
müvafiq olaraq edilən və geri götürülən hər hansı bəyanat;
17-ci maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq edilən və geri götürülən hər hansı qeyd şərt;
18-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq alınan istənilən bildiriş və denonsasiyanın
qüvvəyə mindiyi tarix;
bu Protokolla bağlı istənilən digər fəaliyyət, bəyanat, bildiriş və məlumatlar.

Buna təsdiq olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıdakı şəxslər bu
Protokolu imzaladılar.
Bu Protokol _______ şəhərində, “___”________tarixində, Azərbaycan və ingilis dillərində
olmaqla, bir nüsxədə hazırlanmışdır. Hər iki mətn autentikdir və Avropa Şurasının
arxivində saxlanılacaqdır. Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurasının hər bir üzv
dövlətinə və Konvensiyaya qoşulmuş üzv olmayan dövlətlərə təsdiq olunmuş nüsxələri
göndərəcəkdir.
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“Ekstradisiya haqqında” Avropa Konvensiyasına
dair Dördüncü Əlavə Protokol
Vyana şəhəri, 20.09.2012-ci il
Bu Protokolu imzalayan Avropa Şurasının üzv Dövlətləri, Avropa Şurasının
məqsədinin öz üzvləri arasında daha sıx birliyə çatmaq olduğunu hesab edərək, onların
cinayətə fərdi və birgə cavab vermək qabiliyyətlərinin gücləndirilməsini arzulayaraq;
1957-ci il 13 dekabr tarixində Paris şəhərində imzalanma üçün açılan Ekstradisiya
haqqında Avropa Konvensiyasının (24 nömrəli ETS) (bundan sonra – Konvensiya)
müddəalarını, həmçinin onun 1975-ci il 15 oktyabr, 1978-ci il 17 mart və 2010-cu il 10
noyabr tarixlərində Strasburq şəhərində imzalanmış üç Əlavə Protokollarını (86 və 98
nömrəli ETS, 209 nömrəli CETS) nəzərə alaraq;
Konvensiyanın və onun Əlavə Protokollarının qüvvəyə minməsindən etibarən
cinayət işlərində beynəlxalq əməkdaşlığın təkamülünü nəzərə alaraq, Konvensiyanın bir
neçə müddəasının müasirləşdirilməsini və müəyyən məsələlərdə onun tamamlanmasını
arzu olunan hesab edərək; aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1. Müddətin bitməsi
Konvensiyanın 10-cu maddəsi aşağıdakı müddəalarla əvəz edilir:
“Müddətin bitməsi
1. Sorğu edən Tərəfin qanununa müvafiq olaraq tələb olunan şəxs barəsində
cinayət təqibinin aparılması və ya cəzalandırılması üçün nəzərdə tutulan müddət ötdükdə,
ekstradisiya həyata keçirilmir.
2. Sorğu edilən Tərəfin qanununa müvafiq olaraq tələb olunan şəxs barəsində
cinayət təqibinin aparılması və ya cəzalandırılması üçün nəzərdə tutulan müddətin bitməsi
əsası ilə ekstradisiyadan imtina edilə bilməz.
3. Hər bir Dövlət imzalama zamanı və ya öz ratifikasiya, qəbul, təsdiqnamə və ya
qoşulma barədə sənədini saxlanılması üçün verərkən, aşağıdakı hallarda 2-ci bəndi tətbiq
etməmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edə bilər:
a) ekstradisiya sorğusu bu Dövlətin öz cinayət qanununa müvafiq olaraq onun
yurisdiksiyasına düşən cinayətlərə əsaslanarkən; və (və ya)
b) əgər tələb olunan şəxs barəsində cinayət təqibinin aparılması və ya cəzalandırılması üçün
onun qanununda nəzərdə tutulan müddət ötdükdə, onun daxili qanunvericiliyi
ekstradisiyanı qadağan edirsə.
4. Cinayət təqibinin və ya cəzanın tətbiqinin müddətinin öz qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq bitib-bitmədiyini müəyyən etmək məqsədilə bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun
olaraq qeyd-şərt vermiş hər hansı Tərəf, eyni xarakterli hərəkət və ya hadisələrin sorğu
edilən Tərəfin ərazisində müddətin axımının dayandırılmasına və ya təxirə salınmasına
səbəb olacağı baxımından, sorğu edən Tərəfin ərazisində baş vermiş hərəkəti və ya
hadisəni öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq nəzərə alır.”
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Maddə 2. Sorğu və əlavə sənədlər

1.

a)

b)

c)

1. Konvensiyanın 12-ci maddəsi aşağıdakı müddəalarla əvəz edilir:
“Sorğu və əlavə sənədlər:
Sorğu yazılı şəkildə verilir. O, sorğu edən Tərəfin Ədliyyə Nazirliyinə və ya digər
səlahiyyətli orqanı tərəfindən sorğu edilən Tərəfin Ədliyyə Nazirliyinə və ya digər
səlahiyyətli orqanına təqdim edilir. Ədliyyə Nazirliyindən başqa səlahiyyətli orqan təyin
etmək istəyən Dövlət, Konvensiyanı imzalayarkən, yaxud ratifikasiya, qəbul, təsdiqnamə
və ya qoşulma barədə sənədini saxlanılması üçün verərkən, eləcə də səlahiyyətli orqanına
aid hər hansı sonrakı dəyişikliklər edərkən, öz səlahiyyətli orqanı barədə Avropa Şurasının
Baş Katibinə məlumat verir.
2. Sorğuya aşağıdakılar əlavə edilir:
sorğu edən Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun olaraq qəbul
olunmaqla qüvvəyə minmiş məhkumetmə barədə qərar və hökm, həbs qətimkan tədbirinin
seçilməsi və ya axtarışın elan olunması haqqında qərarın, yaxud eyni qüvvəyə malik olan
hər hansı digər aktın surəti;
barəsində ekstradisiya sorğusu edilən cinayətlərin təsviri. Onların törədilmə vaxtı və yeri,
hüquqi tövsifi və bu faktlara tətbiq olunan hüquqi müddəalara, o cümlədən cinayət təqibinə
və cəzanın tətbiqinə aid müddətin bitməsi ilə əlaqədar müddəalara istinadlar mümkün
qədər dəqiq göstərilir; və
tətbiq olunan qərarların surəti, bu mümkün olmadıqda isə, tətbiq olunan qanunun izahı,
eləcə də tələb edilən şəxsin mümkün qədər dəqiq təsviri və onun şəxsiyyətinin,
vətəndaşlığının və yerinin müəyyən edilməsinə yardım edəcək hər hansı digər məlumat.”
2. İkinci Əlavə Protokolun 5-ci maddəsi hazırkı Protokolun Tərəfləri arasında tətbiq
olunmur.
Maddə 3. Konkretlik qaydası

Konvensiyanın 14-cü maddəsi aşağıdakı müddəalarla əvəz edilir:
“Konkretlik qaydası
1. Ekstradisiya edilmiş şəxs, ekstradisiyanı əsaslandıran cinayətdən başqa, özünün
təslim edilməsindən əvvəlki müddətə təsadüf edən hər hansı cinayətə görə tutula, cinayət
təqibinə məruz qala, mühakimə oluna, məhkum edilə, cəzanın və ya qətimkan tədbirinin
icrası məqsədilə həbsə alına və ya şəxsi azadlığını məhdudlaşdıran istənilən başqa
tədbirə, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, məruz qala bilməz:
a. onu ekstradisiya etmiş Tərəf razı olduqda. Razılıq almaq üçün sorğu təqdim edilməli və
ona 12-ci maddədə nəzərdə tutulmuş sənədlər və ekstradisiya edilmiş şəxsin sorğu olunan
cinayətlə bağlı istənilən izahatını əks etdirən hüquqi protokollar əlavə olunur. Razılıq o
hallarda verilir ki, belə sorğunu əsaslandıran cinayət özü-özlüyündə bu Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olaraq təslimetmə üçün əsas versin. Razılıq barədə sorğu üzrə qərar
mümkün qədər qısa müddətdə və belə sorğunun alındığı vaxtdan 90 gündən gec olmamaq
şərtilə verilir. Sorğu edilən Tərəf hazırkı bənddə nəzərdə tutulmuş müddətə riayət edə
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b.

a.
b.
c.

a.

b.

bilmədikdə, o, gecikmənin səbəblərini və qərar vermək üçün tələb olunan müddəti
göstərməklə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
həmin şəxs ekstradisiya edildiyi Tərəfin ərazisini tərk etmək imkanına malik olduğu halda,
özünün qəti olaraq azad edilməsindən sonra 30 gün ərzində bunu etməzsə, yaxud həmin
ərazini tərk etdikdən sonra oraya qayıdarsa.
2. Bununla belə, sorğu edən Tərəf aşağıdakıları edə bilər:
müvafiq şəxsin şəxsi azadlığının məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar olmayan istintaq
tədbirləri həyata keçirmək;
qiyabi prosedurdan istifadə də daxil olmaqla, öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq müddətin
axımının istənilən hüquqi nəticələrinin qarşısının alınması üçün zəruri tədbirləri görmək;
şəxsin öz ərazisi hüdudlarından çıxarılması üçün zəruri olan tədbirləri həyata keçirmək.
3. Hər bir Dövlət imzalama zamanı, yaxud öz ratifikasiya, qəbul, təsdiqnamə və ya
qoşulma barədə sənədini saxlanılması üçün verərkən, yaxud hər hansı sonrakı başqa
vaxtda bəyan edə bilər ki, 1-ci bənddən istisna olaraq, eyni bəyanatla çıxış edən sorğu
edən Tərəf 1 “a” bəndinə müvafiq olaraq razılıq barədə sorğu təqdim etdiyi təqdirdə,
ekstradisiya edilmiş şəxsin azadlığını aşağıdakı şərtlərlə məhdudlaşdıra bilər:
sorğu edən Tərəf 1 “a” bəndində nəzərdə tutulmuş razılıq sorğusu ilə eyni vaxtda və ya
bundan sonra belə məhdudiyyəti tətbiq etmək niyyətində olduğu tarix barədə məlumat
versin; və
sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı həmin bildirişin alındığını açıq-aşkar təsdiq etsin.
Sorğu edilən Tərəf istənilən vaxt həmin məhdudiyyətə öz etirazını bildirə bilər, belə olduğu
halda, sorğu edən Tərəf, zərurət olduqda, təslim edilmiş şəxsin azad olunması da daxil
olmaqla sözügedən məhdudiyyəti aradan qaldırmalıdır.
4. Məhkəmə icraatının gedişində cinayət təqibinə əsas olmuş faktların tövsifi
dəyişdikdə, təslim edilmiş şəxs yalnız yenidən tövsif edilmiş cinayəti təşkil edən halların
ekstradisiyaya imkan verdiyi çərçivədə cinayət təqibinə məruz qala və ya mühakimə edilə
bilər.”
Maddə 4. Üçüncü dövlətə verilmə
Konvensiyanın 15-ci maddəsinin mətni həmin maddənin 1-ci bəndi olur və ona
aşağıda göstərilən 2-ci bənd əlavə edilir:
“2. Sorğu edilən Tərəf 1-ci bənddə nəzərdə tutulmuş razılığa aid qərarı mümkün
qədər qısa müddətdə və razılıq sorğusunun və zərurət olduqda, 12-ci maddənin 2-ci
bəndində göstərilmiş sənədlərin alındığı vaxtdan 90 gündən gec olmayaraq verir. Sorğu
edilən Tərəf hazırkı bənddə nəzərdə tutulmuş müddətə riayət edə bilmədikdə, o,
gecikdirmənin səbəblərini və qərar vermək üçün tələb olunan müddəti göstərməklə sorğu
edən Tərəfi məlumatlandırır.”
Maddə 5. Tranzit
Konvensiyanın 21-ci maddəsi aşağıdakı müddəalarla əvəz edilir:
“Tranzit
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisindən tranzit bu barədə sorğunun təqdim
edilməsi üzrə həyata keçirilir, o şərtlə ki, tranzit sorğusu edilən Tərəfdə sözügedən cinayət
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hazırkı Konvensiyanın 3-cü və 4-cü maddələri baxımından siyasi və ya sırf hərbi xarakterli
kimi qiymətləndirilməsin.
2. Tranzitlə bağlı sorğuya aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
a. mümkün olduqda təslim ediləcək şəxsin vətəndaşlığı və ya vətəndaşlıqları daxil olmaqla
onun şəxsiyyəti;
b. tranzitlə bağlı sorğunu edən orqan;
c. həbs etmə haqqında qərarın və ya eyni qüvvəyə malik olan hər hansı başqa aktın və ya
qüvvəyə minmiş hökmün mövcudluğu, eləcə də şəxsin təslim edilməsini təsdiq edən
sənəd;
d. maksimal və ya qüvvəyə minmiş qərarda göstərilən cəza daxil olmaqla, cinayətin xarakteri
və hüquqi tövsifi;
e. tarixi, yeri və sorğu olunan şəxsin cinayətdə iştirakının dərəcəsi daxil olmaqla, cinayətin
törədilməsi hallarının təsviri.
3. Qəflətən yerə enmə baş verdikdə, sorğu edən Tərəf 12-ci maddənin 2 “a”
bəndində göstərilən sənədlərdən birinin mövcudluğunu dərhal təsdiq edir. Belə
məlumatlandırma 16-cı maddədə əks olunmuş müvəqqəti həbs tələbinin qüvvəsinə
malikdir və sorğu edən Tərəf bu enmənin ərazisində baş verdiyi Tərəfə tranzit barədə
rəsmi sorğu təqdim edir.
4. 6-cı maddənin mənası üzrə tranzit sorğusu edilmiş ölkə öz vətəndaşının
tranzitindən imtina edə bilər.
5. Hər bir Dövlət imzalama zamanı, yaxud öz ratifikasiya, qəbul, təsdiqnamə və ya
qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verərkən bəyan edə bilər ki, o, şəxsin tranzitinə
yalnız ekstradisiya ilə eyni şərtlərə və ya bu şərtlərdən bəzilərinə uyğun olaraq tranzitə
icazə vermək hüququnu özündə saxlayır.
6. Təslim edilmiş şəxsin tranziti onun həyatına və ya azadlığına irqi, dini, milli və ya
siyasi əqidə baxımından təhdid olunma ehtimalı olan ərazi üzrə həyata keçirilmir.
Maddə 6. Əlaqə kanalları və vasitələri
Konvensiyaya aşağıdakı müddəalar əlavə edilir:
“Kanallar və əlaqə vasitələri
1. Konvensiyanın məqsədləri üçün yazışmalar Tərəflərə onların etibarlılığını
müəyyən etmək imkanı verən şərtlər çərçivəsində yazılı dəlil gətirən elektron və ya hər
hansı digər vasitələrlə aparıla bilər. İstənilən halda, müvafiq Tərəf, tələb olunduqda və
istənilən vaxtda sənədlərin əslini və ya təsdiq olunmuş surətini təqdim edir.
2. Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatından (İnterpol) və diplomatik kanallardan
istifadə istisna olunmur.
3. Hər bir Dövlət imzalama zamanı, yaxud öz ratifikasiya, qəbul, təsdiqnamə və ya
qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verərkən bəyan edə bilər ki, Konvensiyanın 12-ci
maddəsində və 14-cü maddənin 1.a bəndində nəzərdə tutulmuş əlaqələr üçün sorğunun
və əlavə edilmiş sənədlərin əslini və ya təsdiq edilmiş surətlərini tələb etmək hüququnu
özündə saxlayır.
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Maddə 7. Konvensiya və digər
beynəlxalq instrumentlərlə əlaqə
1. Bu Protokolda istifadə olunan söz və ifadələr Konvensiyanın mənasında təfsir
edilir. Hazırkı Protokolun Tərəfləri üçün Konvensiyanın müddəaları, zəruri olanları
dəyişməklə, bu Protokolun müddəaları ilə uyğun olduğu cəhətlərində tətbiq edilir.
2. Bu Protokolun müddəaları Konvensiya ilə ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr
arasında əlaqəyə aid Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü bəndlərinin tətbiqinə
mane olmur.
Maddə 8. Dostcasına həll edilmə
Konvensiyaya aşağıdakı müddəalar əlavə edilir:
“Dostcasına həll edilmə Avropa Şurasının Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsi
Konvensiyanın və onun Əlavə Protokollarının icrası barədə məlumatlandırılır və zərurət
olduqda, onların təfsiri və icrası ilə bağlı istənilən məsələnin dostcasına həll edilməsini
asanlaşdırmaq üçün lazımi tədbirləri görür”.
Maddə 9. İmzalanma və qüvvəyəminmə
1. Bu Protokol Konvensiyaya Tərəf olmuş və ya onu imzalamış Avropa Şurasının
üzv Dövlətləri üçün açıqdır. O, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilir. İmzalayan Dövlət bu
Protokolu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmək üçün qabaqcadan Konvensiyanı
ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edir, yaxud bunu eyni zamanda edir.
2. Bu Protokol ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq barədə üçüncü sənədinin
saxlanılmağa verilməsindən üç ay keçdikdən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
3. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq barədə öz sənədini sonradan təqdim etmiş hər bir
imzalayan Dövlətə münasibətdə bu Protokol həmin Dövlətin qeyd olunan sənədinin təqdim
edilməsi tarixindən üç ay keçdikdən sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 10. Qoşulma
1. Konvensiyaya qoşulan hər hansı üzv olmayan Dövlət bu Protokola onun qüvvəyə
minməsindən sonra qoşula bilər.
2. Qoşulma bu barədə sənədin Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanılmağa
verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
3. Konvensiyaya qoşulan hər hansı dövlətə münasibətdə, bu Protokol həmin
Dövlətin qoşulma barədə sənədinin təqdim edilməsi tarixindən üç ay keçdikdən sonra
növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 11. Zamana görə qüvvəsi
Hazırkı Protokol onun müvafiq Tərəflər arasında qüvvəyə mindiyi vaxtdan sonra
daxil olan sorğulara şamil edilir.
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Maddə 12. Əraziyə tətbiq
1. Hər bir Dövlət imzalama zamanı, yaxud öz ratifikasiya, qəbul, təsdiqnamə və ya
qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verərkən, bu Protokolun tətbiq edildiyi ərazini və
ya əraziləri təyin edə bilər.
2. Hər bir Dövlət hər hansı başqa bir vaxt Avropa Şurası Baş Katibinin adına
bəyanat göndərmək yolu ilə bu Protokolun qüvvəsini bəyanatda göstərilən hər hansı digər
əraziyə şamil edə bilər. Belə əraziyə münasibətdə, Protokol Baş Katib bəyanatı aldıqdan
üç ay sonra növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Yuxarıdakı iki bənd üzrə edilmiş hər hansı bir bəyanat həmin bəyanatda
göstərilmiş hər hansı bir əraziyə dair Avropa Şurasının Baş Katibinə bildiriş ünvanlamaqla
geri götürülə bilər. Bildirişin Baş Katib tərəfindən alındığı andan altı ay keçdikdən sonra
növbəti ayın birinci günündən etibarən geri götürülmə qüvvəyə minir.
Maddə 13. Bəyanatlar və qeyd-şərtlər
1. Əgər Dövlət imzalama zamanı, yaxud öz ratifikasiya, qəbul, təsdiqnamə və ya
qoşulma barədə sənədini saxlanılmağa verərkən əksini bəyan etmirsə, hazırkı Protokolla
düzəliş edilməmiş Konvensiyanın müddəaları və onun Əlavə Protokolları ilə bağlı Dövlətin
etdiyi qeyd-şərtlər bu Protokola da tətbiq edilir. Bu qayda Konvensiyanın və onun Əlavə
Protokollarının hər hansı bir müddəası ilə bağlı və ya onun əsasında edilmiş bütün
bəyanatlara aiddir.
2. Hazırkı Protokolla dəyişiklik edilmiş Konvensiyanın müddəalarına dair qeydşərtlər və bəyanatlar bu Protokolun Tərəfləri arasında tətbiq edilmir.
3. Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 3-cü bəndində, 21-ci maddəsinin 5-ci bəndində
və bu Protokolun 6-cı maddəsinin 3-cü bəndində göstərilmiş qeyd-şərtlər istisna olmaqla,
bu Protokolun müddəalarına heç bir qeyd-şərt qəbul edilmir. İstənilən qeyd-şərtə
qarşılıqlılıq prinsipi tətbiq edilə bilər.
4. Hər bir Dövlət alındığı gündən etibarlı olan bildirişi Avropa Şurasının Baş Katibinə
ünvanlamaqla hazırkı Protokola uyğun olaraq edilmiş qeyd-şərti və ya bəyanatı tam və ya
qismən geri götürə bilər.
Maddə 14. Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf Avropa Şurasının Baş Katibinə bildiriş göndərməklə, Protokolu
özünə aid denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya Avropa Şurasının Baş Katibinin belə bildirişi aldığı tarixdən altı ay
keçdikdən sonra növbəti ayın ilk günündə qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq Protokolun denonsasiyasına
səbəb olur.
Maddə 15. Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurası üzvlərini və bu Protokola qoşulmuş hər
bir Dövləti aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:
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a. hər bir imzalanma;
b. ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma barədə sənədin saxlanılmağa verilməsi;
c. hazırkı Protokolun 9-cu və 10-cu maddələrinə uyğun olaraq onun qüvvəyə minməsinin
hər bir tarixi;
d. hazırkı Protokolla dəyişiklik edilmiş kimi Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 3-cü bəndinə,
21-ci maddəsinin 5-ci bəndinə və bu Protokolun 6-cı maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun
olaraq edilmiş hər bir qeyd-şərtlər və həmin qeyd-şərtlərin geri götürülməsi;
e. hazırkı Protokolla dəyişiklik edilmiş kimi Konvensiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci bəndinə
və 14-cü maddəsinin 3-cü bəndinə və bu Protokolun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq edilmiş
hər bir bəyanat və həmin bəyanatın geri götürülməsi;
f.
14-cü maddənin müddəalarının tətbiqi ilə alınmış hər bir bildiriş və denonsasiyanın
qüvvəyə minmə tarixi;
g. hazırkı Protokola aid olan hər hansı digər hərəkət, bəyanat, bildiriş və ya əlaqə.
Bunların təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu
Protokolu imzaladılar.
2012-ci il sentyabrın 20-də Vyana şəhərində ingilis və fransız dillərində, hər iki mətn eyni
qüvvəyə malik olmaqla, Avropa Şurasının arxivində saxlanılan bir nüsxədə imzalanmışdır.
Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurasına üzv olan Dövlətlərin hər birinə, eləcə də
Konvensiyaya qoşulmuş üzv olmayan Dövlətlərə onun təsdiqlənmiş surətini göndərir.
"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasına dair
Azərbaycan Respublikasının Qeyd-Şərtləri
1. "Konvensiyanın 1-ci maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
humanist əsasları rəhbər tutaraq, sorğu edilən şəxsin səhhətinin vəziyyətini və ya yaşını
nəzərə alaraq, onun verilməsindən imtina hüququnu özündə saxlayır".
2. "Konvensiyanın 1-ci maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası şəxsin
verilməsinin Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ya milli təhlükəsizliyinə ziyan
vuracağını güman etməyə kifayət qədər əsası olduqda, həmin şəxsin verilməsindən imtina
edəcək".
3. "Konvensiyanın 1-ci maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
verilməsi nəticəsində sorğu edilən şəxsin sorğu edən dövlətdə işgəncəyə yaxud qəddar,
qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara yaxud cəzaya məruz qalacağını güman etməyə
kifayət qədər əsaslar olduqda, həmin şəxsin verilməsindən imtina edəcək".
4. "Konvensiyanın 1-ci maddəsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası,
verilməsi nəticəsində sorğu edilən şəxsin irqinə, milliyyətinə, dilinə, dininə, vətəndaşlığına
və ya siyasi baxışlarına görə təqibə məruz qalmasına güman etməyə kifayət qədər əsaslar
olduqda, həmin şəxsin verilməsindən imtina edəcək".
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"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasına dair
Azərbaycan Respublikasının
Bəyanatlari
1. "Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş
ərazilər azad olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin
sxematik xəritəsi əlavə olunur)".*
2. "Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin "a" bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikası bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53 (II) maddəsinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı xarici dövlətə verilə bilməz. Bunu nəzərə
alaraq, hər bir halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşının verilməsindən imtina
ediləcək".
3. "Konvensiyanın 21-ci maddəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
verilən şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit daşınmasına, verilmə üçün
müəyyən edilmiş şərtlərə riayət edilməklə icazə veriləcək".
4. "Konvensiyanın 23-cü maddəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki,
şəxsin verilməsi ilə bağlı sorğular və onlara əlavə edilən sənədlər Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməklə təqdim olunmalıdır".

"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasının Əlavə Protokoluna dair
Azərbaycan Respublikasının
Bəyanati
"Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər
azad olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik
xəritəsi əlavə olunur)".
"Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyasının İkinci Əlavə Protokoluna dair
Azərbaycan Respublikasının
Bəyanati
"Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər
azad olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik
xəritəsi əlavə olunur)".
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Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında
AVROPA KONVENSİYASI
Strasburq, 20 aprel 1959-cu il
Preambula
Avropa Şurasının üzvləri bu Konvensiyanı imzalayan Hökumətlər hesab edərək ki,
Avropa Şurasının məqsədi onun üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaqdır, əmin
olaraq ki, cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım sahəsində ümumi qaydaların qəbul
edilməsi bu məqsədin nail olunmasına yardım edəcək, hesab edərək ki, bu cür qarşılıqlı
yardım artıq 13 dekabr 1857-ci ildə imzalanmış Konvensiyanın predmeti olan verilmə
məsələsi ilə əlaqədardır, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

BÖLMƏ I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq, cəzası
yardım haqqında sorğu edilən zaman sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanlarının cinayət
yurisdiksiyası altına düşən cinayətlərə görə, cinayət təqibi məsələsində qarşılıqlı əsaslarla
bir-birinə ən geniş hüquqi yardımın göstərilməsini öz öhdələrinə götürürlər.
2. Bu Konvensiya həbsetmələrə, hökmlərin icrasına, habelə ümumi cinayət hüququna
əsasən bu kimi cinayətlərə aid olmayan hərbi cinayətlərə tətbiq edilmir.
Maddə 2
Yardımdan imtina edilə bilər:
a) əgər sorğu, sorğunu alan Tərəfin siyasi cinayət, siyasi cinayətlə əlaqəsi olan cinayət
və ya maliyyə cinayəti hesab etdiyi cinayətə aiddirsə;
b) əgər sorğunu alan Tərəf hesab edirsə ki, sorğunun yerinə yetirilməsi onun ölkəsinin
suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya digər əhəmiyyətli maraqlarına zərər
yetirə bilər.
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BÖLMƏ II
MƏHKƏMƏ TAPŞIRIQLARI
Maddə 3
1. Sorğunu alan Tərəf onun qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən qaydada cinayət işlərinə
aid olan və şahid ifadələrinin alınması və ya maddi sübutların, materialların və ya
sənədlərin ötürülməsi məqsədi ilə sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanları tərəfindən ona
göndərilən istənilən məhkəmə tapşırıqlarını yerinə yetirir.
2. Əgər sorğu edən Tərəf istəyirsə ki, şahidlər və ekspertlər ifadəni and içərək
versinlər, onda o, bu barədə xüsusi olaraq xahiş edir, sorğunu alan Tərəf isə, əgər onun
ölkəsinin qanunvericiliyi bunu qadağan etmirsə, bu xahişi yerinə yetirir.
3. Sorğunu alan Tərəf tələb edilən materialların və ya sənədlərin təsdiqlənmiş
surətlərini və ya təsdiqlənmiş fotosurətlərini ötürə bilər, əgər ancaq sorğu edən Tərəf
xüsusi olaraq orijinalları tələb etmirsə, sorğunu alan Tərəf xahişi yerinə yetirmək üçün
bütün səyləri göstərir.
Maddə 4
1. Sorğu edən Tərəfin xüsusi xahişinə əsasən sorğunu alan Tərəf məhkəmə
tapşırıqlarının tarixini və icra edildiyi yeri göstərir. Əgər sorğunu alan Tərəfin buna razılığı
olarsa, rəsmi və maraqlı şəxslər iştirak edə bilərlər.
Maddə 5
1. İstənilən razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və yaxud öz ratifikasiya
fərmanını və ya qoşulmaq haqqında sənədini saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş
Katibinə ünvanladığı bəyannamə vasitəsi ilə axtarış və ya əmlak üzərinə həbs qoyma ilə
əlaqədar olan məhkəmə tapşırıqlarının icra edilməsi hüququnu aşağıdakı bir və ya bir
neçə şərtlərə riayət etməklə özündə saxlaya bilər:
a) məhkəmə tapşırığı ilə əlaqəsi olan cinayət istər sorğu edən Tərəfin qanunu, istərsə
də sorğunu alan Tərəfin qanunu ilə cəzalandırılan cinayətdirsə;
b) məhkəmə tapşırığı ilə əlaqəsi olan cinayət sorğunu alan Tərəfdə verilməni nəzərdə
tutan cinayətdirsə;
c) məhkəmə tapşırığının yerinə yetirilməsi sorğunu alan Tərəfin qanunvericiliyinə zidd
deyilsə.
2. Razılığa gələn Tərəf bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bəyanat verərsə,
istənilən digər Tərəf qarşılılıq qaydasını tətbiq edə bilər.
Maddə 6
1. Sorğunu alan Tərəf tələb edilən əşyaların, materialların və ya sənədlərin verilməsini
təxirə sala bilər, əgər göstərilən əşyalar, materiallar və ya sənədlər cari cinayət məhkəmə
icraatı ilə bağlı onun özünə lazımdırsa.
2. Məhkəmə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün verilmiş hər bir əşyaların, habelə

509

materialların və sənədlərin əsliləri, əgər sorğunu alan Tərəf onlardan imtina etməzsə,
sorğu edən Tərəfdən sorğunu alan Tərəfə olduqca qısa müddət ərzində qaytarılır.

BÖLMƏ III
MƏHKƏMƏ SƏNƏDLƏRININ VƏ QƏRARLARININ VERILMƏSI,
ŞAHIDLƏRIN, EKSPERTLƏRIN VƏ TƏQSIRLƏNDIRILƏN
ŞƏXSIN MƏHKƏMƏYƏ GƏLMƏSI

Maddə 7
1. Sorğunu alan Tərəf sorğu edən Tərəfdən, ona bu məqsədlə ötürülmüş məhkəmə
sənədlərinin və qərarlarının verilməsini həyata keçirir.
Sənədlərinin və ya qərarın ünvan sahibinə sadəcə təqdim edilmə vasitəsi ilə həyata
keçirilir. Əgər sorğu edən Tərəf xüsusi olaraq bu barədə xahiş edirsə, onda təqdimetmə
sorğunu alan Tərəf tərəfindən analoji sənədlər üçün öz qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən
qaydada və ya bu cür qanunvericiliyə uyğun gələn xüsusi qaydada həyata keçirilir.
2. Təqdimetmə faktı ünvan sahibi tərəfindən tarixi qoyulan və imzalanan qəbzlə və ya
sorğunu alan Tərəfin təqdimetmənin baş tutması haqqında olan təqdimetmənin formasını
və tarixini göstərdiyi ərizəsi ilə təsdiqlənir. Müvafiq sənəd təxirəsalınmadan sorğu edən
Tərəfə göndərilir. Sorğunu alan Tərəf sorğu edən Tərəf xahiş etdiyi təqdirdə, təsdiq edir ki,
təqdimetmə sorğunu alan Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.
Təqdimetmə mümkün olmadığı təqdirdə, səbəblər təcili olaraq sorğunu alan Tərəf
tərəfindən sorğu edən Tərəfə bildirilir.
3. İstənilən Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya
fərmanını və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş
Katibinin adına ünvanladığı bəyanatda xahiş edə bilər ki, onun ərazisində olan
təqsirləndirilən şəxsin məhkəməyə gəlməsi haqqında çağırış vərəqəsi məhkəməyə gəlmək
tarixi müəyyən edilənə qədər onun səlahiyyətli orqanlarına müəyyən müddət ərzində
ötürülsün. Bu müddət yuxarıda adı çəkilən ərizədə göstərilir və həmin müddət 50 gündən
yuxarı ola bilməz.
Bu müddət, məhkəməyə gəlmə tarixi müəyyən edilərkən və ya çağırış vərəqəsi
verilərkən nəzərə alınır.
Maddə 8
Təqdim olunması haqqında Razılığa gələn Tərəf tərəfindən xahiş edilən məhkəməyə
gəlmə haqqında çağırış vərəqəsinə cavab verə bilməyən şahid və ya ekspert, hətta
məhkəmə çağırışında sanksiyalar haqqında xəbərdarlıq mövcud olsa belə, heç bir cəzaya
və ya məhdudiyyətlərə məruz qala bilməz, bu şərtlə ki, o, sonradan könüllü şəkildə sorğu
edən Tərəfin ərazisində olmasın və yenidən orada müvafiq qaydada məhkəməyə
çağırılmasın.
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Maddə 9
Şahidə və ya ekspertə sorğu edən Tərəf tərəfindən verilən müavinətlər, o cümlədən
ödənilən gündəlik xərclər və nəqliyyat xərcləri onun yaşayış yerindən ən azı işə baxılacaq
ölkədə mövcud olan tarif və qaydalarla nəzərdə tutulan normalara bərabər tutulan
normalar əsasında hesablanır.
Maddə 10
1. Əgər sorğu edən Tərəf şahidin və ya ekspertin şəxsən məhkəməyə gəlməsini
xüsusilə vacib hesab edirsə, o, bunu çağırış vərəqəsinin verilməsi haqqında xahişində
qeyd edir və sorğu edən Tərəf şahidə və ya ekspertə məhkəməyə gəlməyi təklif edir.
Sorğunu alan Tərəf şahidin və ya ekspertin cavabı haqqında sorğu edən Tərəfi
məlumatlandırır.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda, xahişdə və ya çağırış
vərəqəsində ödənilməli müavinətlərin, habelə nəqliyyat xərclərinin və gündəlik xərclərin
təqribi məbləği göstərilir.
3. Əgər sorğu edən Tərəf xüsusi olaraq bu barədə xahiş edirsə, sorğunu alan Tərəf
şahidə və ya ekspertə avans verə bilər. Avansın məbləği məhkəmə çağırışında göstərilir
və sorğu edən Tərəf tərəfindən ödənilir.
Maddə 11
1. Həbs altında olan şəxs, kimin ki, şahid qismində və ya üzləşmə üçün şəxsən
gəlməyini sorğu edən Tərəf xahiş edir, müvəqqəti olaraq işin baxılacağı əraziyə təslim
edilir, bu şərtlə ki, o, sorğunu alan Tərəfin göstərdiyi müddət ərzində və 12-ci maddənin
tətbiq oluna biləcəyi həcmdə olan müddəalarına riayət etməklə geri göndəriləcəkdir.
Təslim etmədən imtina edilə bilər:
a) əgər həbs altında olan şəxs buna razılıq vermirsə;
b) əgər sorğunu alan Tərəfin ərazisində cinayət məhkəmə icraatı üçün onun iştirakı
zəruridirsə;
c) əgər ötürmə onun həbs altında olma müddətini artıra bilərsə; və ya
d) əgər onu sorğu edən Tərəfin ərazisinə ötürülməməsi üçün digər qəti əsaslar varsa.
2. 2-ci maddənin müddəalarını nəzərə alaraq əvvəlki bənddə nəzərdə tutulan hallarda,
həbs altında olan şəxsin bu Konvensiyanın Tərəf-dövləti olan üçüncü dövlətin ərazisindən
tranzitinə, sorğu edən Tərəfin ədliyyə nazirliyi tərəfindən tranzit üçün razılığı soruşulan
Tərəfin ədliyyə nazirliyinə ünvanlanan vəsatət və ona əlavə edilmiş bütün zəruri sənədlər
əsasında icazə verilir. Razılığa gələn Tərəf öz vətəndaşlarının tranziti üçün icazə
verməkdən imtina edə bilər.
3. Ötürülmüş şəxs, əgər ancaq ötürülməsi xahiş edilən Tərəf onun azad edilməsini
tələb etməzsə, sorğu edən Tərəfin ərazisində və müvafiq halda tranzit üçün icazəsi xahiş
edilən Tərəfin ərazisində tutularaq saxlanılır.
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Maddə 12
1. Vətəndaşlığından asılı olmayaraq məhkəmə çağırış vərəqəsi əsasında sorğu edən
Tərəfin məhkəmə orqanları qarşısında duran şahid və ya ekspert bu Tərəfin ərazisində,
sorğu edilən Tərəfin ərazisini tərk edənə qədər törətdiyi əməllərə görə və məhkumluğa
görə cinayət təqibinə, tutulma və ya şəxsi azadlıq məhdudiyyətlərinə məruz qala bilməz.
2. Vətəndaşlığından asılı olmayaraq məhkəmə çağırış vərəqəsi əsasında barəsində
başlanmış məhkəmə işi əsasında olan əməllərə görə cavab vermək üçün sorğu edən
Tərəfin məhkəmə orqanları qarşısında duran şəxs, məhkəmə çağırış vərəqəsində
göstərilmədiyi təqdirdə, Sorğu edilən Tərəfin ərazisini tərk etməmişdən əvvəl törətdiyi
əməllərə və məhkumluğa görə cinayət təqibinə, tutulma və ya şəxsi azadlıq
məhdudiyyətlərinə məruz qala bilməz.
3. Əgər şahid, ekspert və ya cinayət təqibinə məruz qalan şəxs onun iştirakına hüquqi
orqanlar tərəfindən daha zərurət olmadığı tarixdən sonra sonrakı 15 gün ərzində sorğu
edən Tərəfin ərazisini tərk etməyə imkanının olmasına baxmayaraq, bu ərazidə
qalmışdırsa və ya onu tərk etdikdən sonra geri qayıtmışdırsa, bu maddədə nəzərdə tutulan
immunitet qurtarır.

BÖLMƏ IV
MƏHKƏMƏ MATERİALLARI
Maddə 13
1. Sorğu alan Tərəf, oxşar hallarda öz məhkəmə orqanlarının əldə edə biləcəyi
həcmdə, razılığa gələn Tərəfin məhkəmə orqanları tərəfindən soruşulan və cinayət işinin
baxılmasında zəruri olan məhkəmə materiallarından çıxarışları və bununla bağlı
məlumatları onlara təqdim edir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hallardan başqa, sorğuya, sorğu alan
Tərəfin qanunvericiliyinə, normativ hüquqi aktlarına və təcrübəsinə uyğun cavab veriləcək.

BÖLMƏ V
PROSEDUR
Maddə 14
1. Qarşılıqlı yardım haqqında sorğu özünə aşağıdakı məlumatları daxil edir:
a) sorğunu göndərən orqanın adı;
b) sorğunun predmeti və səbəbi;
c) imkan daxilində, aidiyyatı olan şəxsin şəxsiyyəti və vətəndaşlığı haqqında məlumat; və
d) zəruri olduqda bu şəxsin soyadı və ünvanı;
2. Bundan əlavə 3, 4 və 5-ci maddələrdə nəzərdə tutulan məhkəmə tapşırıqlarında
ittiham və faktların qısa məzmunu əks etdirilir.
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Maddə 15
1. 3, 4 və 5-ci maddələrdə qeyd edilən məhkəmə tapşırıqları, habelə 11-ci maddədə
qeyd edilən vəsatətlər sorğu edən Tərəfin ədliyyə nazirliyi tərəfindən sorğunu alan Tərəfin
Ədliyyə nazirliyinə göndərilir, onlara cavab isə həmin kanallarla geri qaytarılır.
2. Təxirəsalınmaz hallarda məhkəmə tapşırıqları bilavasitə sorğu edən Tərəfin
məhkəmə orqanları tərəfindən sorğunu alan Tərəfin məhkəmə orqanlarına göndərilir.
Onlara cavablar müvafiq sənədlərlə birlikdə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən yollarla
geri qaytarılır.
3. 13-cü maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan xahişlər maraqlı məhkəmə orqanları
tərəfindən bilavasitə sorğunu alan Tərəfin müvafiq orqanlarına göndərilə bilər və cavablar
bilavasitə bu orqanlar vasitəsi ilə geri qaytarıla bilər. 13-cü maddənin 2-ci bəndində
nəzərdə tutulan xahişlər sorğu edən Tərəfin ədliyyə nazirliyi tərəfindən sorğunu alan
Tərəfin ədliyyə nazirliyinə göndərilir.
4. Bu maddənin 1-ci və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulanlardan başqa, qarşılıqlı
yardım haqqında xahişlərin və xüsusilə də ittiham irəli sürülənə qədər istintaqın aparılması
haqqında xahişlərin ötürülməsi bilavasitə hüquqi orqanlar arasında həyata keçirilə bilər.
5. Bu Konvensiya əsasında birbaşa təqdim edilməyə icazə verilən hallarda, bu,
Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı (İnterpol) vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.
6. Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını və
ya qoşulma haqqında sənədi saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş Katibinin adına
bəyanat vasitəsi ilə bildirə bilər ki, yardım haqqında bir neçə və ya bütün sorğular bu
maddədə nəzərdə tutulandan fərqli olaraq ona digər kanallar vasitəsilə göndərilməlidir və
yaxud tələb edə bilər ki, bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda məhkəmə
tapşırığının surəti eyni zamanda onun ədliyyə nazirliyinə göndərilsin.
7. Bu maddənin müddəaları razılığa gələn Tərəflər arasında mövcud olan, onların
müvafiq orqanları arasında yardım haqqında xahişlərin birbaşa ötürülməsini nəzərdə tutan
ikitərəfli sazişlərin və ya razılaşmaların müddəalarına toxunmur.
Maddə 16
1. Bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarına əməl edilməsi şərtilə sorğuların və əlavə
edilmiş sənədlərin tərcüməsi tələb olunmur.
2. Hər bir razılığa gələn Tərəf, imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını və ya
qoşulma haqqında sənədini saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş Katibinin adına bəyanat
vasitəsilə belə bir tələb etmək hüququnu özündə saxlaya bilər ki, xahişlər və əlavə edilən
sənədlər ona onun ana dilinə və ya Avropa Şurasının rəsmi dillərindən birinə yaxud da
onun göstərdiyi dillərdən birinə tərcümə ilə birlikdə göndərilsin. Digər razılığa gələn
Tərəflər qarşılıqlı prinsipini tətbiq edə bilərlər.
3. Bu maddə, iki və daha artıq Razılığa gələn Tərəflər arasında qüvvədə olan və ya
onlar tərəfindən hazırlanan sazişlərdə və ya razılaşmalarda əks olunan xahişlərin və ya
əlavə olunan sənədlərin tərcümə olunması haqqında müddəalara toxunmur.
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Maddə 17
Bu Konvensiyaya uyğun olaraq göndərilmiş şahid ifadələrinin və ya sənədlərin əsli ilə
düzgün olmasının təsdiq edilməsi tələb olunmur.
Maddə 18
Əgər yardım haqqında xahişi alan orqan onu icra etməyə səlahiyyətli deyilsə, onda ex
officio sorğunu öz ölkəsinin səlahiyyətli orqanına ötürür və bu barədə birbaşa kanallarla,
əgər sorğu həmin kanallarla göndərilmişdirsə, sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
Maddə 19
Qarşılıqlı yardımın göstərilməsinə edilən hər hansı bir imtinaların səbəbi barəsində
xəbər verilməlidir.
Maddə 20
10-cu maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına əməl olunması şərtilə qarşılıqlı yardım
haqqında xahişlərin yerinə yetirilməsi, sorğunu alan Tərəfin ərazisində ekspertlərin iştirakı
və ya 11-ci maddəyə əsasən tutulan şəxsin aparılması ilə əlaqədar olan xərclər istisna
olmaqla, xərclərin ödənilməsinə səbəb olmur.

BÖLMƏ VI
MƏHKƏMƏ BAXIŞI İLƏ BAĞLI
MƏLUMATIN TƏQDİM EDİLMƏSİ

Maddə 21
1. Razılığa gələn Tərəf tərəfindən digər Tərəfin məhkəmələrində işin araşdırılması ilə
bağlı təqdim edilən məlumatın ötürülməsi, əgər ancaq Razılığa gələn Tərəf 15-ci
maddənin 6-cı bəndində nəzərdə tutulan seçim hüququndan istifadə etmirsə, maraqlı
ədliyyə nazirlikləri arasında həyata keçirilir.
2. Sorğunu alan Tərəf onun tərəfindən bu cür məlumat əsasında görülən hər hansı bir
tədbirlər haqqında sorğu edən Tərəfi xəbərdar edir və çıxarılmış hökmə aid olan məhkəmə
qərarının surətini göndərir.
3. 16-cı maddənin müddəaları, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilən
məlumatlara münasibətdə tətbiq edilir.
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BÖLMƏ VII
MƏHKƏMƏ HÖKMLƏRİ HAQQINDA
MƏLUMATLARIN MÜBADİLƏSİ
Maddə 22
Razılığa gələn hər bir Tərəf onun məhkumluq haqqında əməliyyat-statistik informasiya
orqanında qeydə alınmış digər Tərəfin vətəndaşları ilə bağlı bütün cinayət hökmləri və
müvafiq tədbirlər haqqında həmin Tərəfə məlumat verir. Ədliyyə Nazirlikləri belə
məlumatları ən azı ildə bir dəfə mübadilə edirlər. Əgər aidiyyəti olan şəxs iki və ya daha
çox Razılığa gələn Tərəflərin vətəndaşları hesab edilirsə və ərazisində məhkum edilən
Tərəfin vətəndaşı deyilsə, məlumat maraqlı Tərəflərin hər birinə göndərilir.

BÖLMƏ VIII
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 23
1. İstənilən Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya
fərmanını və ya qoşulmaq haqqında sənədini saxlanca verərkən Konvensiyanın istənilən
müddəasına və ya müddəalarına münasibətdə qeyd-şərt edə bilər.
2. Qeyd-şərt etmiş istənilən Razılığa gələn Tərəf, buna şərait imkan verdikdə qeydşərti geri götürür. Qeyd-şərtin geri götürülməsi Avropa Şurasının Baş Katibini xəbərdar
etməklə həyata keçirilir.
3. Konvensiyanın müddəalarına münasibətdə qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn Tərəf
göstərilən müddəanın digər Tərəf tərəfindən tətbiq edilməsini yalnız özü bu müddəa ilə
razılaşdığı həcmdə təkid edə bilər.
Maddə 24
Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını və
ya qoşulmaq haqqında sənədini saxlanca verərkən Avropa Şurası Baş Katibinin adına
ünvanlandığı bəyanat vasitəsi ilə Konvensiyanın məqsədləri üçün hansı orqanı məhkəmə
orqanı kimi hesab edəcəyini müəyyən edə bilər.
Maddə 25
1. Bu Konvensiya Razılığa gələn Tərəflərin metropoliya ərazilərinə tətbiq edilir.
2. Fransaya münasibətdə bu, həmçinin Əlcəzairə və dəniz departamentlərinə, İtaliyaya
münasibətdə isə İtaliya administrasiyası altında olan Somali ərazilərinə də tətbiq edilir.
3. Almaniya Federativ Respublikası, bu Konvensiyanın tətbiqini Avropa Şurası Baş
Katibinin adına ünvanlanmış xəbərdarlıq vasitəsi ilə Berlin torpağına şamil edə bilər.
4. Niderland Krallığına münasibətdə Konvensiya onun Avropa ərazilərinə tətbiq edilir.
Niderland Avropa Şurası Baş Katibinin adına ünvanladığı xəbərdarlıq vasitəsi ilə bu
Konvensiyanın tətbiqini Niderlandın Antil adalarına, Surinam, Niderlandın Yeni
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Qvineyasına yayıla bilər.
5. İki və daha çox Razılığa gələn Tərəflər arasında birbaşa razılaşmaya əsasən və bu
razılaşmada şərh edilən şərtlərə riayət etməklə, bu Konvensiyanın tətbiqi bu maddənin 1,
2, 3 və 4-cü bəndlərində göstərilən istənilən bu cür Tərəfin beynəlxalq münasibətlərə görə
məsuliyyət daşıdığı ərazilərdən savayı, Tərəflərdən birinin istənilən ərazisinə yayıla bilər.
Maddə 26
1. 15-ci maddənin 7-ci bəndinin müddəalarına və 16-cı maddənin 3-cü bəndinin
müddəalarına riayət etməklə bu Konvensiya tətbiq edildiyi ölkələrə münasibətdə istənilən
iki Razılığa gələn Tərəflər arasında cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardımı nizamlayan
istənilən müqavilələrin, konvensiyaların yaxud da ikitərəfli sazişlərin müddəalarını əvəz
edir.
2. Bu Konvensiya müəyyən sahədə qarşılıqlı yardımın konkret aspektlərini
tənzimləyən maddələri nəzərdə tutan və ya nəzərdə tuta bilən istənilən digər ikitərəfli və ya
çoxtərəfli beynəlxalq konvensiyaların şərtlərinə uyğun olaraq götürülmüş öhdəliklərə xələl
gətirmir.
3. Razılığa gələn Tərəflər öz aralarında cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım
haqqında ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişləri yalnız bu Konvensiyanın müddəalarının
tamamlanması və ya onda nəzərdə tutulan prinsiplərin tətbiqinə yardım edilməsi məqsədi
ilə bağlaya bilərlər.
4. Əgər hər iki və ya daha çox Razılığa gələn Tərəflər arasında cinayət işləri üzrə
qarşılıqlı yardım ümumi qanunvericilik və ya onların müvafiq ərazilərində birgə qarşılıqlı
yardım tədbirlərinin qarşılıqlı tətbiq edilməsini nəzərdə tutan xüsusi sistem əsasında
həyata keçirilirsə, həmin Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarından asılı olmayaraq bu
sahədə öz qarşılıqlı münasibətlərini xüsusilə bu cür qanunvericiliyə və sistemə uyğun
şəkildə tənzimləyə bilər. Bu bəndə uyğun olaraq Konvensiyanın qarşılıqlı tətbiqinin
mümkünlüyünü istisna edən Razılığa gələn Tərəflər müvafiq olaraq bu barədə Avropa
Şurasının Baş Katibini xəbərdar edirlər.
Maddə 27
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvləri tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. O,
ratifikasiya edilməlidir. Ratifikasiya fərmanları Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca
verilir.
2. Konvensiya üçüncü ratifikasiya fərmanının saxlanca verilməsindən 90 gün sonra
qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanı imzalayan və sonradan onu ratifikasiya edən istənilən dövlətə
münasibətdə Konvensiya onun ratifikasiya fərmanını saxlanca verilməsindən 90 gün sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 28
1. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Şuranın üzvü olmayan istənilən dövləti, yalnız o
şərtlə bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər ki, bu dəvəti əks etdirən qətnamə
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Konvensiyanı ratifikasiya etmiş Şura üzvləri tərəfindən yekdilliklə bəyənilsin.
2. Qoşulma, Avropa Şurasının Baş Katibinə qoşulma haqqında sənədin saxlanca
verilməsi ilə həyata keçirilir və bu sənəd onu saxlanca verilməsindən 90 gün sonra
qüvvəyə minir.
Maddə 29
İstənilən Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanı özünə aid olduğu həcmdə Avropa
Şurasının Baş Katibinə bildiriş göndərməklə denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Avropa
Şurasının Baş Katibi bu cür bildiriş aldığı tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 30
Avropa Şurasının Baş Katibi Şura üzvlərini və bu Konvensiyaya qoşulan istənilən
dövlətin hökumətini aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a) onu imzalamış Tərəflərin adları və istənilən ratifikasiya fərmanının və ya qoşulmaq
haqqında sənədin saxlanca verilməsi;
b) bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi tarix;
c) 5-ci maddənin 1-ci bəndinə, 7-ci maddənin 3-cü bəndinə, 15-ci maddənin 6-cı
bəndinə, 16-cı maddənin 2-ci bəndinə, 24-cü maddəyə, 25-ci maddənin 3-cü və 4-cü
bəndlərinə və ya 26-cı maddənin 4-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq hər hansı bir
bildiriş;
d) 23-cü maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq edilən hər hansı bir qeyd-şərt;
e) 23-cü maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq istənilən qeyd-şərtin geri götürülməsi;
f) 29-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq denonsasiya haqqında alınan istənilən
bildiriş və bu cür denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarix.
Buna təsdiq olaraq, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər, bu
Konvensiyanı imzaladılar.
20 aprel 1959-cu ildə Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki
mətn bir nüsxədə eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivlərində
saxlanılacaq. Avropa Şurasının Baş Katibi Konvensiyanın təsdiq olunmuş surətlərini onu
imzalayan və ya ona qoşulan hər bir hökumətə təqdim edir.
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CINAYƏT IŞLƏRI ÜZRƏ QARŞILIQLI HÜQUQI YARDIM
HAQQINDA AVROPA KONVENSIYASINA
ƏLAVƏ PROTOKOL
Strasburq, 17 mart 1978-ci il
Bu Protokolu imzalayan Avropa Şurasının Üzv-dövlətləri, 20 aprel 1959-cu ildən
Strasburqda imzalanmaq üçün açıq olan Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım
haqqında Avropa Konvensiyasını (bundan sonra Konvensiya kimi adlanacaq) maliyyə
cinayətləri sahəsində tətbiq edilməsini asanlaşdırılmasını arzulayaraq; habelə
Konvensiyaya müvafiq müddəaların əlavə edilməsini məqsədə müvafiq hesab edərək;
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

HİSSƏ I
Maddə 1
Razılığa gələn Tərəflər Konvensiyanın 2(a) maddəsində nəzərdə tutulan hüququ,
xahişin yalnız sorğunu alan Tərəfin maliyyə cinayəti hesab etdiyi cinayətə aid olmasına
görə, yardımdan imtina etmək üçün istifadə etmirlər.
Maddə 2
1. Əgər Razılığa gələn Tərəf axtarışa və ya əmlak üzərinə həbs qoymağa dair
məhkəmə tapşırıqlarının icra edilməsini bu şərtlə əsaslandırır ki, məhkəmə tapşırığı üçün
əsas olmuş cinayət, həm sorğunu alan Tərəfin qanunvericiliyi, həm də sorğu edən Tərəfin
qanunvericiliyi ilə cəzalandırılan cinayətdir, onda bu şərt maliyyə cinayətlərinə o zaman
şamil edilir ki, cinayət sorğu edən Tərəfin qanunları ilə cəzalandırılmalı olsun və sorğunu
alan Tərəfin qanunları ilə nəzərdə tutulan analoji cinayətə uyğun gəlsin.
2. Xahişdən imtina edilə bilməz yalnız o əsasla ki, sorğunu alan Tərəfin qanununda
vergilərin və ya rüsumların tutulması nəzərdə tutulmur və ya onda sorğu edən Tərəfin
qanununda nəzərdə tutulan vergilərə, yığımlara, gömrük rüsumlarına və valyuta
mübadiləsi qaydalarına oxşar vergilər, yığımlar, gömrük rüsumları və valyuta mübadiləsi
qaydaları nəzərdə tutulmur.
HİSSƏ II
Maddə 3
Konvensiya həmçinin aşağıdakılara tətbiq olunur:
a. hökmün icrasına aid olan materialların ötürülməsinə, cərimələrin tutulmasına və ya
məhkəmə xərclərinin ödənilməsinə;
c. hökmün elan edilməsinin və ya onun icrasının dayandırılmasına, şərti azadetməyə,
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hökmün icrasının başlanmasının təxirə salınmasına, müddətinin uzadılmasına və ya
onun icrasının dayandırılmasına aid olan tədbirlərə.
HİSSƏ III
Maddə 4
Konvensiyanın 22-ci maddəsi aşağıdakı mətnlə əlavə olunur, Konvensiyanın 22-ci
maddəsi 1-ci bəndlə əvəz edilir və aşağıda gələn əlavə 2-ci bəndlə əvəz edilir:
«2. Bundan əlavə, yuxarıda göstərilən məlumatı təqdim edən Razılığa gələn Tərəf,
milli səviyyədə müvafiq tədbirlərin görülməsi vacibliyinin müzakirə edilməsini mümkün
etmək məqsədi ilə digər Tərəfə, sonuncunun sorğusuna əsasən ittiham hökmünün surətini,
sonrakı tədbirlər haqqında məlumatı, eləcə də işə aid olan digər məlumatı təqdim edir. Bu
cür məlumat mübadiləsi müvafiq ədliyyə nazirlikləri arasında həyata keçirilir.»
HİSSƏ IV
Maddə 5
1. Bu Protokol, Konvensiyanı imzalayan Avropa Şurasının üzv-dövlətləri tərəfindən
imzalanmaq üçün açıqdır. Bu Protokol ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir.
Ratifikasiya fərmanları, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının
Baş Katibinə saxlanca verilir.
2. Bu Protokol, üçüncü ratifikasiya fərmanının, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında
sənədin saxlanca təqdim edilməsindən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
3. Bu Protokolu imzalamış və sonradan onu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmiş hər
bir dövlətə münasibətdə, o, ratifikasiya fərmanının, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında
sənədin saxlanca təqdim etdiyi tarixdən 90 gün sonra qüvvəyə minir.
4. Avropa Şurasının üzv-dövləti, Konvensiyanı eyni zamanda və ya əvvəlcədən
ratifikasiya etməmiş, bu Protokolu ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edə bilməz.
Maddə 6
1. Konvensiyaya qoşulan istənilən Dövlət bu Protokola, Protokol qüvvəyə mindikdən
sonra qoşula bilər.
2. Bu cür qoşulma, qoşulma haqqında sənədin Avropa Şurasının Baş Katibinə
saxlanca təqdim etməklə həyata keçirilir və onun saxlanca təqdim olunduğu tarixdən 90
gün sonra qüvvəyə minir.
Maddə 7
1. İstənilən dövlət, imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca verərkən, bu Protokolun tətbiq
edilməli ərazini və ya əraziləri göstərə bilər.
2. İstənilən dövlət öz ratifikasiya fərmanını və ya qəbuletmə və ya təsdiqetmə,
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qoşulma haqqında sənədini saxlanca verərkən və ya hər hansı bir sonrakı zaman Avropa
Şurası Baş Katibinin adına bəyanat verməklə, bu Protokolun tətbiqini bəyanatda əks
olunan hər hansı bir digər əraziyə və ya beynəlxalq əlaqələrinə görə onun məsuliyyət
daşıdığı və ya adından öhdəliklər verməyə səlahiyyəti olduğu ərazilərə şamil edə bilər.
3. Yuxarıda göstərilən bəndlərə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bir bəyanat,
onda göstərilən hər hansı bir əraziyə dair Avropa Şurası Baş Katibinin adına bildiriş təqdim
etməklə geri götürə bilər. Bu cür geriyə götürmə, Avropa Şurasının Baş Katibi bildiriş aldığı
tarixdən altı ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 8
1. Konvensiyanın müddəalarına dair Razılığa gələn Tərəfin etdiyi qeyd-şərt, əgər Tərəf
imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən digər barədə bəyan etmirsə, eyni zamanda
bu Protokola da tətbiq edilir. Analoji prosedur Konvensiyanın 24-cü maddəsinə əsasən
edilmiş bəyanatlara da aid edilir.
2. İstənilən Dövlət imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə
və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən bəyan edə bilər ki, o,:
a. I hissəni qəbul etməmək və ya onu yalnız 1-ci maddədə qeyd olunan müəyyən
cinayətlərə və ya müəyyən kateqoriya cinayətlərə dair qəbul etmək və ya maliyyə
cinayətlərinə dair əmlak üzərinə həbs qoyma və ya axtarış haqqında məhkəmə
tapşırıqlarını yerinə yetirməmək;
b. II Hissəni qəbul etməmək;
c. III Hissəni qəbul etməmək;
hüqüqunu özündə saxlayır.
3. İstənilən Razılığa gələn Tərəf, yuxarıda göstərilən bəndlərə uyğun olaraq etdiyi
bəyanatı Avropa Şurası Baş Katibinin adına bəyanat verməklə geri götürə bilər, hansı ki,
alınan gündən qüvvəyə minir.
4. Konvensiyanın müddəalarına dair etdiyi qeyd-şərti, bu Protokolun müddəalarına
tətbiq etmiş və ya bu Protokola qeyd-şərt etmiş Razılığa gələn Tərəf, bu müddəaların digər
Razılığa gələn Tərəf tərəfindən tətbiq edilməsini tələb edə bilməz, lakin, əgər bu qeyd-şərt
qisməndirsə və ya şərtidirsə, o. həmin müddəanın özü bu müddəa ilə razılaşdığı həcmdə
yerinə yetirilməsini tələb edə bilər.
5. Bu Protokolun müddəalarına dair heç bir digər qeyd-şərtlər edilə bilməz.
Maddə 9
Bu Protokolun müddəaları, Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 3-cü bəndində nəzərdə
tutulana dair Razılığa gələn Tərəflər arasında bağlanmış ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərin
daha geniş olan müddəalarının tətbiq edilməsinə mane olmur.
Maddə 10
Cinayət işləri üzrə Avropa Şurasının Avropa Komitəsi bu Protokolun tətbiqinə dair
müntəzəm olaraq məlumatlandırılır və onun tətbiqi ilə bağlı yarana bilən hər bir çətinliklərin
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barışıq vasitəsi ilə həll edilməsinə yardım etmək üçün bütün lazımi tədbirlər görür.

Maddə 11
1. İstənilən Razılığa gələn Dövlət Avropa Şurasının Baş Katibinə bildiriş göndərməklə
bu Protokolu özünə aid olan həcmdə denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya, Avropa Şurasının Baş Katibi bu barədə bildiriş aldığı tarixdən
altı ay sonra qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın denonsasiyası avtomatik olaraq bu Protokolun denonsasiyasına
səbəb olur.
Maddə 12
Avropa Şurasının Baş Katibi Şuranın üzv-dövlətlərinə və bu Konvensiyaya qoşulan
istənilən Dövlətə aşağıdakılar barədə bildirir:
a) Bu Protokol əsasında hər hansı bir imzalama;
b) hər hansı bir ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədin saxlanca təqdim edilməsi;
c) 5-ci və 6-cı maddələrə uyğun olaraq bu Protokolun qüvvəyə minmə tarixi;
d) 7-ci maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq alınmış hər hansı bir bəyanat;
e) 8-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq alınmış hər hansı bir bəyanat;
f) 8-ci maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərt;
g) 8-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərtin
çıxarılması;
h) 11-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq denonsasiya haqqında alınmış hər
hansı bir bildiriş və denonsasiyanın qüvvəyə mindiyi tarix.
Buna təsdiq olaraq, lazımi qaydada təyin edilmiş aşağıda imza edənlər, bu Protokolu
imzaladılar.
17 mart 1978-ci il tarixdə Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər iki
mətn bir nüsxədə eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivlərinə
saxlanca veriləcəkdir. Avropa Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş surətləri onu imzalayan
və ya ona qoşulan hər bir Dövlətə göndərir.
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«Cinayət Işləri Üzrə Qarşılıqlı Hüquqi Yardım Haqqında»
Avropa Konvensiyası
Qeyd-Şərt və Bəyanatlar Haqqinda
(1959-cu ildə qəbul edilmişdir, 1962-ci ildə qüvvəyə minmişdir.)
Qeyd-Şərt:
«Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun
olaraq bəyan edir ki, bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallardan
başqa aşağıdakı hallarda da yardımdan imtina edilə bilər:
yardımın göstərilməsinə dair sorğu Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
əsasən cinayət hesab edilməyən əməllə bağlı verildikdə; sorğu edən dövlətdə cinayətin
törədilməsində şübhə edilən və ya təqsirləndirilən şəxs barəsində Azərbaycan
Respublikasının və ya üçüncü dövlətin məhkəməsinin həmin cinayət ilə bağlı qüvvəyə
minmiş hökmü olduqda; yardımın göstərilməsinə dair sorğu Azərbaycan Respublikasında
istintaq edilən və ya məhkəmə baxışında olan cinayət barəsində verildikdə və həmin
sorğunun icrasının təxirə salınması mümkün olmadıqda.
1. «Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən
işğal olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal
olunmuş ərazilər azad olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş
ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur)».
2. «Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, bu Konvensiyanın 3-cü maddəsində
nəzərdə tutulmuş cinayət işlərinə aid olan və şahid ifadələrinin alınması üçün məhkəmə
tapşırıqları» Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 66-cı maddəsinin müddəaları
nəzərə alınmaqla yerinə yetiriləcəkdir».
«Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından çıxarış:
Maddə 66. Qohumların əleyhinə ifadə verməyə məcbur etməyə yol verilməməsi
«Heç kəs özünə, arvadına (ərinə) övladlarına, valideynlərinə, qardaşına, bacısına
qarşı ifadə verməyə məcbur edilə bilməz.
Əleyhinə ifadə verməsi məcbur olmayan qohumların tam siyahısı qanunla müəyyən
edilir.»
3. «Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, axtarış və əmlak üzərində həbsin
qoyulması ilə bağlı məhkəmə tapşırıqlarını bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci
bəndinin «a» və «c» yarımbəndlərində qeyd olunan şərtə uyğun olaraq icra ediləcəkdir».
4. «Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 7-ci maddəsinə uyğun olaraq bəyan edir
ki, şəxsin məhkəməyə gəlməsi haqqında çağırış vərəqəsi məhkəməyə gəlmə üçün
müəyyən olunmuş tarixdən ən azı 50 gün qabaqcadan təqdim edilməlidir».
5. «Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 15-ci maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun
olaraq bəyan edir ki, məhkəmə orqanları arasında birbaşa mübadilə edilən yardım
haqqında sorğular və digər müşayiətedici sənədlər eyni zamanda Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməlidir».
6. «Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 16-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun
olaraq bəyan edir ki, sorğu sənədləri və ya Konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar hər hansı
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digər sənəd Azərbaycan və ya ingilis dilinə tərcümə edilməklə təqdim edilməlidir».
7. «Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 24-cü maddəsinə uyğun olaraq bəyan
edir ki, Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakıları məhkəmə orqanları kimi müəyyən
edir:
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi; Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğu; Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri (Konstitusiya Məhkəməsi istisna
olmaqla)».

«Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyası»nın
Əlavə Protokolu
Qeyd-Şərt və Bəyanatlar Haqqinda
(1978-ci ildə qəbul edilmişdir, 1982-ci ildə qüvvəyə minmişdir.)
Qeyd-Şərt:
«Protokolun 8-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası I
Fəsli yalnız onun cinayət qanunvericiliyinə əsasən cinayət sayılan əməllər barəsində qəbul
etmək, II və III Fəsilləri isə qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır».
Bəyanat:
«Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş
ərazilər azad olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin
sxematik xəritəsi əlavə olunur)».
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Европейская конвенция об информации относительно
иностранного законодательства
(Лондон, 7 июня 1968 года)

Преамбула
Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию, считая,
что целью Совета Европы является достижение еще большего единства между его
членами; будучи убеждены, что создание системы международной взаимной
помощи в целях содействия выполнению задачи судебных властей в получении
информации относительно иностранного законодательства будет способствовать
достижению этой цели,согласились о нижеследующем:
Статья 1 – Сфера применения Конвенции
1

2

Договаривающиеся Стороны обязуются предоставлять друг другу в соответствии с
положениями
настоящей
Конвенции
информацию
относительно
своего
законодательства и процедур в гражданской и коммерческой сферах, а также
относительно их судебной организации.
Однако две или более Договаривающихся Стороны могут принять решение
расширить для себя сферу применения настоящей Конвенции, чтобы она
охватывала области помимо тех, которые упомянуты в предыдущем пункте. Тексты
таких соглашений препровождаются Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 2 – Национальные органы связи

1

a
b

В
целях
осуществления
положений
настоящей
Конвенции
каждая
Договаривающаяся Сторона создает или назначает единый орган (ниже именуемый
"получающее учреждение"):
для получения запросов об информации, упомянутой в пункте 1 статьи 1 настоящей
Конвенции, от другой Договаривающейся Стороны;
для принятия мер по этим запросам в соответствии со статьей 6.
Получающее учреждение может быть либо министерским департаментом, либо
другим государственным органом.

2

Каждая Договаривающаяся Сторона может назначить один или более органов (ниже
именуемый "препровождающее учреждение") в целях получения запросов об
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3

информации от своих судебных властей и их препровождения компетентному
иностранному получающему учреждению. Получающее учреждение может быть
назначено в качестве препровождающего учреждения.
Каждая Договаривающаяся Сторона сообщает Генеральному секретарю Совета
Европы название и адрес своего получающего учреждения и, в случае
необходимости, своего препровождающего учреждения или учреждений.
Статья 3 – Органы, имеющие право
подавать запрос об информации

1

2

3

Запрос об информации всегда исходит от судебной власти даже в том случае, если
он не был подготовлен этим органом. Такой запрос может быть подан только в том
случае, если разбирательство действительно начато.
Любая Договаривающаяся Сторона, если она не создала или не назначила
препровождающее учреждение, может сообщить посредством заявления на имя
Генерального секретаря Совета Европы, какой из своих органов она рассматривает
в качестве судебного органа по смыслу предыдущего пункта.
Две или более Договаривающихся Сторон могут решить расширить для себя сферу
применения настоящей Конвенции, чтобы она охватывала запросы от иных органов
помимо судебных. Тексты таких соглашений препровождаются Генеральному
секретарю Совета Европы.
Статья 4 – Содержание запроса об информации

1

2

3
4

В запросе об информации указывается судебный орган, от которого запрос исходит,
а также характер дела. В нем указываются, по возможности с максимальной
точностью, вопросы, по которым желательно получить информацию относительно
законодательства запрашиваемого государства, и если в запрашиваемом
государстве существует более одной правовой системы, то указывается правовая
система, по которой запрашивается информация.
В запросе указываются также факты, необходимые для его надлежащего понимания
и для формулирования точного и недвусмысленного ответа. Для разъяснения
сферы запроса в необходимых случаях могут прилагаться копии документов.
Запрос может включать вопросы в областях помимо тех, которые упомянуты в
пункте 1 статьи 1, если они касаются основных вопросов, указанных в запросе.
В том случае, когда запрос составлен не судебным органом, он сопровождается
решением органа, уполномочивающего его направление.
Статья 5 – Препровождение запроса об информации
Запрос об информации препровождается непосредственно получающему
учреждению запрашиваемого государства препровождающим учреждением или же,
в случае отсутствия такого учреждения, - судебным органом, от которого он исходит.
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Статья 6 – Органы, уполномоченные на ответ
1

Получающее учреждение, которое получило запрос об информации, может либо
само подготовить ответ, либо направить запрос в другое государственное или
официальное учреждение для подготовки ответа.

2

Получающее учреждение может в надлежащих случаях или по административным
причинам направить запрос частному органу или квалифицированному юристу для
подготовки ответа.
В тех случаях, когда применение положений предыдущего пункта сопряжено с
расходами, получающее учреждение до направления, о котором говорится в том
пункте, указывает учреждению, от которого исходит запрос, частный орган или
юриста, которому будет направлен запрос, сообщает указанному учреждению с
максимально возможной точностью вероятные расходы и запрашивает его согласие.

3

Статья 7 – Содержание ответа
Цель ответа заключается в том, чтобы предоставить объективную и непредвзятую
информацию относительно законодательства запрашиваемого государства
судебному органу, от которого исходит запрос. Ответ, когда необходимо, должен
содержать соответствующие юридические тексты и судебные решения. В объеме, в
каком это представляется целесообразным для надлежащей информации
запрашивающего учреждения, к ответу прилагается любая дополнительная
документация, как, например, выдержки из доктрин и резюме слушаний. Он может
сопровождаться также пояснительными комментариями.
Статья 8 – Юридические последствия ответа
Информация, приведенная в ответе, не влечет за собой никаких юридических
последствий для судебного органа, от которого исходит запрос.
Статья 9 – Направление ответа
Ответ адресуется получающим учреждением препровождающему учреждению, если
запрос препровождался этим учреждением, или судебному органу, если запрос был
послан непосредственно им.
Статья 10 – Обязанность ответить на запрос
1
2

Получающее учреждение, которому направляется запрос об информации, с учетом
положений статьи 11 принимает меры по этому запросу в соответствии со статьей 6.
Если ответ подготавливается не получающим учреждением, последнее обязано
обеспечить, чтобы ответ направлялся в соответствии с условиями, определенными
в статье 12.
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Статья 11– Исключения из обязанности ответить на запрос
Запрашиваемое государство может отказаться принять меры по запросу об
информации, если его интересы затрагиваются делом, из которого возникает запрос,
или если оно считает, что ответ может нанести ущерб его суверенитету или
безопасности.
Статья 12 – Сроки для ответа
Ответ на запрос об информации направляется как можно быстрее. Если, однако,
подготовка ответа требует длительного времени, получающее учреждение
информирует об этом запрашивающее иностранное учреждение и, если возможно,
указывает при этом вероятную дату направления ответа.
Статья 13 – Дополнительная информация
1

Получающее учреждение, а также орган или лицо, которому поручено ответить в
соответствии со статьей 6, может просить учреждение, от которого исходит запрос,
предоставить любую дополнительную информацию, которую оно сочтет
необходимой для подготовки ответа.

2

Запрос о дополнительной информации препровождается получающим учреждением
таким же образом, как это предусмотрено в статье 9 в отношении направления
ответа.
Статья 14 – Языки

1

Запрос об информации и приложения составляются на языке или на одном из
официальных языков запрашиваемого государства или же сопровождаются
переводом на этот язык. Ответ составляется на языке запрашиваемого государства.

2

Однако две или более Договаривающихся Сторон могут решить между собой отойти
от положений предыдущего пункта.
Статья 15 – Расходы

1

Ответ не влечет за собой уплату каких-либо расходов, за исключением тех, о
которых говорится в пункте 3 статьи 6 и которые покрываются государством,
обратившимся с запросом.

2

Однако две или более Договаривающихся Сторон могут решить между собой отойти
от положений предыдущего пункта.
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Статья 16 – Федеральные государства
В федеральных государствах функции получающего учреждения, кроме тех, которые
осуществляются согласно пункту 1"а" статьи 2, могут по конституционным причинам
передаваться другим государственным органам.
Статья 17 – Вступление Конвенции в силу
1

2
3

Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами-членами Совета
Европы. Она подлежит ратификации или принятию. Ратификационные грамоты или
документы о принятии сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета
Европы.
Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после даты сдачи на
хранение третьей ратификационной грамоты или документа о принятии.
В отношении какого-либо государства, подписавшего Конвенцию и впоследствии
ратифицировавшего или принявшего ее, Конвенция вступает в силу через три
месяца после даты сдачи на хранение его ратификационной грамоты или документа
о принятии.
Статья 18 – Присоединение государства, не являющегося
членом Совета Европы

1

После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы
может пригласить любое государство, не являющееся членом Совета,
присоединиться к ней.

2

Такое присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному
секретарю Совета Европы документа о присоединении, и это присоединение
вступает в силу через три месяца после даты сдачи документа на хранение.
Статья 19 – Территориальная сфера действия Конвенции

1

2

Любая Договаривающаяся Сторона во время подписания или сдачи на хранение
своей ратификационной грамоты или документа о принятии или присоединении
может указать территорию или территории, к которым будет применяться настоящая
Конвенция.
Любая Договаривающаяся Сторона при сдаче на хранение своей ратификационной
грамоты или документа о принятии или присоединении или в любое время позднее
может путем направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы
распространить действие настоящей Конвенции на любую другую территорию или
территории, указанные в этом заявлении, за международные отношения которых она
несет ответственность или от имени которых она уполномочена принимать на себя
обязательства.
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3

Любое заявление, сделанное в соответствии с предыдущим пунктом в отношении
любой территории, упомянутой в таком заявлении, может быть отозвано в
соответствии с процедурой, изложенной в статье 20 настоящей Конвенции.
Статья 20 – Срок действия Конвенции и денонсация

1
2

Настоящая Конвенция действует в течение неопределенного времени.
Любая Договаривающаяся Сторона может в том, что касается ее, денонсировать
настоящую Конвенцию путем уведомления на имя Генерального секретаря Совета
Европы.

3

Такая денонсация вступает в силу через шесть месяцев после даты получения
Генеральным секретарем такого уведомления.
Статья 21 – Функции Генерального секретаря
Европейского совета

a
b
с
d
е

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета и
любое государство, которое присоединилось к настоящей Конвенции, о:
любом подписании;
любой сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
присоединении;
любой дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с ее статьей
17;
любом заявлении, полученном в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1,
пункта 3 статьи 2, пункта 2 статьи 3 и пунктов 2 и 3 статьи 19;
любом уведомлении, полученном в соответствии с положениями статьи 20, и дате
вступления денонсации Конвенции в силу.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

образом

на

то

Совершено в Лондоне 7 июня 1968 года на французском и английском языках,
причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который
будет находиться на хранении в архивах Совета Европы. Генеральный секретарь
Совета Европы препровождает заверенные копии каждому из подписавших ее или
присоединившихся к ней государств.
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Европейское соглашение о передаче
заявлений о правовой помощи
Страсбург, 27 января 1977 года

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию,
учитывая, что целью Совета Европы является достижение большего единства
между его государствами-членами;
Учитывая, что то желательно, чтобы устранить существующие экономические
препятствия на пути гражданского судопроизводства и чтобы лица, в экономически
слабом положении легче осуществлять свои права в государствах-членах;
Считая, что создание соответствующей системы передачи заявлений о
правовой помощи будет способствовать достижению этой цели, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Каждый индивид, который постоянно проживает на территории одной из
Договаривающихся сторон, и который хочет обратиться за правовой помощью по
поводу какого-либо гражданского, торгового или административного вопроса в
отношении права другой Договаривающейся стороны, может представить свое
заявление в государстве, в котором он постоянно проживает. Это государство
переправляет просьбу в другое государство.
Статья 2
1

Каждая Договаривающаяся сторона назначает один или более органов,
ответственных за пересылку, которые будут переправлять запросы о прав. помощи
непосредственно иностранному органу, обозначенному ниже.
2
Каждая Договаривающаяся сторона назначает центральный орган для
получения и принятия мер по запросам о правовой помощи, приходящим от других
Договаривающихся сторон.
Федеральные государства или государства более чем с одной правовой
системой вправе назначить более 1 такого органа.
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Статья 3
1

Орган, ответственный за отправку, будет содействовать запрашивающему
(индивиду) в обеспечении того, что запрос будет сопровождаться всеми
документами, указанными в запросе, в целях облегчения выполнения этого запроса.
Этот орган содействует также в обеспечении любого необходимого перевода
документов.
Этот орган может отказаться передавать запрос, если будет совершенно
очевидно, что запрос не выполнен надлежащим органом.
2
Центральный орган, ответственный за получение запросов, передает этот
запрос органу, ответственному за отправку запросов. Этот орган информирует о
любых сложностях, связанных с выполнением данного запроса и о решении,
принятом в отношении запроса компетентным органом, орган, пославший данный
запрос.
Статья 4
Все документы, направляемые во исполнение настоящего соглашения,
освобождаются от необходимости легализации, завершения либо иной
соответствующей формальности.
Статья 5
Договаривающиеся стороны не будут устанавливать никакие пошлины, сборы
за оказание услуг, предоставляемых настоящим соглашением.
Статья 6
1

Если нет специальных соглашений между органами государственной власти
договаривающихся сторон и согласно положениям статей 13, 14:
a заявление о правовой помощи, документы, прилагаемые к нему, и любая другая
информация должны быть составлены на официальном языке, на одном из
официальных языков страны, которой передаются такие документы, или
сопровождаться переводом на этот язык;
b каждая договаривающаяся сторона обязана принять заявление о правовой помощи,
документы, касающиеся его, и любую другую информацию, если они составлены на
английском или французском языках или же сопровождены переводом на один из
этих языков.
2
Информация, исходящая от государства, получающего правовую помощь,
может быть составлена на официальном языке, на одном из официальных языков
этого государства, на английском или французском языках.
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Статья 7
Для того, чтобы способствовать выполнению данного соглашения,
центральные органы договаривающихся сторон будут снабжать друг друга
информацией, касающейся их внутреннего законодательства о предоставлении
правовой помощи.
Статья 8
Органы, упомянутые в статье 2, будут назначаться декларацией,
направляемой Генеральному Секретарю Совета Европы после того, как государство
становится стороной в Конвенции в соответствии с положениями статей 9 и 11
Статья 9
1

Это соглашение открыто для подписания государствам - членам Совета
Европы, которые могут стать участниками соглашения посредством:
a подписание без оговорки в отношении ратификации, принятия или утверждения.
b подписание с оговоркой в отношении ратификации, принятия или утверждения,
следующих за ратификацией, принятием или утверждением.
2
Документы, касающиеся ратификации, принятия или утверждения подлежат
сдаче на хранение Генеральному Секретарю Совета Европы.
Статья 10
1

Соглашение вступает в силу по истечении одного месяца с даты, когда два
государства
- члена Совета Европы станут участниками соглашения в соответствии с
положениями ст.9.
2
Любое государство, которое впоследствии подпишет соглашение без оговорок
в отношении ратификации, принятия или одобрения, или, которое ратифицирует,
примет или утвердит его, Соглашение вступает в силу по истечении 1 месяца с даты
подписания или с даты депонирования документов по ратификации, принятии или
утверждении.
Статья 11
1

После вступления в силу данного Соглашения, Совет Министров Совета
Европы может пригласить любое государство - не члена присоединиться к
соглашению.
2
Такое присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному
Секретарю Совета Европы документов, касающихся присоединения, которые
вступают в силу, по истечении 1 месяца с даты сдачи на хранение.
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Статья 12
1 Любое государство во время подписания или депонирования своей
ратификационной грамоты и документа о принятии, утверждении или присоединении
может определить территорию или территории, на которые распространяется
настоящая конвенция.
2 Любое государство при депонировании своей ратификационной грамоты и
документа о принятии, утверждении или присоединении посредством декларации в
адрес Генерального Секретаря Совета Европы может распространить действие
настоящей конвенции на любую другую территорию или территории, указанные в
декларации, за внешние сношения которых оно отвечает, либо от имени которых оно
было уполномочено брать обязательства.
3 Любая, сделанная во исполнение предшествующего пункта декларация, может быть
отозвана в отношении указанной в такой декларации территории посредством
уведомления Генерального Секретаря Совета Европы. Такой отзыв вступает в силу
через 6 месяцев после даты получения уведомления Генеральным Секретарем
Совета Европы.
Статья 13
1 Любое государство во время подписания или депонирования своей
ратификационной грамоты и документа о принятии, утверждении или присоединении
может заявить, что оно исключает полностью или частично применение положений
статьи 6 пункта 1 б. Никаких других поправок к этому Соглашению не допускается.
2 Любое государство может полностью или частично отозвать оговорку, которую оно
сделало посредством декларации в адрес Генерального Секретаря Совета Европы.
Оговорка перестает действовать с даты принятия декларации.
3 В случае, если какое-либо договаривающееся государство сделало оговорку, любое
другое договаривающееся государство может сделать такую же оговорку в
отношении того государства.
Статья 14
1 Договаривающееся государство, официальным языком которого является более
чем 1 язык, может в целях применения статьи 6 пункта 1 а посредством декларации
определить язык, на котором будут составляться заявление о правовой помощи,
документы, прилагаемые к нему, и любая другая информация, для определенной
части территории (определ. язык - опред. территория).
2 Декларация, упомянутая в предшествующем пункте, направляется в адрес
Генерального Секретаря Совета Европы заинтересованной стороной во время
подписания соглашения или депонирования своей ратификационной грамоты и
документа о принятии, утверждении или присоединении. Декларация может быть
отозвана, в нее могут быть внесены поправки в соответствии с такой же процедурой.
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Статья 15
1 Любое Договаривающееся государство может денонсировать настоящее
Соглашение в той степени, в которой оно его касается, направив соответствующее
уведомление на имя Генерального Секретаря Совета Европы.
2 Денонсация вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты получения такого
уведомления Генеральным Секретарем Совета Европы.
Статья 16

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет государства - члены Совета
Европы и любое присоединившееся к настоящему соглашению государство о:
любом подписании без оговорки в отношении ратификации, принятии и
утверждении.
любом подписании
с
оговоркой в
отношении ратификации, принятии
и утверждении.
о депонировании любых документов по ратификации, принятии, утверждении и
присоединении.
о любой декларации, сделанной во исполнение положений статьи 8.
о дате вступления в силу данного соглашения в соответствии со статьей 10.
о любой декларации, полученной во исполнение положений пунктов 2, 3 статьи 12.
о любой оговорке, сделанной во исполнение положений пункта 1 статьи 13.
отзыве любой оговорки, сделанной во исполнение положений пункта 2 статьи 13.
любой декларации, полученной во исполнение положений статьи 14.
любом уведомлении, полученном во исполнение положений статьи 15 и дате
вступления денонсации в силу.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

образом

на

то

Совершено в Страсбурге 27 января 1977 года на английском и французском языках,
причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который сдается на
хранение в архивы Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы
препровождает заверенные копии Конвенции каждому из подписавших ее или
присоединившихся в ней правительств.
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FƏRDİ MƏLUMATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ QAYDADA
İŞLƏNMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR ŞƏXSLƏRİN QORUNMASI
HAQQINDA KONVENSİYA
Strasburq, 28.01.1981
Preambula
Bu sənədi imzalayan Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər, Avropa Şurasının
məqsədinin, onun üzvləri arasında, xüsusilə qanunun aliliyi prinsipinə, habelə insan
hüquqları və əsas azadlıqlara hörmətlə yanaşılmasına əsaslanan daha böyük birliyə nail
olmaq olduğunu nəzərə alaraq;
Hər
bir
kəsin
hüquq
və
əsas
azadlıqlarının,
və
xüsusilə
də
avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi məlumatların sərhədlər arasında artan
axınını nəzərə
alaraq şəxsi
həyatın
toxunulmazlığı hüququnun
qorunmasının
gücləndirilməsinin məqsədəuyğun olduğunu nəzərə alaraq;
Eyni zamanda sərhədlərdən asılı olmayaraq məlumat azadlığı üzrə öhdəliklərini bir
daha təsdiq edərək;
Şəxsi həyatın toxunulmazlığına hörmət və insanlar arasında məlumatın azad
yayılması kimi əsas dəyərlərin uzlaşdırılmasının zəruri olduğunu etiraf edərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
I Fəsil - Ümumi müddəalar
Maddə 1 - Məqsəd
Bu
Konvensiyanın
məqsədi
vətəndaşlığından,
yaxud
yaşadığı yerdən
asılı olmayaraq, hər bir Tərəfin ərazisində hər bir şəxsin hüquq və əsas azadlıqlarına,
xüsusilə fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar olaraq şəxsi
həyatın toxunulmazlığı ("məlumatların qorunması") hüququna hörmət edilməsini təmin
etməkdən ibarətdir.
Maddə 2 – Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a "fərdi məlumat" müəyyən edilən və ya müəyyən edilə bilən fərdə aid istənilən
məlumatı bildirir ("məlumat subyekti");
b "avtomatlaşdırılmış məlumat faylı" avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən istənilən
məlumat toplusunu bildirir;
c "avtomatlaşdırılmış işlənmə" tam və ya qismən avtomatlaşdırılmış vasitələrlə
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həyata keçirilən aşağıdakı əməliyyatları əhatə edir: məlumatların saxlanması, bu
məlumatlar üzərində məntiqi və/və ya riyazi əməliyyatların aparılması, onların
dəyişdirilməsi, pozulması, axtarılması və yaxud yayılması;
d "faylın nəzarətçisi" milli qanunvericiliyə əsasən avtomatlaşdırılmış məlumat faylının
məqsədi, fərdi məlumatların hansı kateqoriyalarının saxlanması və onlar üzərində
hansı əməliyyatların aparılması barədə qərar vermək səlahiyyətində olan fiziki və ya
hüquqi şəxsi, dövlət orqanını, agentlik və ya digər orqanı bildirir.
Maddə 3 - Tətbiq dairəsi

a

b

c

1 Tərəflər bu Konvensiyanın dövlət və özəl sektorda avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat
fayllarına
və
fərdi
məlumatın
avtomatlaşdırılmış işlənməsinə
tətbiq
edilməsini öz üzərilərinə götürürlər.
2 Hər bir dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya
qoşulma haqqında sənədləri saxlanca verərkən, və yaxud sonrakı istənilən vaxt
Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bəyanat vasitəsilə aşağıdakılar barədə
bildiriş verə bilər:
avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının siyahısı təqdim olunacaq müəyyən
kateqoriyalarına bu Konvensiyanı tətbiq etməyəcək. Bu siyahıya dövlətdaxili
qanunvericiliyə müvafiq olaraq məlumatın qorunması müddəalarına aid olan
avtomatlaşdırılmış məlumat fayllarının kateqoriyaları daxil edilmir. Bu səbəbdən,
avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının əlavə kateqoriyaları dövlətdaxili qanunvericiliyə
müvafiq olaraq məlumatın qorunması müddəalarına aid edildikdə Tərəf yeni bəyanatla bu
siyahıya düzəlişlər edir;
bu Konvensiyanı hüquq subyektliliyinə malik olub-olmamasından asılı olmayaraq şəxslər
qrupuna, assosiasiyalara, qurumlara, şirkətlərə, korporasiyalara, bilavasitə və ya
dolayısı fərdlərdən ibarət olan hər hansı bir başqa orqanlara aid məlumata tətbiq edəcək;
bu Konvensiyanı avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməyən fərdi məlumat fayllarına da tətbiq
edəcək.
3 Yuxarıda göstərilən 2.b və c yarımbəndlərində nəzərdə tutulan bəyanatlardan hər
hansı biri ilə Konvensiyanın tətbiq dairəsini genişləndirmiş istənilən Dövlət qeyd edilən
bəyanatda belə genişlənmənin siyahısı təqdim olunacaq fərdi məlumat fayllarının müəyyən
kateqoriyalarına tətbiq olunacağı haqqında bildiriş verə bilər.
4 Avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının müəyyən kateqoriyalarını yuxarıda
göstərilən 2.a yarımbəndində nəzərdə tutulan bəyanatla istisna edən istənilən Tərəf,
Konvensiyanın fərdi məlumat fayllarının bu kateqoriyalarına tətbiqini onları istisna etməyən
Tərəfdən tələb edə bilməz.
5 Bundan əlavə, yuxarıda göstərilən 2 b və c yarımbəndlərində nəzərdə tutulan
genişləndirmələrdən bu və ya digərini etməyən Tərəf, belə genişləndirmələri edən Tərəfə
münasibətdə Konvensiyanın bu məsələlərdə tətbiqini tələb edə bilməz.
6 Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan bəyanatlar, imzalama zamanı və ya
ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanca verərkən
belə bəyanatları edən Dövlətə münasibətdə Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi andan
etibarən və ya belə bəyanatlar istənilən digər vaxtda edilibsə Avropa Şurasının
Baş Katibinin bu bəyanatları almasından üç ay sonra qüvvəyə minir. Bu bəyanatlar
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Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bildirişlə tam və ya qismən geri götürülə bilər.
Geri götürmə belə bildirişin alındığı tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir.
II Fəsil — Fərdi məlumatların qorunması üzrə əsas prinsiplər
Maddə 4 - Tərəflərin öhdəlikləri
1 Tərəflərdən hər biri bu fəsildə müəyyən edilən fərdi məlumatların qorunması üzrə
əsas prinsipləri həyata keçirmək üçün öz daxili qanunvericiliklərində zəruri tədbirlər
görürlər.
2 Bu tədbirlər ən son müddət kimi bu Konvensiyanın həmin Tərəfə münasibətdə
qüvvəyə mindiyi vaxtda görülməlidir.
Maddə 5 - Məlumatların keyfiyyəti
Avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi məlumatlar:
a ədalətli və qanuni qaydada əldə olunur və işlənir;
b müəyyən olunmuş və qanuni məqsədlər üçün saxlanılır və həmin məqsədlərə
uyğun olmayan şəkildə istifadə olunmur;
c adekvat, müvafiq olmalı və onların saxlanma məqsədlərindən başqa
məqsədlər üçün istifadə olunmur;
d düzgün olur və zəruri olduğu halda yeniləşdirilir;
e məlumatların saxlanma məqsədləri üçün tələb olunan vaxtdan çox olmayaraq
məlumat subyektlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verən formada qorunub saxlanılır.
Maddə 6 - Xüsusi məlumat kateqoriyaları
İrqi mənsubiyyəti, siyasi baxışları və ya dini, yaxud digər etiqadları aşkar edən, eləcə
də sağlamlıq və cinsi həyatla əlaqədar fərdi məlumatlar yalnız dövlətdaxili qanunvericilik
müvafiq təminat verdikdə avtomatlaşdırılmış qaydada işlənə bilər. Bu həmçinin cinayət
məsuliyyəti ilə əlaqədar olan fərdi məlumatlara da şamil edilir.
Maddə 7 - Məlumatların təhlükəsizliyi
Avtomatlaşdırılmış məlumat fayllarında saxlanılan fərdi məlumatları təsadüfi və ya
icazəsiz məhvdən və ya gözlənilməyən itkidən, eləcə də icazəsiz istifadə, dəyişdirmə və
yaxud yayılmadan qorumaq üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülür.
Maddə 8 - Məlumat subyekti üçün əlavə təminat
İstənilən şəxsə aşağıdakı hüquqlar verilir:
a avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat faylının mövcudluğunu, onun əsas məqsədlərini,
eləcə də məlumat faylının nəzarətçisi, onun daimi yaşayış yeri və ya iş ünvanı haqqında
məlumatı müəyyənləşdirmək;
b müəyyən vaxt ərzində və əlavə vaxt itkisi və ya vəsait xərcinə yol vermədən ona aid
537

fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış məlumat faylında saxlanıb-saxlanmadığının təsdiqini
və belə məlumatlar barədə aydın formada məlumat almaq;
c belə məlumatlar bu Konvensiyanın 5 və 6-cı maddələrində müəyyən edilən əsas
prinsiplərin qüvvəyə minməsinə imkan verən dövlətdaxili qanunvericiliyin müddəalarına
uyğun olmadan işləndikdə vəziyyətdən asılı olaraq onların düzəldilməsinə və ya
silinməsinə nail olmaq;
d bu maddənin b və c bəndlərində qeyd edilən təsdiq və ya, vəziyyətdən asılı olaraq,
məlumat, düzəliş və ya silinmə haqqında müraciət yerinə yetirilmədikdə hüquqi müdafiə
vasitələrindən istifadə etmək.
Maddə 9 - İstisna və məhdudiyyətlər
1 Bu maddədə müəyyən edilənlərdən başqa bu Konvensiyanın 5, 6 və 8-ci
maddələrinin müddəalarından heç bir istisnaya yol verilmir.
2 Bu Konvensiyanın 5, 6 və 8-ci maddələrinin müddəalarından qismən çəkilməyə,
Tərəfin qanunlarında belə ləğv etmə nəzərdə tutulduğu və demokratik cəmiyyətdə
aşağıdakı maraqlar naminə zərurət yaratdıqda icazə verilir:
a Dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, dövlətin maliyyə maraqlarının
qorunması və yaxud cinayətlərin qarşısının alınması;
b məlumat subyektinin və ya başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması.
3 Məlumat subyektlərinin şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququnun pozulması üçün
aşkar təhlükə olmadıqda statistika və elmi tədqiqat məqsədləri üçün istifadə olunan
avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarına münasibətdə 8-ci Maddənin b, c və d
bəndlərində göstərilən hüquqların həyata keçirilməsinə qanunla məhdudiyyətlər qoyula
bilər.
Maddə 10 - Sanksiyalar və hüquqi
müdafiə vasitələri
Hər bir Tərəf bu fəsildə müəyyən edilən məlumatların qorunması üzrə əsas prinsipləri
həyata keçirən dövlətdaxili hüququn müddəalarının pozulması hallarında müvafiq
sanksiyalar və hüquqi müdafiə vasitələrini müəyyən etməyi öz üzərinə götürür.
Maddə 11 - Genişləndirilmiş müdafiə
Bu fəslin heç bir müddəası Tərəfin məlumat subyektlərini bu Konvensiyada müəyyən
olunduğundan daha geniş şəkildə müdafiə etmək imkanının məhdudlaşdırılması və ya
digər şəkildə ona təsir etməsi kimi şərh edilmir.
III Fəsil - Transsərhəd məlumat axınları
Maddə 12 - Transsərhəd fərdi məlumatlar axınları
və dövlətdaxili qanunvericilik
1 Aşağıdakı müddəalar vasitələrdən asılı olmayaraq avtomatlaşdırılmış qaydada
işlənən və ya avtomatlaşdırılmış işlənmə üçün nəzərdə tutulan fərdi məlumatların dövlət
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sərhədlərindən ötürülməsinə münasibətdə tətbiq ediləcək.
2 Yalnız şəxsi həyatın qorunması məqsədilə Tərəf digər Tərəfin ərazisinə gedən
transsərhəd fərdi məlumatlar axınlarını qadağan etməyəcək və yaxud buna xüsusi icazə
verilməsini tətbiq etməyəcək.
3
Buna
baxmayaraq
hər
bir
Tərəf
2-ci
bəndin
müddəalarının
dayandırılması hüququna aşağıdakı hallarda malikdir:
a Digər Tərəfin qaydaları bərabər müdafiəni təmin edən hallar istisna olmaqla,
Tərəfin qanunvericiliyi fərdi məlumatların və ya avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının
xüsusiyyətindən irəli gələrək belə məlumat və faylların müəyyən kateqoriyaları üzrə xüsusi
qaydaları əhatə etdikdə;
b Ötürmə onun ərazisindən Konvensiyanın tərəfi olmayan dövlətin ərazisinə, bu
bəndin əvvəlində göstərilən Tərəfin qanunvericiliyindən yayınmaqla nəticələnən
belə ötürmələrin qarşısını almaq məqsədilə, digər bir Tərəfin ərazisi vasitəsilə həyata
keçirildikdə.
IV Fəsil - Qarşılıqlı Yardım
Maddə 13 - Tərəflər arasında əməkdaşlıq
1 Tərəflər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün bir-birinə qarşılıqlı yardımın
göstərilməsi barədə razılığa gəlirlər.
2 Bu məqsədlə:
a Tərəflərdən hər biri bir və ya bir neçə orqan təyin edir və onların
adı və ünvanı haqqında Avropa Şurasının Baş Katibinə məlumat verir;
b bir orqandan daha çox orqan təyin edən Tərəflər yuxarıdakı yarımbənddə
adı çəkilən məlumatda hər bir orqanın səlahiyyətini dəqiqləşdirir.
3 Tərəfin təyin etdiyi orqan digər Tərəfin təyin etdiyi orqanın müraciətinə əsasən
aşağıdakıları yerinə yetirir:
a məlumatın qorunması sahəsində özünün qanunları və inzibati təcrübəsi haqqında
məlumat verir;
b dövlətdaxili qanunlara müvafiq olaraq və yalnız şəxsi həyatın toxunulmazlığının
qorunması məqsədilə avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi məlumatlar istisna olmaqla,
ərazisində həyata keçirilən xüsusi avtomatlaşdırılmış işlənmə ilə bağlı faktiki məlumatların
verilməsi üçün müvafiq tədbirlər görür.

Maddə 14 - Xaricdə yaşayan məlumat
subyektlərinə yardım
1 Hər bir Tərəf xaricdə yaşayan istənilən şəxsin, bu Konvensiyanın 8-ci maddəsində
müəyyən edüən prinsiplərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş dövlətdaxili qanunvericiliyi ilə
verilən hüquqlardan istifadə etməsinə yardım edir.
2 Belə şəxsin digər Tərəfin ərazisində yaşadığı halda, ona həmin Tərəfin təyin etdiyi
orqan vasitəsilə öz müraciətini təqdim etmək imkanı verilir.
3 Yardım haqqında müraciətdə bütün zəruri rekvizitlər olmalıdır. Bunlara həmçinin
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aşağıdakılar da aiddir:
a müraciət edən şəxsin adı, ünvanı və onun şəxsiyyətini müəyyən etməyə imkan
verən digər müvafiq təfərrüatlar;
b müraciətin aid olduğu avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat faylı və ya onun nəzarətçisi;
c müraciətin məqsədi.
Maddə 15 - Təyin edilmiş orqan tərəfindən
göstərilən yardımla bağlı təminat
1 Digər Tərəfin təyin etdiyi orqandan məlumat alan Tərəfin təyin etdiyi orqan bu
yardım haqqında müraciəti müşayiət edən və ya özünün yardım haqqında müraciətinə
cavab olaraq aldığı məlumatı yardım haqqında müraciətdə müəyyən olunan məqsədlərdən
başqa digər məqsədlər üçün istifadə etmir.
2 Hər bir Tərəf təyin edilmiş orqana mənsub olan və ya onun adından fəaliyyət
göstərən şəxslərin belə məlumatın məxfilik və konfidensiallığı ilə bağlı öhdəlik götürməsinə
nəzarət edir.
3 Heç bir halda Təyin olunmuş orqana öz iradəsilə və əlaqədar şəxsin birbaşa
razılığı olmadan 14-cü maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan xaricdə yaşayan məlumat
subyektinin adından müraciət etməyə icazə verilmir.
Maddə 16 - Yardım haqqında müraciətin rəddi
Bu Konvensiyanın 13 və 14-cü maddələrinə müvafiq olaraq yardım haqqında
müraciət ünvanlanan təyin edilmiş orqan aşağıdakı hallardan başqa digər hallarda
müraciətin icrasından imtina edə bilməz:
a müraciət cavab vermək üçün məsul orqanın məlumatın müdafiəsi sahəsində
səlahiyyətlərinə uyğun olmadıqda;
b müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmadıqda;
c müraciətə uyğunluq, təyin edildiyi tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ya ictimai
qaydasına (ordre public) və yaxud bu Tərəfin yurisdiksiyasında olan şəxslərin hüquq və
fundamental azadlıqlarına uyğun gəlmədikdə.
Maddə 17 - Yardım göstərilməsi ilə əlaqədar
xərclər və prosedurlar
1 Tərəflərin 13-cü maddəyə əsasən bir-birinə göstərdiyi qarşılıqlı yardım və 14cü maddəyə əsasən xaricdə olan məlumat subyektlərinə göstərdiyi yardım ekspertlər və
tərcüməçilər üçün ayrılan xərclər və ödənişlərin qarşılanmasından başqa digər xərc
və ödənişlərin ödənilməsini nəzərdə tutmur. Belə xərcləri və ödənişləri yardım üçün
müraciət edən orqanı təyin etmiş Tərəf ödəyir.
2 Məlumat subyektindən digər Tərəfin ərizəsində onun adından həyata
keçirilən tədbirlərlə bağlı, həmin Tərəfin sakinləri
üçün
qanunla
nəzərdə
tutulmuş xərc və ödənişlərdən başqa xərc və ödənişlərin ödənilməsi tələb edilə bilməz.
3 Yardımla bağlı, xüsusilə istifadə olunacaq forma və prosedurlar, eləcə də dillə
bağlı təfərrüatlar əlaqədar Tərəflər arasında birbaşa olaraq müəyyən edilir.
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V Fəsil - Məşvərətçi Komitə
Maddə 18 - Komitənin tərkibi
1 Məşvərətçi Komitə bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra yaradılır.
2 Tərəflərin hər biri komitəyə öz nümayəndəsini və onun müavinini təyin edir.
Konvensiyanın iştirakçısı olmayan Avropa Şurasının üzvü olan istənilən dövlət komitədə
müşahidəçi qismində təmsil olunmaq hüququna malikdir.
3 Məşvərətçi
Komitə
yekdil
qərarla
Konvensiyanın
iştirakçısı və
Avropa Şurasının üzvü olmayan istənilən dövləti ayrı-ayrı iclaslarda müşahidəçi qismində
təmsil olunmağa dəvət edə bilər.
Maddə 19 - Komitənin funksiyaları
Məşvərətçi Komitə:
a bu Konvensiyanın tətbiqini asanlaşdırmaq və təkmilləşdirmək üçün təkliflər irəli sürə
bilər;
b 21-ci maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi barədə təkliflər
irəli sürə bilər;
c 21-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyaya düzəlişlə əlaqədar hər
hansı bir təklif barədə özünün rəyini formalaşdırır;
d Tərəfin müraciəti ilə bu Konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar hər hansı bir
məsələ üzrə öz rəyini bildirə bilər.
Maddə 20 – Prosedur
1 Məşvərətçi Komitə Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən çağırılır. Komitənin
birinci iclası bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra 12 ay müddətində keçirilir. Daha
sonra
isə
Komitə
hər
iki
ildə
ən
azı
bir
dəfə
və Tərəflərin nümayəndələrinin 1/3 hissəsinin Komitənin iclasını keçirməsini sorğu
etdikdə çağırılır.
2
Tərəflərin
nümayəndələrinin çoxluğu
Məşvərətçi
Komitənin
iclasının
keçirilməsi üçün yetərsay təşkil edir.
3 Hər iclasdan sonra, Məşvərətçi Komitə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə öz
işi və Konvensiyanın yerinə yetirilməsi haqqında məruzə təqdim edir.
4 Məşvərətçi Komitə bu Konvensiyanın müddəalarından çıxış etməklə öz Prosedur
Qaydalarını tərtib edir.
VI Fəsil - Düzəlişlər
Maddə 21- Düzəlişlər
1 Tərəf, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və ya Məşvərətçi Komitə bu
Konvensiyaya düzəlişlərin edilməsini təklif edə bilər.
2 Avropa Şurasının
Baş Katibi
düzəliş barədə
istənilən
təklif
haqqında
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, eləcə də Avropa Şurasının üzvü olmayan və 23541

cü maddənin müddəalarına əsasən bu Konvensiyaya qoşulan və yaxud qoşulmaq barədə
təklif alan istənilən dövlətə məlumat verir.
3 Bundan əlavə, Tərəfin və ya Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin təklif etdiyi
istənilən düzəliş Məşvərətçi Komitəyə göndərilir. Məşvərətçi Komitə təklif edilən düzəlişlə
bağlı öz rəyini Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
4 Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Məşvərətçi Komitə tərəfindən təqdim
edilən rəyi nəzərdən keçirir və düzəlişi təsdiq edə bilər.
5 Bu Maddənin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş hər hansı düzəlişin mətni qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndərilir.
6 Bu Maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş istənilən düzəliş, bütün
Tərəflərin onun qəbul edilməsi haqqında Baş Katibə məlumat verməsindən sonra gələn
otuzuncu gün qüvvəyə minir.
VII Fəsil - Yekun müddəalar
Maddə 22 - Qüvvəyə minmə
1 Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün
açıqdır.
Konvensiya
ratifikasiya,
qəbul
və
ya
təsdiq
edilməlidir. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında
sənədlər
Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca verilir.
2 Bu Konvensiya əvvəlki bəndin müddəalarına əsasən Avropa Şurasının üzvü olan
beş dövlətin
Konvensiyanın
məcburiliyinə
razılığını ifadə
etdiyi
tarixdən
hesablanan üç aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
3
Sonradan
Konvensiyanın
məcburiliyinə
razılığını ifadə
edən
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətilərə münasibətdə Konvensiya ratifikasiya, qəbuletmə və
təsdiqetmə haqqında sənədin saxlanca verildiyi tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin
başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 23 - Avropa Şurasının üzvü olmayan dövlətlərin qoşulması
1 Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
Avropa Şurasının üzvü olmayan istənilən dövləti Avropa Şurasının Nizamnaməsinin 20-ci
maddəsinin d bəndində nəzərdə tutulan səs çoxluğu və Komitədə təmsil olunan razılığa
gələn Tərəflərin nümayəndələrinin yekdil səsi ilə qəbul olunan qərar əsasında
Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2 Hər hansı qoşulan dövlətə münasibətdə Konvensiya qoşulma haqqında sənədin
Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca verildiyi tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin
başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 24 - Ərazi ilə bağlı müddəalar
1 İstənilən Dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və
qoşulma haqqında sənədi saxlanca verərkən, bu Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazi və
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ya əraziləri müəyyən edə bilər.
2
İstənilən
Dövlət
istənilən
sonrakı tarixdə
Avropa Şurasının
Baş Katibinə ünvanlanmış bəyanatla bu Konvensiyanın tətbiqini həmin bəyanatda qeyd
olunan istənilən əraziyə genişləndirə bilər. Belə əraziyə münasibətdə Konvensiya
Baş Katibin belə bəyanatı aldığı tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin başa çatmasından
sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3 Əvvəlki iki bəndə əsasən edilən hər hansı bəyanat, həmin bəyanatda qeyd olunan
istənilən əraziyə münasibətdə, Baş Katibə bildiriş ünvanlanması ilə geri götürülə bilər. Geri
götürmə
baş
katibin
belə
bildirişi
aldığı tarixdən
hesablanan
altı aylıq
müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvə minir.
Maddə 25 - Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyanın müddəalarına münasibətdə heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 26 – Denonsasiya
1 İstənilən Tərəf Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə bu
Konvensiyanı istənilən vaxt denonsasiya edə bilər.
2 Belə denonsasiya Baş Katibin bildirişi aldığı tarixdən hesablanan altı aylıq müddətin
başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 27 - Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri və bu
Konvensiyaya qoşulan istənilən dövləti aşağıdakılar haqqında xəbərdar edir:
a hər hansı imzalama;
b ratifikasiya, təsdiqetmə, qəbuletmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca
verilməsi;
c 22, 23 və 24-cü maddələrə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi hər
hansı tarix;
d bu Konvensiyaya aid olan istənilən digər akt, bildiriş və ya məlumatlar.
Bunun təsdiqi olaraq, aşağıda imzaları qeyd edilmiş, müvafiq qaydada
səlahiyyətləndirilmiş şəxslər bu Konvensiyanı imzalamışlar.
Strasburq şəhərində 1981-ci il yanvarın 28-də ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə
imzalanmışdır, hər iki mətn bərabər autentikdir və Avropa Şurasının arxivinə saxlanca
verilir. Avropa Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş surətləri Avropa Şurasının üzvü olan
dövlətlərə və bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunmuş istənilən Dövlətə göndərir.
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Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada
işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 3-cü
maddəsinin 2-ci bəndinin "a" yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci
bəndinin "a" yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada dövlət sirrinə aid edilən, fiziki şəxslər tərəfindən müstəsna olaraq şəxsi və ailə
ehtiyacları üçün emal olunan fərdi məlumatlar kateqoriyalarına Konvensiyanın müddəaları
tətbiq olunmayacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada
işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 3-cü
maddəsinin 2-ci bəndinin "c" yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci
bəndinin "c" yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, avtomatlaşdırılmış qaydada
işlənməyən fərdi məlumatlara Konvensiyanın müddəaları tətbiq olunacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada
işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 13-cü
maddəsinin 2-ci bəndinin "a" yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 13-cü maddəsinin 2-ci
bəndinin "a" yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında fərdi
məlumatların qorunması sahəsində qanunvericilik və inzibati təcrübə haqqında məlumatın
verilməsi, faktiki informasiyanın təqdim edilməsi üzrə səlahiyyətli orqan qismində
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi müəyyən olunur (Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin ünvanı: AZ1073, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 1).

Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada
işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiya üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər
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işğaldan azad olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək
iqtidarında deyildir.

Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada
işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiya üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu
Konvensiyanın müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklər Ermənistan Respublikasına
münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir
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Европейская Конвенция о передаче осужденных лиц
Страсбург, 21 марта 1983 года
Государства-члены Совета Европы, другие государства, подписавшие настоящую
Конвенцию, считая, что целью Совета Европы является достижение большего
единства между его членами; желая развивать международное сотрудничество в
области решения уголовных дел; считая, что такое сотрудничество должно
содействовать совершенствованию отправления правосудия и способствовать
возвращению осужденных лиц в общественную жизнь; считая, что для достижения
этих целей необходимо, чтобы иностранцы, лишенные свободы за содеянное ими
уголовное правонарушение, имели возможность отбывать наказание в близкой им
общественной среде; считая, что лучшим средством достичь этого является
передача осужденных в страны их постоянного проживания, согласились о
нижеследующем:
Статья 1 – Определение
В рамках настоящей Конвенции выражение:
a
"приговор" определяет любое наказание или меру лишения свободы,
вынесенное судьей на определенный или неопределенный срок за содеянное
уголовное правонарушение;
b
"судебное решение" означает постановление судебных органов, объявляющих
судебный приговор;
c
"Государство вынесения приговора" означает государство, осудившее лицо,
которое может быть или уже было объектом передачи;
d
"Государство исполнения приговора" означает государство, которому может
быть или уже было передано осужденное лицо для отбывания в нем срока
наказания.
Статья 2 – Общие принципы
1 Договаривающиеся Стороны обязуются добиваться в соответствии с духом и
буквой настоящей Конвенции всестороннего развития сотрудничества в области
передачи осужденных лиц.
2 Лицо, осужденное на территории одной из Договаривающихся Сторон, в
соответствии с положениями настоящей Конвенции может быть передано другой
Договаривающейся Стороне для отбывания вынесенного ему приговора. В этих
целях во исполнение положений настоящей Конвенции осужденный имеет право
обратиться с просьбой к компетентным органам или государства, вынесшего ему
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приговор, или государства, где он намерен отбывать наказание.
3 Передача может осуществляться по запросу государства, вынесшего приговор,
или государства, где данный приговор будет исполняться.
Статья 3 – Условия передачи

a
b
c

d

e

f

1 В соответствии с положениями настоящей Конвенции передача может иметь место
только при следующих обстоятельствах:
осужденный должен быть гражданином государства исполнения приговора;
судебное постановление должно быть окончательным и не подлежать обжалованию;
срок наказания, который осужденному еще предстоит отбывать, должен быть равен
не менее шести месяцам на момент получения запроса о его переводе или же быть
неопределенным;
осужденный или, в случае преклонного возраста, физического и умственного
состояния последнего, его представитель должны дать согласие на передачу, если
одно из двух Договаривающихся государств считает необходимым получение такого
согласия;
противоправные действия или бездействие, послужившие причиной осуждения,
должны являться уголовным правонарушением с точки зрения уголовного
законодательства государства, исполняющего приговор, или могли бы содержать
состав преступления, если имели место на его территории; и
государство вынесения приговора и государство исполнения приговора должны
договориться об условиях передачи.
2 В исключительных случаях Стороны могут договориться о передаче осужденного,
если даже оставшийся срок отбывания наказания меньше срока, предусмотренного
подпунктом "b" пункта 1.
3 Любое из Договаривающихся государств в момент подписания или передачи
свидетельства о ратификации, принятии, одобрении или присоединении может
направить Генеральному секретарю Совета Европы декларацию, в которой указать,
что оно намерено исключить одну из процедур, предусмотренных статьей 9, пункт 1,
подпункты "a" и "b", при установлении своих связей с другими Договаривающимися
Сторонами.
4 Любое государство в любое время имеет право посредством декларации,
направленной Генеральному секретарю Совета Европы, определить в части,
касающейся данного государства, как оно подразумевает термин "гражданин" в
рамках настоящей Конвенции.
Статья 4 – Обязательство о предоставлении сведений
1 Государство вынесения приговора должно довести содержание настоящей
Конвенции до каждого заключенного, к которому может быть применена настоящая
Конвенция.
2 Если осужденный обратился с просьбой к государству вынесения приговора о
передаче его в соответствии с положениями настоящей Конвенции, то данное
государство сразу же после вынесения окончательного приговора должно
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информировать об этом государство исполнения приговора.
3
Сведения должны содержать:
a фамилию, дату и место рождения осужденного;
b при наличии - адрес его проживания в государстве исполнения приговора;
c изложение фактов, повлекших за собой осуждение;
d юридическую природу, срок и дату с момента вынесения приговора.
4
Если заключенный обратился к государству вынесения приговора с просьбой
о его передаче в соответствии с настоящей Конвенцией, то государство исполнения
приговора сообщает упомянутому выше государству по его запросу все сведения,
перечисленные в предыдущем, третьем, пункте.
5
Осужденному сообщается в письменном виде о любых мерах,
предпринимаемых государством вынесения приговора или государством исполнения
приговора в соответствии с предыдущими пунктами, а также о любом решении,
принятом одним из указанных государств, по поводу его просьбы о передаче.
Статья 5 – Запросы и ответы
1 Запросы о передаче и ответы на них должны оформляться в письменной форме.
2 Эти просьбы должны быть адресованы Министерству юстиции запрашиваемого
государства, Министерством юстиции ходатайствующего государства. Ответы
даются по тем же самым каналам.
3 Любая Договаривающаяся Сторона посредством декларации, направленной
Генеральному секретарю Совета Европы, может сообщить, что она для этих целей
будет использовать другие каналы связи.
4 Запрашиваемое государство в кратчайшие сроки должно информировать
ходатайствующее государство о своем решении принять или отклонить просьбу о
передаче.
Статья 6 – Подтверждающие документы
1 Государство исполнения приговора должно по запросу государства вынесения
приговора предоставить последнему:
a документ или декларацию, подтверждающую то, что осужденный является
гражданином данного государства;
b копию законодательных положений государства исполнения приговора, из которых
следует, что действие или бездействие лица, давшие возможность привлечь его к
судебной ответственности в государстве вынесения приговора, являются также
уголовно наказуемым деянием в соответствии с законодательством государства
исполнения приговора или составили бы преступление, если бы были совершены на
его территории;
c декларацию, содержащую сведения, предусмотренные статьей 9, пункт 2.
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2 В случае получения запроса о передаче государство вынесения приговора должно
предоставить следующие документы государству исполнения приговора, за
исключением тех случаев, когда одно или другое государство уже сообщило, что не
даст своего согласия на передачу:
a заверенную копию вынесенного приговора и примененные при этом
предусмотренные законом положения;
b указание срока уже отбытого наказания, включая сведения о любом временном
заключении, отсрочки наказания или любого другого действия, касающегося
исполнения приговора;
c декларацию, подтверждающую согласие осужденного на свою передачу в
соответствии с содержанием статьи 3, пункты 1 и 2; и
d в каждом случае передачи, если таковая имеет место, полные медицинские или
общие сведения на осужденного, полную информацию о режиме его содержания в
государстве вынесения приговора и полные рекомендации по дальнейшему его
содержанию в государстве исполнения приговора.
3 Государство вынесения приговора или государство исполнения приговора, оба
имеют право затребовать любые из указанных в пунктах 1 и 2 данной статьи
документы или декларации до направления запроса о передаче или принятии
решения об удовлетворении или отклонении такой просьбы.
Статья 7 – Согласие и проверка
1 Государство вынесения приговора проводит разъяснительную работу таким
образом, чтобы лицо, которое должно дать свое согласие на передачу во
исполнение статьи 3, пункты 1 и 2, пошло на это без принуждения и с полным
пониманием возможных юридических последствий, которые могут возникнуть в
результате последовавшего согласия. Процедура проведения этого акта должна
регулироваться законом государства вынесения приговора.
2 Государство, вынесшее приговор, предоставляет возможность государству
исполнения приговора проверить при помощи консула или другого чиновника,
определенного по согласованию с государством вынесения приговора, тот факт, что
согласие на передачу было дано при соблюдении всех условий, предусмотренных
предыдущим пунктом.
Статья 8 – Последствия передачи для государства
вынесения приговора
1
Принятие ответственности за осужденного компетентными властями
государства, исполняющего приговор, дает возможность прекратить исполнение
приговора в государстве, вынесшем приговор.
2
Государство, вынесшее приговор, не имеет права продлевать исполнение
приговора, если государство, исполняющее приговор, считает исполнение приговора
завершенным.
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Статья 9 – Последствия передачи для государства
исполнения приговора
1 Компетентные власти государства исполнения приговора:
a продолжают исполнение приговора незамедлительно или на основании своего
судебного или административного решения, принятого в соответствии с условиями,
определенными в статье 10; или
b преобразуют приговор посредством проведения судебной или административной
процедуры в решение данного государства, заменив таким образом наказание,
определенное государством вынесения приговора, санкцией, предусмотренной
законодательством государства исполнения приговора за такое же правонарушение,
в соответствии с условиями, определенными в статье 11.
2 В случае запроса государство исполнения приговора должно до передачи ему
осужденного лица сообщить государству вынесения приговора, какую из этих
процедур оно выберет.
3 Исполнение приговора регулируется законом государства исполнения приговора, и
только это государство имеет право принимать любые соответствующие решения по
нему.
4 Любое государство, которое в соответствии со своим внутренним
законодательством не имеет возможности использовать одну из процедур,
описанных в пункте 1, для исполнения мер, применяемых на территории другой
Стороны по отношению к лицам, которые с учетом их умственного состояния не
могут нести уголовную ответственность за совершенное ими деяние, и которое
изъявляет желание принять таких лиц с целью продолжения их лечения, может
посредством заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы уведомить о
процедурах, которые данное государство будет применять в таких случаях.
Статья 10 – Продолжение исполнения приговора
1 В случае продолжения исполнения приговора государство исполнения приговора
признает юридическую квалификацию деяния и срок наказания, как они определены
государством вынесения приговора.
2 Тем не менее, если характер или срок наказания несовместимы с
законодательством государства исполнения приговора или если законодательство
данного государства этого требует, то государство исполнения приговора может
посредством судебного или административного решения привести наказание в
соответствие с теми санкциями, которые предусмотрены внутренним законом за
аналогичное правонарушение. Такое наказание должно как можно больше
соответствовать по своему характеру тому наказанию, которое было определено в
приговоре, подлежащем исполнению. По своему характеру или по своей
длительности оно не может быть более тяжким, чем наказание, определенное
государством вынесения приговора, и превышать максимальные меры наказания,
предусмотренные законом государства исполнения приговора.
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Статья 11 – Замена приговора
1 В случае замены приговора применяется процедура, предусмотренная
законодательством государства исполнения приговора. В процессе замены
приговора компетентные власти:
a связаны установлением фактов в той мере, в которой последние прямо или
косвенно отражены в решении, вынесенном государством вынесения приговора;
b не имеют права заменить меру наказания, связанную с лишением свободы, на
санкцию имущественного характера;
c вычитают полностью из меры наказания тот срок, который осужденный уже отбыл; и
d не ужесточают уголовную ответственность осужденного, но и не будут
ориентироваться
на
минимальные
меры
наказания,
предусмотренные
законодательством государства исполнения приговора за одно или несколько
совершенных правонарушений.
2 Если процедура замены приговора была проведена после передачи осужденного
лица, то государство исполнения приговора будет содержать его под стражей или
предпримет другие меры, чтобы обеспечить его личное присутствие в государстве
исполнения приговора до завершения данной процедуры.
Статья 12 – Помилование, амнистия, смягчение наказания
Каждая Сторона может объявить помилование, амнистию или уменьшить меру
наказания в соответствии с действующей Конституцией или другими правовыми
актами.
Статья 13 – Пересмотр приговора
Только государство вынесения приговора имеет право принимать решение по
любому ходатайству о пересмотре существующего приговора.
Статья 14 – Прекращение исполнения приговора
Государство исполнения приговора должно прекратить исполнение приговора сразу
же после получения от государства вынесения приговора любого решения или
принятой меры, в результате которых обязательность исполнения наказания
снимается.
Статья 15 – Сведения об исполнении приговора
Государство исполнения приговора должно представить государству вынесения
приговора сведения об исполнении приговора:
a если оно считает, что исполнение приговора завершено;
b если осужденный совершил побег до истечения исполнения приговора; или
c если государство вынесения приговора затребует от него специальный доклад по
данному вопросу.
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Статья 16 – Транзит
1 Одна из Договаривающихся Сторон должна в соответствии со своим
законодательством приступить к рассмотрению запроса о транзите осужденного
через свою территорию, если запрос адресован другой Стороной, которая в свою
очередь договорилась с третьей Стороной или государством о доставке
осужденного в свою страну или из территории своей страны.
2 Сторона может не дать согласие на транзит:
a если осужденный является гражданином этой Стороны, или
b если преступление, явившееся основанием к привлечению к уголовной
ответственности,
не
считается
правонарушением
в
соответствии
с
законодательством этой Стороны.
3 Запросы о транзите и ответы на них должны передаваться по каналам связи,
обозначенным в положениях статьи 5, пункты 2 и 3.
4 Сторона может согласиться с запросом на транзит через свою территорию
осужденного, переданного ей третьим государством, если данное государство имеет
договоренность с другой Стороной о доставке осужденного в свою страну или из
своей территории.
5 Сторона, к которой обратились с запросом о транзите, может содержать
осужденного в заключении только на период, необходимый для транзитного провоза
осужденного через свою территорию.
6 Стороне, давшей согласие на транзит, может быть предложено дать гарантии, что
осужденный не будет преследоваться в уголовном порядке, не будет содержаться в
заключении в соответствии с условиями предыдущего пункта, а также не будет
подвержен любому другому ограничению личной свободы на территории
государства транзита за свои предыдущие действия и приговоры после отправки с
территории государства вынесения приговора.
7 Запрос о транзите не оформляется, если для этих целей используется воздушный
коридор над территорией одной из Сторон и посадка на территории данной Стороны
не предусмотрена. Тем не менее каждое государство может посредством
декларации, адресованной Генеральному секретарю Совета Европы, при
подписании или передаче документа о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении потребовать, чтобы ему было сообщено о любом транзите
осужденного над своей территорией.
Статья 17 – Языки и расходы
1 Сведения в части, касающейся статьи 4, пунктов 2 - 4, должны составляться на
языке той Стороны, которой данные сведения адресуются, или на одном из
официальных языков Совета Европы.
2 За исключением положения нижеследующего пункта 3 нет необходимости
переводить запросы о передаче или подтверждающие передачу документы.
3 Любое государство имеет право при подписании или передаче на хранение
документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении посредством
декларации, адресованной Генеральному секретарю Совета Европы, потребовать,
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чтобы к запросам о передаче и документам о подтверждении передачи прилагался
перевод на языке данного государства или на одном из официальных языков Совета
Европы, или на одном из тех языков, которые данное государство укажет. Оно может
в этой связи также заявить, что готово принять переводы на любом другом языке
помимо официального или официальных языков Совета Европы.
4 Документы, передаваемые во исполнение настоящей Конвенции, не нуждаются в
утверждении, за исключением, предусмотренном статьей 6, пункт 2, подпункт "а".
5 Расходы по применению настоящей Конвенции несет государство исполнения
приговора за исключением расходов, которые могут возникнуть на территории
государства вынесения приговора.
Статья 18 – Подписание и вступление в силу
1 Настоящая Конвенция открыта к подписанию для государств - членов Совета
Европы и государств, не являющихся членами, которые участвовали в ее
разработке. Настоящая Конвенция должна быть подвержена процедуре
ратификации, принятия и утверждения. Документы о ратификации, принятии или
утверждении должны быть препровождены на хранение Генеральному секретарю
Совета Европы.
2 Настоящая Конвенция вступит в силу в первый день месяца после истечения
трехмесячного периода с того момента, когда три государства - члена Совета
Европы дадут свое согласие на принятие данной Конвенции в соответствии с
положениями пункта 1.
3
Для любого государства, изъявившего в дальнейшем свое желание
присоединиться к Конвенции, данная Конвенция вступит в силу в первый день
месяца после истечения трехмесячного периода с даты передачи на хранение
документа о ратификации, принятии или апробации.
Статья 19 – Присоединение государств,
не являющихся членами Совета Европы
1 После вступления в силу настоящей Конвенции Комитет Министров Совета
Европы может, после проведения консультаций с государствами - членами,
предложить любому государству, не являющемуся членом Совета Европы и не
указанному в статье 18, пункт 1, присоединиться к настоящей Конвенции, если
такое решение будет принято общим большинством, предусмотренным статьей 20,
пункт 2, Устава Совета Европы, и единогласно представителями Договаривающихся
государств, имеющих право заседать в Комитете.
2 Для любого принимаемого государства настоящая Конвенция вступит в силу в
первый день месяца после истечения трехмесячного периода со дня передачи на
хранение документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 20 – Территориальное применение
1 Любое государство может во время подписания или передачи на хранение своего
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документа о ратификации, принятии, апробации или присоединении определить
одну или несколько территорий, на которых будет распространено действие
настоящей Конвенции.
2 Любое государство может в дальнейшем в любой момент посредством
декларации, адресованной Генеральному секретарю Совета Европы, расширить
применение настоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную в
декларации. Конвенция вступит в силу по отношению к этой территории в первый
день месяца после истечения трехмесячного периода со дня получения декларации
Генеральным секретарем.
3 Любая декларация, сделанная согласно двум предыдущим пунктам, может быть
отозвана в той части, которая касается определенной в данной декларации
территории, посредством направления уведомления (нотификации) Генеральному
секретарю. Отзыв вступает в силу в первый день месяца после истечения
трехмесячного периода со дня получения Генеральным секретарем уведомления.
Статья 21 – Применение по времени
Настоящая Конвенция применяется к исполнению по принятым приговорам до или
после своего вступления в силу.
Статья 22 – Связи с другими конвенциями и соглашениями
1 Настоящая Конвенция не наносит ущерб правам и обязательствам, вытекающим
из соглашений об экстрадиции и других соглашений международного
сотрудничества в области уголовного права, предусматривающих передачу
заключенных с целью проведения очных ставок и получения свидетельских
показаний.
2 Если две или несколько Сторон уже заключили или заключат соглашение или
договор о передаче заключенных или если они установили или установят другими
способами взаимные связи в данной области, то они будут иметь право применять
дух и букву такого договора или соглашения вместо настоящей Конвенции.
3 Настоящая Конвенция не ущемляет прав государств, которые в качестве
Договаривающихся Сторон подписали Европейскую конвенцию о международной
действительности судебных решений по уголовным делам, и предоставляет им
возможность заключить между собой двустороннее или многостороннее соглашение
по проблемам, регулируемым данной Конвенцией, с целью дополнения ее
положений или лучшего применения содержащихся в ней руководящих принципов.
4 Если запрос о передаче осужденного входит в компетенцию настоящей Конвенции
и Европейской конвенции о международной действительности судебных решений по
уголовным делам или любого другого соглашения или договора по вопросам
передачи осужденных, то запрашивающее государство должно при подготовке
просьбы дать уточнение, в соответствии с каким документом данный запрос
составлен.
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Статья 23 – Мирное урегулирование
Европейские комитет по уголовным делам будет следить за применением
настоящей Конвенции и, при необходимости, выступит посредником для мирного
урегулирования любого затруднения, возникшего в связи с его применением.
Статья 24 – Расторжение (денонсация)
1 Любая Сторона может в любое время расторгнуть настоящую Конвенцию
посредством направления нотификации Генеральному секретарю Совета Европы.
2 Распоряжение вступает в силу в первый день месяца после истечения
трехмесячного периода со дня получения Генеральным секретарем нотификации.
3 Тем не менее действие настоящей Конвенции будет продолжаться при исполнении
приговоров тех осужденных, которые были переданы в соответствии с положениями
данной Конвенции до того, как распоряжение вступило в силу.

Статья 25 – Уведомления (нотификации)
Генеральный секретарь Совета Европы направит уведомление государствамчленам Совета Европы, государствам, не являющимся членами Совета Европы,
принявшим участие в разработке настоящей Конвенции, а также любому
государству, присоединившемуся к Конвенции:
a о любом новом подписании;
b о передаче на хранение любого документа о ратификации, принятии, утверждении
или присоединении;
c о дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьями 18,
пункты 2 и 3, 19, пункт 2, и 20, пункты 2 и 3;
d о любом другом акте, декларации, нотификации или сообщении, относящихся к
настоящей Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, имевшие на то соответствующие
полномочия, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Страсбурге 21 марта 1983 г. на французском и английском языках,
причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который
будет сдан на хранение в архивы Совета Европы. Генеральный секретарь Совета
Европы направит заверенную копию каждому государству-члену Совета Европы,
государствам, не являющимся членами Совета Европы, принимавшим участие в
разработке настоящей Конвенции, и любому государству, готовому к ней
присоединиться.
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Европейская конвенция о выплате компенсации
жертвам тяжких преступлений
Страсбург, 24 ноября 1983 года
Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию, полагая,
что целью Совета Европы является более тесное сплочение его членов, полагая,
что, исходя из понятий справедливости и общественной солидарности, необходимо
рассмотреть положение жертв умышленных насильственных преступлений,
подвергнувшихся покушению на их физическое состояние или здоровье, или лиц,
которые находились на попечении погибших в результате преступления, полагая,
что необходимо разработать и внедрить систему возмещения государством ущерба
пострадавшим на той территории, где были совершены эти преступления, особенно
в тех случаях, когда преступник не известен или не имеет средств, полагая, что
необходимо разработать элементарные положения в рассматриваемой области,
изучив Резолюции (77) 27 Комитета Министров Совета Европы по возмещению
ущерба жертвам уголовных преступлений, постановили следующее:
Акт I – Основные принципы
Статья 1
Стороны обязуются принять необходимые положения, чтобы привести в действие
принципы, содержащиеся в акте I настоящей Конвенции.
Статья 2
1 Когда возмещение убытков не может быть обеспечено из других источников,
государство должно это взять на себя для следующих категорий:
a для тех, которым в результате умышленных насильственных преступлений был
нанесен серьезный урон физическому состоянию или здоровью;
b для тех, которые находились на иждивении погибших в результате такого
преступления.
2 Возмещение ущерба, предусмотренного предыдущим абзацем, осуществляется
даже в том случае, если преступник не может подвергнуться судебному
преследованию или быть наказан.
Статья 3
Компенсация ущерба, осуществляемая тем государством, на территории которого
было совершено преступление выплачивается:
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a гражданам государств - участников настоящей Конвенции;
b гражданам всех государств - членов Совета Европы, которые постоянно проживают
на территории государства, в котором было совершено преступление.
Статья 4
Компенсация должна покрывать в зависимости от случая по крайней мере
следующие части ущерба: потерю заработка, затраты на лекарства и
госпитализацию, затраты на похороны и в случаях, касающихся иждивенцев, содержания.
Статья 5
Режим возмещения ущерба в случае необходимости может устанавливать по
всему ущербу или по его части верхний предел, выше которого, и нижний предел,
ниже которого ущерб не будет возмещен.
Статья 6
Режим возмещения ущерба может установить срок, в течение которого
принимаются прошения.
Статья 7
Возмещение ущерба может быть уменьшено или отменено с учетом
финансового положения запрашивающего.
Статья 8
1 Возмещение ущерба может быть уменьшено или отменено в связи с поведением
жертвы или запрашивающего до, во время или после преступления или в связи с
причиненным ущербом.
2 Возмещение ущерба может быть также уменьшено или отменено, если потерпевший
или запрашивающий замешаны в организационном преступлении или состоят в
организации, занимающейся преступной деятельностью.
3 Возмещение ущерба может быть также уменьшено или отменено в случаях, когда
полное или частичное возмещение противоречит смыслу справедливости или
общественного порядка.
Статья 9
Чтобы избежать двойной компенсации, государство или уполномоченный орган
могут удержать из уплачиваемой или потребовать возврата из уже выплаченной
компенсации любой суммы денег, полученных потерпевшим вследствие
причиненного ущерба или смерти, от свершившего преступление, в порядке
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социального страхования или из любого другого источника.
Статья 10
Государство или компетентные власти могут получить возмещение ущерба вместо
потерпевшего, но не свыше выплаченной суммы.
Статья 11
Стороны обязуются принять надлежащие меры с тем, чтобы информация по порядку
возмещения ущерба была предоставлена потенциальным просителям.

Акт II – Международное сотрудничество
Статья 12
При условии применения двусторонних или многосторонних соглашений о
взаимопомощи между государствами компетентные власти Сторон должны взаимно
договориться по запросу о возможно наиболее полном сотрудничестве в области,
охватываемой настоящей Конвенцией. С этой целью
каждое государство,
вступающее в Конвенцию, назначает центральный орган, которому поручается
принимать запросы о содействии, давать им ход и информировать об этом
Генерального секретаря Совета Европы, когда принимается решение о хранении
акта о ратификации, принятии, одобрении или вступлении.
Статья 13
1 Европейский комитет по уголовным проблемам Совета Европы информируется о
применении настоящей Конвенции.
2 С этой целью каждая Сторона передает Генеральному секретарю Совета Европы
всю
полезную
информацию,
относящуюся
к
законодательным
или
регламентирующим положениям, имеющим отношение к вопросам, охватываемым
Конвенцией.

Акт III – Заключительные положения
Статья 14
К Конвенции могут присоединиться государства - члены Совета Европы. Она
подлежит ратификации, принятию или одобрению. Акты о ратификации, принятии
или одобрении принимаются на хранение Генеральным секретарем Совета Европы.
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Статья 15
1 Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего по
истечении трех месяцев с даты, когда три государства - члена Совета Европы
выразили согласие вступить в Конвенцию в соответствии с положениями статьи 14.
2 Для любого государства - члена, объявившего впоследствии о своем решении
вступить в Конвенцию, Конвенция вступает в силу в первый день месяца,
следующего по истечении трех месяцев с даты вручения на хранение акта о
ратификации, принятии или одобрении.
Статья 16
1 После вступления в силу настоящей Конвенции Комитет Министров Совета Европы
может предложить любому государству - не члену Совета Европы вступить в
настоящую Конвенцию решением, принятым большинством, как это предусмотрено
статьей 20 "д" Устава Совета Европы, и единогласным решением представителей
государств, подписавших Конвенцию и имеющих право заседать в Комитете.
2 Для любого вступающего в Конвенцию государства Конвенция вступает в силу в
первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты сдачи на
хранение Генеральному секретарю Совета Европы акта о вступлении.
Статья 17
1 Любое государство может в момент подписания или в момент сдачи на хранение
своего акта о ратификации, принятии, одобрении или вступлении обозначить
территорию или территории, на которых будет применяться настоящая Конвенция.
2 Любое государство может впоследствии путем декларации, адресованной
Генеральному секретарю Совета Европы, распространить действие настоящей
Конвенции на любую другую территорию, заявленную в декларации. Конвенция
вступает в силу по отношению к этой территории в первый день месяца по
истечении трех месяцев с даты получения декларации Генеральным секретарем.
3 Любая декларация, заявленная в силу двух предыдущих пунктов, может быть
отозвана относительно любой территории, указанной в этой декларации, путем
нотификации, адресованной Генеральному секретарю. Отзыв вступает в силу в
первый день месяца, следующего по истечении шести месяцев с даты получения
нотификации Генеральным секретарем.
Статья 18
1 Любое государство может в момент подписания или в момент сдачи на хранение
своего акта о ратификации, принятии, одобрении или вступлении оставить за собой
право на применение одной или нескольких оговорок.
2 Любое государство, обосновавшее оговорку на основе предыдущего пункта, может
отозвать ее полностью или частично путем нотификации, адресованной
Генеральному секретарю Совета Европы. Отзыв вступает в силу со дня получения
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нотификации Генеральным секретарем.
3 Сторона, заявившая оговорку по положению настоящей Конвенции, не может
рассчитывать на применение этого положения другой Стороной, однако она может
при частичной или обусловленной оговорке рассчитывать на применение этого
положения в той мере, в какой она сама это принимает.
Статья 19
1 Любая Сторона может в любой момент денонсировать настоящую Конвенцию путем
нотификации, адресованной Генеральному секретарю Совета Европы.
2 Денонсирование вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении
шести месяцев с даты получения нотификации Генеральным секретарем.
Статья 20
Генеральный секретарь Совета Европы нотифицирует государствам - членам
Совета и любому государству, вступившему в настоящую Конвенцию:
a любую подпись;
b хранение акта о ратификации, принятии, одобрении или вступлении;
c дату вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьями 15, 16 и
17;
d любой другой акт, нотификацию или сообщение, имеющие отношение к настоящей
Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся с разрешения их правительств
подписали настоящее Соглашение.
Составлено в Страсбурге 24 ноября 1983 г. на французском и английском
языках при равнозначности двух текстов в одном экземпляре, который будет
храниться в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы
разошлет заверенные копии всем государствам - членам Совета Европы и любому
государству, вступающему в настоящую Конвенцию.
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Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması,
götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında Konvensiya
Strasburq 8 noyabr 1990-cı il

PREAMBULA
Avropa Şurasının üzv dövlətləri və bu Konvensiyanı imzalayan digər dövlətlər Avropa
Şurasının məqsədi onun üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaq hesab edərək,
cəmiyyətin müdafiəsinə yönələn ümumi cinayət siyasətinin aparılması zərurətinə əmin
olaraq, geniş miqyaslı beynəlxalq xarakter alan cinayətkarlığın təhlükəli formalarına qarşı
mübarizədə səmərəli və müasir üsulların beynəlxalq miqyasda istifadə olunması
tələbatını nəzərə alaraq, bu üsullardan biri kimi cinayətkarı cinayət yolu ilə əldə etdiyi
gəlirdən məhrum etməkdən ibarət olduğunu güman edərək, bu məqsədə nail olmaq üçün
səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminin yaradılması zərurətini nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Fəsil I
TERMİNLƏRİN İSTİFADƏSİ
Maddə 1
Terminlərin istifadəsi
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a) «gəlir» dedikdə, cinayət hüquq pozuntusunun törədilməsi nəticəsində əldə edilən
hər hansı bir iqtisadi mənfəət başa düşülür. Bu mənfəət həmin maddənin (b)
yarımbəndində müəyyən edilən hər bir əmlakı özünə daxil edə bilər;
b) «əmlak» dedikdə, hər bir növ əmlak, maddi və ya qeyri-maddi, daşınar və ya
daşınmaz əmlak, habelə bu cür əmlaka hüquq verən hüquqi akt və ya sənəd başa
düşülür;
c) «vasitə» dedikdə, istənilən üsulla, ümumilikdə və ya qismən cinayət
hüquqpozmasını və ya cinayət hüquqpozmalarını törətmək məqsədi ilə istifadə etmək
üçün nəzərdə tutulan və ya istifadə olunan hər bir əşya başa düşülür;
d) «müsadirə» dedikdə, cinayət işi və ya cinayət işləri üzrə məhkəmə icraatı
nəticəsində məhkəmə tərəfindən təyin edilən və əmlakdan məhrum etməkdən ibarət olan
cəza və ya tədbir başa düşülür;
e) «əsas hüquqpozma» dedikdə, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinə uyğun olaraq
hüquqpozma obyekti ola bilən və nəticəsində gəlir əldə olunan hər bir hüquqpozma başa
düşülür.
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Fəsil II
MİLLİ SƏVİYYƏDƏ GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR
Maddə 2
Müsadirə tədbirləri
1. Hər bir Tərəf, dəyəri gəlirlərə uyğun olan vasitələrin, gəlirlərin və ya əmlakın
müsadirə edilməsini mümkün edən qanunverici və digər zəruri tədbirlər görür.
2. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən,
Avropa Şurası Baş Katibinin adına ünvanladığı bəyannamə vasitəsi ilə bəyan edə bilər ki,
bu maddənin 1-ci bəndi yalnız həmin bəyannamədə qeyd olunan hüquqpozmalara və ya
hüquqpozmaların kateqoriyalarına tətbiq edilir.
Maddə 3
İstintaq tədbirləri və ibtidai tədbirlər
Hər bir Tərəf, 2-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq müsadirə ediləcək əmlakın
aşkar edilməsini və axtarışını mümkün edən və bu cür əmlakla hər hansı bir əməliyyatın
həyata keçirilməsinin, onun ötürülməsinin və ya ona sərəncam verilməsinin qarşısını
almaq üçün qanunverici və digər zəruri tədbirlər görür.
Maddə 4
Xüsusi istintaq səlahiyyətləri və üsulları
1. Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddələrdə qeyd olunan hərəkətləri yerinə yetirmək
məqsədi ilə öz məhkəmələrinə və digər səlahiyyətli orqanlarına bank, maliyyə və
kommersiya sənədlərini tələb etmək və ya onların üzərinə həbs qoymaq hüququnu verən
qanunverici və digər zəruri tədbirlər görür. Tərəf bank sirri bəhanəsi ilə bu maddənin
müddəalarının yerinə yetirilməsindən imtina edə bilməz.
2. Hər bir Tərəf, ona gəlirlərin aşkar edilməsini və axtarışını, eləcə də bununla bağlı
sübutların toplanmasını asanlaşdıran xüsusi istintaq üsullarından istifadə etməyə
səlahiyyət verən qanunverici və digər zəruri tədbirlərin görülməsi haqqında məsələyə
baxacaq. Bu üsullar özünə məxfi nəzarət haqqında qərarı, müşahidə, rabitə
qovşaqlarından keçən məlumatın tutulması, kompüter sistemlərinə çıxış və
müvafiq sənədlərin hazırlanması haqqında sərəncamları daxil edə bilər.
Maddə 5
Hüquqi müdafiə vasitələri
Hər bir Tərəf, 2-ci və 3-cü maddədə nəzərdə tutulan tədbirlərə məruz qalan maraqlı
şəxslərin öz hüquqlarını müdafiə etməyə səmərəli müdafiə vasitələri ilə təmin olunması
üçün qanunverici və digər zəruri tədbirlər görür.
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Maddə 6
Vasitələrin leqallaşdırılması ilə əlaqədar hüquqpozmalar
Hər bir Tərəf, qəsdən törədildiyi halda aşağıdakıları daxili hüququnda cinayət
hüquqpozması kimi tanıyan qanunvericilik və digər zəruri tədbirlər görür:
a) əmlakın qeyri-qanuni mənbəyini gizlətmək və ya əsas hüquq pozuntusunun
törədilməsində iştirak edən hər bir şəxsə öz əməllərinə görə hüquqi məsuliyyətdən
qaçmaq üçün yardım etmək məqsədi ilə əmlakın verilməsi və ya mübadiləsi, əgər
məlumdursa ki, həmin əmlak cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirdir;
b) əmlakın həqiqi xüsusiyyətlərinin, mənşəyinin, olduğu və yerləşdiyi yerin, hərəkətinin
və ya ona olan hüquqların gizlədilməsi və ya ört-basdır edilməsi, əgər məlumdursa ki,
həmin əmlak cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirdir;
c) öz konstitusional prinsiplərin və öz hüquqi sisteminin əsas konsepsiyalarını nəzərə
alaraq;
d) əmlakın əldə olunması, ona sahiblik və ya onun istifadə edilməsi, əgər onu alan
zaman məlum idi ki, o, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirdir;
e) bu maddədə müəyyən edilən hər hansı bir hüquqpozmanın törədilməsində və ya
ona sui-qəsddə iştirakçılıq və ya birgə iştirakçılıq, eləcə də bu cür cinayətin törədilməsi ilə
əlaqədar yardım, təhrikçilik, kömək və ya məsləhət vermə.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin tətbiq edilməsi və ya yerinə yetirilməsi üçün:
a) əsas hüquqpozmanın Tərəfin cinayət yurisdiksiyasına aid olub-olmaması
əhəmiyyət kəsb etmir;
b) nəzərdə tutula bilər ki, bu bənddə göstərilən hüquqpozmalar əsas hüquqpozmanı
törədən şəxslərə tətbiq edilmir;
c) hüquqpozmanın elementi kimi bu bənddə nəzərdə tutulan məlumat, məqsəd və ya
motiv obyektiv faktiki hallardan çıxarıla bilər.
3. Hər bir Tərəf, öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq 1-ci maddədə göstərilən
bütün və ya bəzi hərəkətləri aşağıda sadalanan hər bir halda (və ya bütün bu hallarda)
hüquqpozma kimi tanımaq üçün özünün zəruri hesab etdiyi tədbirlər görə bilər, əgər
hüquqpozan şəxs:
a) əmlak cinayət yolu ilə əldə edilən əmlak olduğunu bilməlidirsə;
b) mənfəət əldə etmək məqsədi ilə hərəkət etmişdirsə;
c) cinayət fəaliyyətinin davam etməsinə yardım etmək məqsədi ilə hərəkət etmişdirsə.
4. Hər bir Tərəf, Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə,
təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən Avropa Şurasının
Baş Katibinin adına ünvanladığı bəyannamədə bəyan edə bilər ki, bu maddənin 1-ci bəndi
yalnız həmin bəyannamədə qeyd olunan əsas hüquqpozmalara və ya belə
hüquqpozmaların kateqoriyalarına tətbiq edilir.
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Fəsil III
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
BÖLMƏ I
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIĞIN PRİNSİPLƏRİ
Maddə 7
Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində
ümumi prinsiplər və tədbirlər
1. Tərəflər, vasitələrin və gəlirlərin müsadirə olunması məqsədi ilə istintaqların və
məhkəmə icraatlarının aparılmasında bir-biri ilə mümkün qədər geniş şəkildə əməkdaşlıq
edirlər.
2. Hər bir Tərəf, aşağıdakı müraciətlərin bu Fəsildə razılaşdırılmış şərtlərlə təmin
edilməsini mümkün etmək üçün qanunverici və digər zəruri tədbirlər görür:
a) gəlir və ya vasitə kimi çıxış edən konkret əmlakın müsadirəsi, eləcə də gəlirlərin
dəyərinə uyğun olan müvafiq pul məbləğinin ödənilməsindən ibarət olan gəlirlərin
müsadirəsi haqqında müraciətləri;
b) istintaqın aparılmasına yardım haqqında və yuxarıdakı (a) bəndində göstərilən hər
hansı bir müsadirə formasının məqsədi ilə müvəqqəti tədbirlərin görülməsi haqqında
müraciətləri.

BÖLMƏ 2
İSTİNTAQIN APARILMASINDA YARDIM
Maddə 8
Yardım göstərmək öhdəliyi
Tərəflər, sorğu əsasında, müsadirə edilməli vasitələrin, gəlirlərin və digər əmlakın
müəyyən edilməsində və aşkar olunmasında bir-birinə mümkün qədər geniş şəkildə
yardım edirlər. Bu yardıma yuxarıda adı çəkilən əmlakın mövcud olmasına, olduğu yerinə
və ya hərəkətinə, xarakterinə, hüquqi statusuna və dəyərinə aid olan dəlillərin
toplanılması və təqdim edilməsinə dair tədbirlər də daxildir.
Maddə 9
Yardımın göstərilməsi
8-ci maddədə nəzərdə tutulan yardım, sorğu alan Tərəfin daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, həmin qanunvericiliyə zidd olmayan və sorğuda göstərilən prosedurlara
uyğun qaydada həyata keçirilir.
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Maddə 10
Məlumatın sorğusuz ötürülməsi
Tərəf öz istintaqına və araşdırmasına xələl gətirmədən, sorğu almadan digər Tərəfə
vasitələr və gəlirlər haqqında məlumat təqdim edə bilər, əgər o, hesab edirsə ki, bu cür
məlumatın açıqlanması Sorğu edilən Tərəf üçün istintaqın və ya işin başlanmasına və
həyata keçirilməsinə yardım edə bilər və ya həmin Tərəfi bu Fəsilə uyğun olaraq
istiqamətləndirə bilər.
BÖLMƏ 3
İBTİDAİ TƏDBİRLƏR
Maddə 11
İbtidai tədbirləri görmək öhdəliyi
1. Tərəf, müsadirə etmək məqsədi ilə tədbirlər görən və ya cinayət işi açmış digər
Tərəfin sorğusu ilə, sonradan müsadirə haqqında sorğunun obyekti ola biləcək və ya belə
bir tələbə cavab verə biləcək əmlakın ötürülməsinin və ya ona sərəncam verilməsinin
qarşısını almaq üçün onun dondurulması və ya həbs edilməsi kimi zəruri ibtidai tədbirlər
görür.
2. 13-cü maddəyə uyğun olaraq müsadirə haqqında sorğu alan Tərəf, əgər ondan bu
barədə xahiş olunursa, müsadirə haqqında sorğunun obyekti ola biləcək və ya belə bir
tələbə cavab verə biləcək hər hansı bir əmlak barəsində bu maddənin 1-ci bəndində
göstərilən tədbirləri görür.
Maddə 12
İbtidai tədbirlərin həyata keçirilməsi
1. 11-ci maddədə nəzərdə tutulan ibtidai tədbirlər, sorğu alan Tərəfin daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq və onun əsasında və ya bu cür qanunvericiliyə zidd
olmadığı təqdirdə sorğuda göstərilən prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilir.
2. Bu maddəyə uyğun olaraq hər hansı bir ibtidai tədbiri ləğv etməmişdən öncə, sorğu
alan Tərəf, bu mümkün olduğu təqdirdə, həmin tədbirin müddətinin uzadılmasına dair
sorğu edən Tərəfə öz mülahizələrini təqdim etməyə imkan yaradır.

BÖLMƏ 4
MÜSADİRƏ
Maddə 13
Müsadirə etmək öhdəliyi
1. Tərəf digər Tərəfdən onun ərazisində olan vasitələrin və ya gəlirlərin müsadirə
edilməsi haqqında sorğu alarkən:
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a) belə vasitə və ya gəlirlərin müsadirə edilməsinə dair sorğu edən Tərəfin
məhkəməsinin çıxardığı qərarı icra edir; və ya
b) sorğunu öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir ki, onlar müsadirə haqqında qərar
çıxarsınlar və əgər bu cür qərar çıxarılıbdırsa onu icra edir.
2. Bu maddənin 1b) bəndinin tətbiq edilməsi məqsədi ilə hər bir Tərəf öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq lazım gəldikdə, müsadirə haqqında iş üzrə məhkəmə
icraatını başlaya bilər.
3. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları eyni zamanda, gəlirin dəyərinə uyğun olan
pul məbləğinin ödənilməsi tələbi şəklində olan müsadirəyə də tətbiq olunur, əgər
müsadirə oluna bilən əmlak sorğu alan Tərəfin ərazisindədirsə. Belə olduğu təqdirdə, 1-ci
bəndə uyğun olaraq müsadirə edərkən sorğu alan Tərəf tələb olunan məbləğ
ödənilmədikdə, həmin tələbi bu məqsədlə mövcud olan hər hansı bir əmlaka yönəldir.
4. Əgər müsadirə haqqında sorğuda əmlak konkret göstərilibdirsə, Tərəflər razılığa
gələ bilər ki, sorğu alan Tərəf müsadirəni əmlakın dəyərinə uyğun olan pul məbləğinin
ödənilməsi tələbi şəklində edə bilər.

Maddə 14
Müsadirənin həyata keçirilməsi
1. 13-cü maddəyə uyğun olaraq müsadirəyə və müsadirənin həyata keçirilməsinə
icazənin alınması prosedurları sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
2. Sorğu alan Tərəf, sorğu edən Tərəfin hökmündə və ya məhkəmə qərarında
göstərildiyi yaxud bilavasitə onlara əsaslandığı təqdirdə, təqdim olunmuş faktlar haqqında
qərarı ilə bağlıdır.
3. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən
Avropa Şurasının Baş Katibinin adına ünvanladığı bəyannamədə bəyan edə bilər ki, bu
maddənin 2-ci bəndi yalnız onun konstitusional prinsipləri və onun hüquqi sisteminin əsas
konsepsiyaları nəzərə alınmaqla tətbiq edilir.
4. Əgər müsadirə müəyyən pul məbləğinin ödənilməsi tələbindən ibarətdirsə, sorğu
alan Tərəfin səlahiyyətli orqanı həmin məbləği bu Tərəfin valyutasına müsadirə haqqında
sorğunun təmin edilməsinə dair qərarın qəbul edildiyi tarixdə mövcud olan mübadilə
kursuna uyğun şəkildə konversiya edir.
5. 13-cü maddənin 1 a) bəndində nəzərdə tutulan halda, yalnız sorğu edən Tərəfin
müsadirəyə dair qərarın yenidən baxılması haqqında hər hansı bir vəsatət üzrə qərar
qəbul etməyə hüququ vardır.
Maddə 15
Müsadirə olunan əmlak
Əgər müvafiq Tərəflər digər razılığa gəlməyiblərsə, Sorğu alan Tərəf hər hansı bir
müsadirə etdiyi əmlaka sərəncamı öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir.

566

Maddə 16
Müsadirə haqqında qərarı icra etmək hüququ
və müsadirənin maksimal məbləği
1. 13-cü maddəyə uyğun olaraq edilmiş müsadirə haqqında sorğu, sorğu alan Tərəfin
özü tərəfindən müsadirəyə dair qərarı icra etmək hüquqlarına toxunmur.
2. Bu Konvensiyada heç nə müsadirə olunmuş əmlakın ümumi dəyərinin müsadirə
haqqında qərarda göstərilən məbləğdən yuxarı olmasına icazə kimi şərh edilməməlidir.
Bu və ya digər hər hansı bir Tərəf, belə bir nəticəyə gəlsə ki, bu baş verə bilər, o halda
Tərəflər bu cür nəticələrin baş verməməsi məqsədi ilə məsləhətləşmələrə başlayır.
Maddə 17
İttiham hökmündə müəyyən edilən əmlak sanksiyalarının
yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar azadlıqdan məhrumetmə
Sorğu alan Tərəf, 13-cü maddəyə uyğun təqdim olunmuş sorğuya cavab olaraq, sorğu
edən Tərəfin sorğuda göstərmədiyi təqdirdə, ittiham hökmündə müəyyən edilən əmlak
sanksiyalarının yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar azadlıqdan məhrum etmə və ya
azadlıqdan məhrum edən hər hansı bir tədbir görməyəcək.

BÖLMƏ 5
ƏMƏKDAŞLIQDAN İMTİNA ETMƏK
VƏ ONU TƏXİRƏ SALMAQ
Maddə 18
İmtina etmək üçün əsaslar

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1. Bu Fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlıqdan imtina etmək olar, əgər:
sorğu, sorğu alan Tərəfin hüquq sisteminin əsas hüquqi prinsiplərinə ziddirsə; və ya
sorğunun icrası, sorğu alan Tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya
digər əhəmiyyətli maraqlarına xələl gətirə bilərsə; və ya
sorğu alan Tərəf hesab edirsə ki, sorğunun edilməsi ilə əlaqədar olan iş xahiş olunan
tədbirin qəbul edilməsi üçün kifayət qədər əhəmiyyətli deyildir; və ya
sorğunun edilməsi ilə əlaqədar olan hüquqpozma siyasi və ya vergi ilə bağlı
hüquqpozmadırsa; və ya
sorğu alan Tərəf hesab edirsə ki, xahiş olunan tədbir ne bis in idem prinsipinə ziddir; və ya
sorğunun edilməsi ilə əlaqədar olan hüquqpozma, sorğu alan Tərəfin yurisdiksiyası altında
olan ərazidə törədilsəydi o, onun qanunvericiliyində hüquqpozma hesab edilməzdi. Lakin,
əməkdaşlıqdan imtina etmək üçün yuxarıda göstərilən səbəb 2-ci bölmədə göstərilən
əməkdaşlığa şamil edilmək üçün, yalnız xahiş olunan yardımın məcburi tədbirlər tələb
etdiyi təqdirdə irəli sürülə bilər.
2. 2-ci bölmədə nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıqdan onun məcburi tədbirlər tələb etdiyi
halda və 3-cü bölmədə nəzərdə tutulan əməkdaşlıqdan isə sorğu alan Tərəfin daxili
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qanunvericiliyində analoji daxili işlə bağlı ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı məqsədi
ilə tələb olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkün olmadığı halda imtina edilə bilər.
3. Sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyi bunu tələb etdiyi halda, 2-ci bölməyə uyğun olaraq
istənilən yardımın özünə daxil etdiyi məcburi tədbirlər həcmində əməkdaşlıqdan və
həmçinin bu fəslin 3-cü bölməsinə uyğun olaraq əməkdaşlıqdan imtina edilə bilər, əgər
istənilən tədbirlərin və ya bu nəticəyə gətirib çıxaran hər hansı bir digər tədbirlərin
görülməsinə sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyi ilə icazə verilmirsə və ya əgər sorğu sorğu
alan Tərəfin hakimi və ya cinayət mühakiməsi sahəsində fəaliyyət göstərən orqanı
tərəfindən, o cümlədən prokurorluq tərəfindən təsdiqlənməmişdirsə.
4. Bu fəslin 4-cü bölməsinə uyğun olaraq əməkdaşlıqdan imtina oluna bilər, əgər:
a) sorğunun edilməsi ilə əlaqədar olan hüquqpozmaya dair sorğu alan qanunvericiliyi analoji
hüquqpozmalara görə müsadirə etməyi nəzərdə tutmursa; və ya
b) 13-cü maddənin 3-cü bəndinə uyğun olan öhdəliklərə xələl gətirmədən, o, müsadirənin
hüdudlarına aid olan hissədə hüquqpozma və:
i) gəlir kimi qiymətləndirilə bilən iqtisadi mənfəətlə; və ya
ii) vasitə kimi qiymətləndirilə bilən əmlakla əlaqəni nəzərə alaraq, sorğu alan Tərəfin
daxili qanunvericiliyinin prinsiplərinə zidd olarsa; və ya
c) sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müsadirə haqqında qərar cinayət
məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinə görə qəbul və ya icra edilə bilməzsə; və ya
d) sorğunun əvvəl çıxarılan hökmlə, məhkəmə xarakterli qərar və ya bu cür qərarda
əks olunan hüquqpozma və ya hüquqpozmaların təkmilləşdirilməsi haqqında müraciətlə
əlaqəsi yoxdursa, hansının ki, əsasında müsadirə haqqında qərar çıxarılıb və ya sorğu
verilibdir; və ya
e) müsadirə haqqında qərar sorğu alan Tərəf tərəfindən icra edilməməlidirsə və ya
adi üsullarla ona etiraz oluna bilərsə; və ya
f) sorğunun şəxsin şəxsi iştirakı olmadan çıxarılan qərar əsasında müsadirə
haqqında qərarla əlaqəsi varsa və əgər sorğu alan Tərəfin fikrincə sorğu edən Tərəfin
keçirdiyi araşdırma zamanı və bu araşdırmanın nəticəsi kimi qərarın çıxarılmasına səbəb
olan həmin araşdırma zamanı hüquqpozmanın törədilməsində şübhəli bilinən hər bir
şəxsə təqdim olunan minimal müdafiə hüquqlarına riayət olunmayıbdırsa.
5. Bu maddənin 4 f) bəndinin məqsədləri üçün qərar şəxsin şəxsi iştirakı olmadan
qəbul edilmiş hesab edilir:
a) əgər qərar müvafiq şəxsin etirazından sonra təsdiq və ya qəbul edilmişdirsə, və
ya
b) əgər qərar apellyasiya qaydasında qəbul edilmişdirsə, bir şərtlə ki, həmin
apellyasiya şikayəti həmin şəxs tərəfindən verilmiş olsun.
6. Bu maddənin 4 f) bəndinin məqsədləri üçün minimal müdafiə hüquqlarına riayət
olunub-olunmaması məsələsi müzakirə edilərkən, sorğu alan Tərəf belə bir faktı nəzərə
alır ki, müvafiq şəxs ədalət mühakiməsindən qaçmağa çalışmış və ya onun şəxsi iştirakı
olmadan çıxarılmış qərarı şikayət etmək imkanı ola-ola bunu etməmişdir. Bu həmçinin
müvafiq şəxs müəyyən olunmuş qaydada məhkəməyə çağırıldıqda da məhkəməyə
gəlməməyi üstün tutması və məhkəməyə gəlmə vaxtını digər vaxta keçirməyi xahiş
etmədiyi hallarına da aid edilir.
7. Tərəf, bu Fəsilə uyğun olaraq hər hansı bir əməkdaşlıqdan imtina etmək üçün bank
sirrinə əsas kimi istinad edə bilmsz. Onun qanunvericiliyi bunu nəzərdə tutursa, Tərəf
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bank sirrinin açılması ilə nəticələnə bilən əməkdaşlıq haqqında sorğunun icra olunmasını
hakim və ya cinayət mühakiməsi sahəsində fəaliyyət göstərən digər məhkəmə orqanı, o
cümlədən prokurorluq tərəfindən təsdiqlənməsini tələb edə bilər.
8. Bu maddənin 1 a) bəndində göstərilən imtina etmək əsaslarına xələl gətirmədən:
a) sorğu alan Tərəf, bu Fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlıq üçün maneə kimi, belə bir
fakta istinad edə bilməz ki, istintaq altında olan və ya barəsində sorğu edən Tərəfin
orqanları tərəfindən müsadirə haqqında qərar çıxarılan şəxs hüquqi şəxsdir;
b) barəsində gəlirlərin müsadirə olunması haqqında qərar çıxarılan fiziki şəxsin ölməsi
faktı və ya barəsində gəlirlərin müsadirə olunması haqqında qərar çıxarılan hüquqi şəxsin
öz fəaliyyətini dayandırması faktı 13-cü maddənin 1 a) bəndinə uyğun olaraq yardımın
göstərilməsi üçün maneə ola bilmaz.
Maddə 19
Təxirə salma
Sorğu alan Tərəf sorğuya dair tədbirlərin görülməsini təxirə sala bilər, əgər bu cür
tədbirlər onun orqanları tərəfindən həyata keçirilən istintaqa və ya araşdırmaya xələl
gətirə bilərsə.
Maddə 20
Sorğunun qismən və ya şərti təmin edilməsi
Bu Fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlığa imtina etməmişdən və ya onu təxirə
salmamışdan öncə sorğu alan Tərəf lazım gəldikdə sorğu edən Tərəflə məsləhətləşmə
apararaq, sorğunun qismən və ya onun zəruri hesab etdiyi şərtlərlə təmin edilibedilməməsi məsələsini müzakirə edir.

BÖLMƏ 6
SƏNƏDLƏRİN VERİLMƏSİ VƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRİN
HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ
Maddə 21
Sənədlərin verilməsi
1. Tərəflər ibtidai tədbirlərə və müsadirəyə aid olan məhkəmə sənədlərinin verilməsinə
dair bir-birinə hərtərəfli köməklik göstərirlər.
2. Bu maddədə heç nə aşağıdakıları məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmayıbdır:
a)
məhkəmə sənədlərinin poçt vasitəsi ilə xaricdə olan şəxslərə birbaşa göndərilməsi
imkanını;
b)
göndərən Tərəfin məhkəmə məmurları, vəzifəli şəxsləri və ya digər səlahiyyətli
orqanları üçün həmin Tərəfin konsulluq idarələri va ya alan Tərəfin məhkəmə məmurları,
vəzifəli şəxsləri və ya digər səlahiyyətli orqanları vasitəsi ilə məhkəmə sənədlərinin birbaşa
təqdim edilməsi imkanını, əgər alan Tərəf bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz
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ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini Avropa
Şurasının Baş Katibinə təqdim edərkən əks məzmunlu bəyanat etməzsə.
3. Göndərən Tərəfin qəbul etdiyi ibtidai tədbirlər və ya müsadirə haqqında çıxardığı
qərarlara aid olan məhkəmə sənədlərini xaricdə olan şəxslərə təqdim edəndə, həmin
Tərəf öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu şəxslərin sərəncamında hansı hüquqi
müdafiə tədbirlərinin olmasını göstərir.
Maddə 22
Xarici qərarların tanınması
1. Sorğu alan Tərəf 3-cü və 4-cü bölmələrə uyğun olaraq əməkdaşlıq haqqında
sorğunu müzakirə edərkən, üçüncü şəxslərin hüquqları barəsində sorğu edən Tərəfin
çıxardığı hər bir məhkəmə qərarını tanıyacaq.
2. Bu cür tanınmadan imtina oluna bilər, əgər:
a) üçüncü şəxslər öz hüquqlarını bəyan etmək üçün kifayət qədər imkanlara malik
olmayıblarsa; və ya
b) qərar artıq eyni məsələyə dair sorğu alan Tərəfindən çıxarılan qərarla ziddiyyət
yaradırsa; və ya
c) bu qərar sorğu alan Tərəfin dövlətçilik əsasları (ordre public) ilə uzlaşmırsa; və ya
d) qərar sorğu alan Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan müstəsna
yurisdiksiyasına aid olan müddəalara zidd olaraq qəbul edilmişdirsə.

BÖLMƏ 7
PROSESSUAL VƏ DİGƏR ÜMUMİ NORMALAR
Maddə 23
Mərkəzi orqan
1. Tərəflər, bu Fəsilə uyğun olaraq sorğuların göndərilməsinə və onlara cavabların
alınmasına, bu cür sorğuların icra edilməsinə və ya onların icra edilməsi üçün müvafiq
səlahiyyətə malik olan orqanlara ötürülməsinə görə cavabdeh olan mərkəzi orqan və ya,
əgər bu zəruridirsə, orqanlar təyin edirlər.
2. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən, bu
maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq təyin etdiyi orqanların adı və ünvanları barədə
Avropa Şurasının Baş Katibini məlumatlandırır.

Maddə 24
Birbaşa əlaqələr
1. Mərkəzi orqanlar bir-biri ilə birbaşa əlaqə saxlayır.
2. Təxirə salınmaz hallarda sorğular və məlumatlar bu fəsilə uyğun olaraq sorğu edən

570

Tərəfin məhkəmə orqanları, o cümlədən prokurorluğu tərəfindən birbaşa göndərilə bilər.
Belə hallarda sorğunun və ya məlumatın surəti eyni zamanda sorğu edən Tərəfin
mərkəzi orqanı vasitəsi ilə sorğu alan Tərəfin mərkəzi orqanına göndərilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq hər bir sorğu və ya məlumat
Beynəlxalq cinayət polisi təşkilatı (İNTERPOL) vasitəsi ilə göndərilə bilər.
4. Əgər sorğu, bu maddənin 2-ci bəndi ilə edilirsə və əgər bu sorğunu alan orqan onu
baxmağa səlahiyyətli deyilsə, o, sorğunu öz ölkəsinin səlahiyyətli orqanına ötürür və bu
barədə bilavasitə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
5. Bu fəslin 2-ci bölməsinə uyğun olaraq məcburi tədbirlər nəzərdə tutmayan sorğu və
məlumatlar sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən bilavasitə sorğu alan
Tərəfin səlahiyyətli orqanlarına göndərilə bilər.
Maddə 25
Sorğunun forması və dillər
1. Bu fəsilə uyğun olaraq bütün sorğular yazılı şəkildə olur. Telefaks kimi müasir
elektrik rabitə vasitələrindən istifadə etməyə icazə verilir.
2. Bu maddənin 3-cü bəndini nəzərə alaraq sorğuların və ya köməkçi sənədlərin
tərcüməsi tələb olunmur.
3. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını,
qəbuletmə, tasdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən
Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanladığı bəyannamədə bəyan edə bilər ki, o, ona
göndərilən sorğuların və köməkçi sənədlərin onun doğma dilində, Avropa Şurasının hər
hansı bir rəsmi dilində və ya onun qeyd etdiyi hər hansı bir dildə olan tərcümə ilə
müşayiət olunmasına tələb etmək hüququnu özündə saxlayır. Bununla əlaqədar, o, onun
göstərdiyi hər hansı bir digər dilə tərcümə olunmasına hazır olduğunu bəyan edə bilər.
Digər Tərəflər qarşılıqlı qaydalarını tətbiq edə bilər.
Maddə 26
Leqallaşdırma
Bu fəsilə uyğun olaraq göndərilən sənədlər leqallaşdırmağa dair bütün formallıqlardan
azaddır.
Maddə 27
Sorğunun məzmunu
1. Əməkdaşlıq haqqında hər bir sorğuda bu fəsilə uyğun olaraq aşağıdakılar göstərilir:
a) sorğu edən orqan və istintaqı və ya araşdırmanı aparan orqan;
b) sorğunun predmeti və sorğu üçün əsas;
c) məhkəmə sənədlərinin verilməsi istisna olmaqla suallar, o cümlədən ibtidai
araşdırma və ya məhkəmə icraatı ilə əlaqədar işə aid olan faktlar (məsələn,
hüquqpozmanın tarixi, yeri və törədilmə şəraiti);
d) əgər əməkdaşlıq məcburi tədbirlərin görülməsini tələb edirsə;
i) əsasnamələrin və ya qanunların mətnləri və ya bu mümkün olmadıqda tətbiq edilən
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qanunun xülasəsi; və
ii) analoji nəticələrə gətirib çıxaran istənilən tədbirin və ya hər hansı bir digər tədbirin
sorğu edən Tərəfin ərazisində onun öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq görülə bilməsi
barədə müraciət;
e) Lazım gəldikdə və mümkün qədər:
i) müəyyən şəxs və ya şəxslərin adını, doğulduğu tarixi və yeri, milliyyətini, olduğu yeri
göstərilməklə, habelə əgər söhbət hüquqi şəxsdən gedirsə onun qərargahı haqqında
məlumat;
ii) sorğunun obyekti olan əmlak barəsində məlumat, onun olduğu yer, onun müvafiq
şəxs və ya şəxslərlə, eləcə də hüquqpozma ilə əlaqəsi, habelə digər şəxslərin bu əmlaka
olan hüquqları barədə hər hansı bir məlumat; və
f) sorğu edən Tərəfin fikrincə müvafiq hesab etdiyi hər hansı bir konkret prosedur.
2. Müəyyən məbləğin ödənilməsi tələbi formasında olan müsadirə haqqında qərarın
obyekti ola bilən əmlakın üzərinə həbs qoyma ilə əlaqədar III bölməyə uyğun olaraq
ibtidai tədbirlərin görülməsi haqqında sorğuda həmin əmlaka görə alınmalı maksimal
məbləğ də göstərilir.
3. 1-ci bənddə göstərilən məlumatdan savayı IV bölməyə uyğun olaraq verilən sorğu
aşağıdakıları əks edir:
a) 13-cü maddənin 1 a) bəndi ilə əlaqədar:
i) sorğu edən Tərəfin məhkəməsi tərəfindən çıxarılan müsadirə haqqında qərarın
təsdiq olunmuş surəti və bu qərarın çıxarılmasını əsaslandıran səbəblərin açıqlanması,
əgər onlar qərarın özündə açıqlanmırsa;
ii) müsadirə haqqında qərarın icra oluna bilməsi və ona adi qaydada şikayət verilə
bilməməsi haqqında sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanının təsdiqi;
iii) qərarın hansı dərəcədə icra ediləcəyi haqqında məlumatlar;
iv) ibtidai tədbirlərin görülməsi zərurətinə dair məlumatlar;
b) 13-cü maddənin 1b) bəndi ilə əlaqədar sorğu edən Tərəfin əsaslandığı və sorğu
alan Tərəf üçün öz qanunvericiliyi əsasında qərarın qəbul edilməsi üçün kifayət qədər
əsaslı olan faktların açıqlanması;
c) əgər üçüncü şəxslərin öz hüquqlarını bəyan etməyə imkanları olmuşdursa, həmin
imkanları təsdiq edən sənədlər.
Maddə 28
Düzgün edilməyən sorğular
1. Sorğu bu fəslin müddəalarına uyğun gəlmirsə və ya əgər onda göstərilən məlumat
sorğu alan Tərəfə onun əsasında qərar qəbul etmək üçün kifayət qədər deyilsə, həmin
Tərəf, sorğu edən Tərəfi sorğuda dəyişikliklərin edilməsini və ya ona lazımi məlumatın
əlavə edilməsini xahiş edə bilər.
2. Sorğu alan Tərəf bu cür dəyişikliklərin və əlavələrin alınması üçün müddət müəyyən
edə bilər.
3. Bu fəslin IV bölməsinə uyğun olaraq edilmiş sorğu ilə əlaqədar tələb olunan
dəyişikliklərin və əlavələrin alınması üçün sorğu alan Tərəf, bu fəsilin 2-ci va 3-cü
bölmələrində göstərilən hər bir tədbiri görə bilər.
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Maddə 29
Sorğuların çoxluğu
1. Əgər sorğu alan Tərəf, bu fəslin 3-cü və 4-cü bölməsinə uyğun olaraq eyni şəxs və
ya eyni əmlak barəsində birdən çox sorğu alırsa, sorğuların çoxluğu, sorğu alan Tərəf
üçün ibtidai tədbirlərin görülməsini tələb edən sorğular üzrə hərəkətlərin edilməsinə mane
olmur.
2. Bu fəslin 4-cü bölməsinə uyğun olaraq göndərilən sorğular çoxluq təşkil etdikdə,
sorğu alan Tərəf sorğu edən Tərəflərlə məsləhətləşmələr aparır.
Maddə 30
Səbəblərin göstərilməsi vacibliyi
Sorğu alan Tərəf, bu fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlıq haqqında sorğuya dair etdiyi
imtinanın, təxirə salmanın və ya müəyyən şərtlərin qoyulmasının səbəblərini
göstərməlidir.
Maddə 31
İnformasiya
1. Sorğu alan Tərəf sorğu edən Tərəfi təxirəsalmadan aşağıdakılar barədə
məlumatlandırır:
a) bu Fəsilə uyğun olaraq edilmiş sorğu əsasında görülən hərəkətlər;
b) sorğu əsasında görülən hərəkətlərin yekun nəticələri;
c) bu Fəsilə uyğun olaraq edilmiş sorğuya tam və ya qismən imtina, təxirə salma və ya
şərtlər;
d) istənilən tədbirlərin yerinə yetirilməsini mümkün edə bilməyən və ya onun yerinə
yetirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirən hər bir hallar;
e) bu Fəslin 2-ci və 3-cü bölmələrinə uyğun olaraq edilmiş sorğu əsasında ibtidai
tədbirlər görməyə zərurət yarandıqda, öz daxili qanunvericiliyinin həmin tədbirlərin
avtomatik ləğv olunmasını tələb edən müddəaları.
2. Sorğu edən Tərəf sorğu alan Tərəfi təxirəsalmadan aşağıdakılar barədə
məlumatlandırır:
a) müsadirə haqqında qərarın öz qüvvəsinin tam və ya qismən itirməsi ilə əlaqədar
olan hər bir təkrar müzakirə, qərar və ya digər məsələlər;
b) bu Fəsilə uyğun olaraq hər hansı bir hərəkətin haqsız olduğunu əsaslandıran hər
hansı bir faktiki və ya hüquqi dəyişikliklər;
3. Əgər Tərəf eyni qərar əsasında əmlakın bir neçə Tərəfdə müsadirəsi haqqında
vəsatət verirsə, o, bu barədə qararın icrası ilə əlaqəsi olan digər Tərəfləri
məlumatlandırır.
Maddə 32
İstifadənin məhdudlaşdırılması
1. Sorğu alan Tərəf, sorğunun icrası üçün sorğuda göstəriləndən fərqli olaraq alınmış
məlumatın və ya sübutun, sorğu edən Tərəfin orqanları tərəfindən ibtidai araşdırma və ya
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məhkəmə icraatı üçün onun əvvəlcədən razılığı olmadan istifadə olunmaması və
ya ötürülməməsi barədə şərt qoya bilər.
2. Hər bir Tərəf, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya öz ratifikasiya fərmanını,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən
Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanladığı bəyannamədə bəyan edə bilər ki, bu Fəsilə
uyğun olaraq təqdim edilmiş məlumat və ya sübutlar sorğu edən Tərəfin orqanları
tərəfindən, sorğuda göstərilənlərdən savayı ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı
üçün onun əvvəlcədən razılığı olmadan istifadə edilə və ya ötürülə bilməz.
Maddə 33
Məxfilik
1. Sorğu alan Tərəf sorğu edən Tərəfdən tələb edə bilər ki, o faktları və sorğunun
məzmununu gizli saxlasın və yalnız onu sorğunun icrası üçün lazım olan həcmdə
açıqlasın. Əgər sorğu alan Tərəf məxfiliyin tələblərini yerinə yetirə bilmirsə, o, təxirə
salmadan bu barədə sorğu edən Tərəfi məlumatlandırır.
2. Sorğu alan Tərəf, əgər onu bu barədə xahiş edirlərsə və əgər bu onun daxili
qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə zidd deyilsə, sorğu edən Tərəfin təqdim etdiyi
sübutları və məlumatı gizli saxlayır və yalnız onu ibtidai araşdırma və ya məhkəmə icraatı
üçün lazım olan sorğuda göstərilən həcmdə açıqlayır.
3. 10-cu maddəyə uyğun olaraq məlumat almış Tərəf, (əvvəlcədən sorğu təqdim
etmədən) öz daxili qanunvericiliyinin müddəalarını nəzərə alaraq məxfiliyə dair həmin
məlumatı təqdim etmiş Tərəfin bütün tələblərini yerinə yetirir. Əgər o, bu tələbləri yerinə
yetirə bilmirsə, o, bu barədə məlumatı təqdim etmiş Tərəfi məlumatlandırır.
Maddə 34
Məsrəflər
Sorğunun icrası ilə əlaqədar olan adi məsrəflər sorğu alan Tərəfdən ödənilir. Əgər
məsrəflər həddindən artıqdırsa və ya fövqəladə xarakter daşıyırsa, Tərəflər sorğunun icra
edilməsi şərtləri və məsrəflərin ödənilməsi barədə razılığa gəlirlər.
Maddə 35
Zərər
1. Əgər hər hansı bir şəxs, bu Fəsilə uyğun olaraq əməkdaşlıqla əlaqədar hərəkət və
ya hərəkətsizliklə dəyən zərərin yetirilməsinə görə məsuliyyət haqqında iddia verərsə,
Tərəflər lazım gəldikdə, bu zərərin ödənilməsi üçün hər hansı bir məbləğin bölüşdürülməsi
məqsədi ilə bir-biri ilə məsləhətləşmələrin aparılması mümkünlüyünü müzakirə edəcəkdir.
2. Zərərin yetirilməsinə görə məsuliyyət haqqında iddia almış Tərəf, əgər Tərəfin bu
işə aidiyyatı varsa, bu barədə digər Tərəfi məlumatlandırmaq üçün tədbirlər görür.
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Fəsil IV
YEKUN MÜDDƏALAR
Maddə 36
İmzalama və qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzv-dövlətləri və onun işlənib hazırlanmasında
iştirak edən digər üzv olmayan dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.
Bu Tərəflər öz bağlılığını aşağıdakılarla ifadə edə bilər:
a) ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında qeyd-şərt etmədən imzalama,
və ya
b) sonradan ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə ilə ratifikasiya, qəbuletmə və ya
təsdiqetmə haqqında qeyd-şərt etməklə imzalama.
2. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş
Katibinə saxlanca verilir.
3. Bu Konvensiya, üç dövlət, hansılardan ki, ikisi Avropa Şurasının üzv-dövlətidir, 1-ci
bəndin müddəalarına uyğun olaraq bu Konvensiyaya öz bağlılığını ifadə etdiyi tarixdən
etibaran üç aydan sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
4. Bu Konvensiyanı imzalayan hər bir dövlətə münasibətdə, hansı ki, sonradan ona öz
bağlılığını ifadə edəcək, bu Konvensiya, onlar 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq bu
Konvensiyaya öz bağlılığını ifadə etdiyi tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci
günü qüvvəyə minir.
Maddə 37
Konvensiyaya qoşulma
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi,
Konvensiyanın İştirakçı-dövlətləri ilə masləhətləşmələr apararaq Şuranın üzvü olmayan
və onun işlənib hazırlanmasında iştirak etməyən istənilən dövləti Konvensiyaya qoşulmağa
dəvət edə bilər, bu şərtlə ki, müvafiq qərar Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d
maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi səs çoxluğu ilə qəbul edilsin və Komitədə Tərəflərin
nümayəndələri tərəfindən yekdil səslə bəyənilsin.
2. Konvensiyaya qoşulan hər bir dövlət üçün bu Konvensiya qoşulmaq haqqında
sənədi Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca verdiyi tarixdən etibarən üç ay sonra
gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 38
Ərazi üzrə tətbiq
1. Hər bir dövlət, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını,
qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən bu
Konvensiyanın hansı ərazi və ya ərazilərə tətbiq edilməsini göstərə bilər.
2. Hər bir Tərəf, hər bir sonrakı dövrdə Avropa Şurası Baş Katibinin adına bəyanat
verməklə, bu Konvensiyanın təsirinin həmin bəyanatda göstərilmiş hər hansı bir digər
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əraziyə tətbiq edilməsini genişləndirə bilər. Konvensiya bu cür əraziyə münasibətdə Baş
Katib tərəfindən bu cür bəyanat alınan tarixdən etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci
günü qüvvəyə minir.
3. Yuxarıda göstərilən iki bəndə uyğun olaraq göndərilmiş hər bir bəyanat həmin
bəyanatda göstərilən hər hansı bir əraziyə dair Baş Katibin adına bildiriş təqdim etməklə
geri götürülə bilər. Geriyə götürmə Baş Katib tərəfindən bu cür bəyanat alınan tarixdən
etibarən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 39
Digər konvensiya və sazişlərlə əlaqə
1. Bu Konvensiya konkret məsələlər üzrə çoxtərəfli beynəlxalq konvensiyalardan irəli
gələn hüquq və öhdəliklərə toxunmur.
2. Konvensiyanın Tərəfləri, bu Konvensiyada toxunan məsələlərə dair onun
müddəalarına əlavə etmək və ya möhkəmləndirmək və ya onda əks olunan prinsiplərin
tətbiqini asanlaşdırmaq məqsədi ilə öz aralarında ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər bağlaya
bilər.
3. Əgər iki və ya bir neçə Tərəf, artıq bu Konvensiyanın toxunduğu hər hansı bir
məsələyə dair saziş və ya müqavilə bağlayıblarsa və ya bu məsələyə dair öz əlaqələrini
digər qaydada müəyyənləşdiriblərsə, onlar, əgər bu beynəlxalq əməkdaşlığa yardım
edirsə, bu Konvensiyanın əvəzinə həmin sazişi və ya müqaviləni tətbiq edə bilər və ya
müvafiq qaydada öz əlaqələrini tənzimləyə bilər.
Maddə 40
Qeyd-şərtlər
1. Hər bir dövlət, bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbuletmə,
təsdiqetmə haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən 2-ci maddənin 2-ci bəndi: 6-cı
maddənin 4-cü bəndi; 14-cü maddənin 3-cü bəndi; 21-ci maddənin 2-ci bəndi; 25-ci
maddənin 3-cü bəndi; və 32-ci maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bir və ya bir neçə
qeyd-şərtin tətbiq edilməsi haqqında bəyan edə bilər. Digər hər hansı bir qeydşərtlər edilə bilməz.
2. Yuxarıda göstərilən bəndə uyğun olaraq qeyd-şərt etmiş hər bir dövlət təqdim etdiyi
qeyd-şərti Avropa Şurası Baş Katibinin adına bildiriş göndərməklə tam və ya qismən geri
çağıra bilər. Geriyə götürmə, Baş Katib bu cür bildirişi aldığı gün qüvvəyə minir.
3. Bu Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına dair qeyd-şərt etmiş Tərəf həmin
müddəanın digər hər hansı bir Tərəf tərəfindən tətbiq edilməsini tələb edə bilməz, lakin,
əgər bu qeyd-şərt hissəvi xarakter daşıyırsa və ya şərtidirsə, bu cür qeyd-şərti etmiş Tərəf
həmin müvafiq müddəanın yerinə yetirilməsini özü qəbul etdiyi həcmdə tələb edə bilər.
Maddə 41
Düzəlişlər
1. Bu Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi haqqında təkliflər hər bir Tərəfdən təqdim edilə
bilər, təqdim edilən təkliflər Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən Şuranın üzv-
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dövlətlərinə və 37-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq, bu Konvensiyaya qoşulan və
ya qoşulmaq təklifi alan Şuranın üzvü olmayan hər bir dövlətə ötürülür.
2. Bu və ya digər Tərəfdən təqdim edilən düzəliş Cinayətkarlıq problemləri üzrə
Avropa Komitəsinə ötürülür, hansı ki, öz növbəsində həmin düzəlişə dair öz rəyini
Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.
3. Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa
Komitəsinin təqdim etdiyi rəyini müzakirə edərək həmin düzəlişi qəbul edə bilər.
4. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
hər hansı bir düzəlişin mətni qəbul olunmaq üçün Tərəflərə göndərilir.
5. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş hər hansı bir düzəliş, bütün
Tərəflər bu düzəlişin qəbul edilməsi barədə Baş Katibi məlumatlandırdıqları tarixdən
sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.
Maddə 42
Mübahisələrin həll edilməsi
1. Avropa Şurasının cinayətkarlıq problemləri üzrə Avropa Komitəsi müntəzəm
əsaslarla bu Konvensiyanın şərhi və tətbiqi barədə məlumatlandırılır.
2. Bu Konvensiyanın şərhi və tətbiqi ilə əlaqədar Tərəflər arasında fikir ayrılığı
yarandığı təqdirdə, Tərəflər həmin fikir ayrılığını danışıqlar və ya öz seçimlərinə uyğun
şəkildə hər hansı bir digər dinc üsulla həll etməyə, o cümlədən mübahisənin Cinayətkarlıq
problemləri üzrə Avropa Komitəsinə, qərarları Tərəflər üçün məcburi olan arbitraj
məhkəməsinə və ya müvafiq Tərəflərin razılığa gəldiklərinə əsasən Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsinə təqdim edilməsinə çalışırlar.
Maddə 43
Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf, Avropa Şurasının Baş Katibinin adına bildiriş göndərməklə bu
Konvensiyanı istənilən zaman denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya Baş Katib bildirişi aldığı tarixdən etibarən üç ay sonra gələn
ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Lakin barəsində bu cür denonsasiya qüvvəyə minənə qədər, bu Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olaraq xahiş olunan müsadirənin 14-cü maddəyə uyğun olaraq icra
edilməsinə dair bu Konvensiyanın tətbiqi davam edir.

Maddə 44
Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş Katibi Şuranın üzv-dövlətlərinə və bu Konvensiyaya qoşulan
digər hər hansı bir dövlətə aşağıdakılar barədə bildirir:
a) hər bir imzalama;
b) hər hansı bir ratifikasiya fərmanlarının, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma
haqqında sənədlərin saxlanca təqdim edilməsi;
c) 36-cı və 37-ci maddələrə uyğun olaraq bu Konvensiyanın hər hansı bir qüvvəyə
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minmə tarixi;
d) 40-cı maddənin 1-cı bəndinə uyğun olaraq edilmiş hər hansı bir qeyd-şərt;
e) bu Konvensiyaya aid olan hər hansı bir hərəkət, bildiriş və ya məlumat.
Buna təsdiq olaraq, lazımi qaydada təyin edilmiş aşağıda imza edənlər, bu
Konvensiyanı imzaladılar.
08 noyabr 1990-cı il tarixdə Strasburqda ingilis və fransız dillərində imzalanmışdır, hər
iki mətn bir nüsxədə eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa Şurasının arxivlərində
saxlanılacaqdır. Avropa Şurasının Baş Katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini
Avropa Şurasının hər bir üzv-dövlətinə, Konvensiyanın hazırlanmasında iştirak edən
Şuranın üzvü olmayan dövlətlərə və Konvensiyaya qoşulmaq haqqında təklif alan hər bir
dövlətə göndərəcəkdir.
«Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması,
götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında» Konvensiyaya
QEYD-ŞƏRTLƏR VƏ BƏYANATLAR HAQQINDA
(1990-cı ildə qəbul edilmişdir, 1993-cü ildə qüvvəyə minmişdir)
QEYD-ŞƏRTLƏR
1. «Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 4-cü bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
bəyan edir ki, 6-cı maddənin 1-ci bəndi yalnız Azərbaycan Respublikasının cinayət
qanunvericiliyində müəyyən edilmiş əməllərə tətbiq edilir».
2. «Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 3-cü bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
bəyan edir ki, Konvensiyanın 14-cü maddəsinin 2-ci bəndi Azərbaycan Respublikasının
konstitusion prinsiplərinə riayət olunmaqla tətbiq ediləcək».
3. «Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
bəyan edir ki, bütün məhkəmə sənədlərinin təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi vasitəsi ilə həyata keçirilməlidir».
4. «Konvensiyanın 25-ci maddəsinin 3-cü bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
bəyan edir ki, sorğular və ona əlavə edilən sənədlər Azərbaycan və ya ingilis dilinə
tərcümə edilməklə təqdim olunmalıdır».
5. «Konvensiyanın 32-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikasının təqdim etdiyi məlumat və ya sübutlar, onun
ilkin razılığı olmadan sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən sorğuda
göstərilməmiş ibtidai istintaq və ya məhkəmə icraatı məqsədləri üçün istifadə oluna və ya
ötürülə bilməz».
BƏYANATLAR:
1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş
ərazilər azad olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin
sxematik xəritəsi əlavə olunur)».
2. «Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 2-ci bəndi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
bəyan edir ki, 23-cü maddənin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının mərkəzi
orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi müəyyən edilir.
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 3700073, İnşaatçılar prospekti, 1».
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Kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya
Budapeşt, 23 noyabr 2001-ci il
Preambula
Avropa Şurasının üzv dövlətləri və bu Konvensiyanı imzalayan digər dövlətlər Avropa
Şurasının məqsədinin onun üzvləri arasında birliyə nail olmaqdan ibarət olduğunu nəzərə
alaraq; bu Konvensiyanı imzalayan digər dövlətlərlə əməkdaşlığı möhkəmləndirməyin
əhəmiyyətini etiraf edərək: digər tədbirlərlə yanaşı, müvafiq qanunvericilik aktlarının qəbul
edilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi vasitəsilə cəmiyyəti
kibercinayətkarlıqdan qorumağa yönəlmiş cinayət hüququ sahəsində ümumi siyasətin
prioritet qaydada aparılması zərurətindən əminliyi qeyd edərək; rəqəmsal texnologiyaların
həyatımıza daxil olması, kompüter şəbəkələrinin birləşməsini və qloballaşmasının səbəb
olduğu əhəmiyyətli dəyişiklikləri dərk edərək; kompüter şəbəkələrinin, elektron
məlumatların cinayətlərin törədilməsi üçün istifadə edilməsi və bu növ cinayətlərin baş
verməsinə dair sübutların bu şəbəkələrdə saxlanılması və ya şəbəkələr vasitəsilə
ötürülməsi təhlükəsindən narahat olaraq; kibercinayətkarlığa qarşı mübarizədə dövlətlərlə
özəl sektor arasında əməkdaşlığın zəruriliyini və informasiya texnologiyalarından istifadə
və onların inkişaf etdirilməsi sahəsində qanuni mənafelərin müdafiə edilməsi zərurətini
anlayaraq; kibercinayətkarlığa qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün cinayət hüququ
sahəsində geniş, operativ və normal beynəlxalq əməkdaşlığın tələb olunduğunu nəzərə
alaraq;
Hazırkı Konvensiyanın müvafiq əməlləri cinayət kimi qeyd etmək, bu cür cinayət
əməllərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün zəruri səlahiyyətlər vermək, onların həm
ölkədaxili, həm də beynəlxalq səviyyədə tədqiqatı, istintaqı və təqib olunmasına şərait
yaratmaq, sürətli və etibarlı beynəlxalq əməkdaşlığı təmin etmək yolu ilə kompüter sistem
və şəbəkələrinin, o cümlədən kompüter verilənlərin məxfiliyi, bütövlüyü və yararlılığına
qarşı yönəlmiş əməllərin, həmçinin bu sistem, şəbəkə və verilənlərdən qeyri-qanuni
istifadənin qarşısını almaq zəruriliyindən əmin olaraq;
Hüquqi qayda-qanunun saxlanması maraqları ilə 1950-ci il tarixli "İnsan hüquq və
əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Avropa Şurasının Konvensiyasında, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının 1966-cı il tarixli "Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında" Beynəlxalq
Paktında, o cümlədən hər kəsin fikir və mülahizələrinin maneəsiz ifadə etmək hüququnu
və, dövlət sərhədlərindən və şəxsi həyata müdaxilə ilə bağlı hüquqdan asılı olmayaraq, hər
növ məlumat və ideya axtarmaq, əldə etmək və yaymaq azadlığını təsdiq edən insan
hüquqları haqqında beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş əsas insan hüquqlarına
hörmət edilməsi arasında lazımi balansın təmin edilməsi zərurətini xatırlayaraq;
Eyni zamanda, məsələn Avropa Şurasının 1981-ci il tarixli Fiziki şəxslərin şəxsi
verilənlərin avtomatlaşdırılmış işlənməsi zamanı mühafizəsi haqqında Konvensiyası kimi
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beynəlxalq sənədlərdə nəzərdə tutulmuş şəxsi verilənlərin mühafizəsi hüququnu
xatırlayaraq;
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1989-cu il tarixli Uşaq hüquqları haqqında
Konvensiyasını və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 1999-cu il tarixli
Uşaq əməyinin ən pis formaları haqqında Konvensiyanın müddəalarını nəzərə alaraq;
Avropa Şurasının penitensiar sahədə əməkdaşlıq haqqında qüvvədə olan
konvensiyalarına, o cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərlə digər dövlətlər
arasında bağlanmış analoji konvensiyaları nəzərə alaraq və bu Konvensiyanın həmin
konvensiyaları kompüter şəbəkələri və kompüter verilənləri ilə bağlı cinayətlərin istintaqı və
prosessual hərəkətlərin səmərəliliyini artırmaq, o cümlədən cinayətin elektron formada
törədilməsi haqqında sübutların toplanmasını təmin etmək məqsədilə tamamladığını qeyd
edərək;
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Avropa İttifaqı və "səkkizlik qrupu" tərəfindən
qəbul edilmiş tədbirlər də daxil olmaqla, son zamanlar kibercinayətkarlığa qarşı
mübarizədə beynəlxalq anlaşma və əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirən nailiyyətləri
alqışlayaraq;
Nazirlər Komitəsinin "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa
Konvensiyasının telekommunikasiya məlumatlarının tutulması haqqında məhkəmə
tapşırıqlarına aid olan hissəsinin praktiki tətbiqinə dair R(85)10 nömrəli; müəllif hüquqları
və əlaqəli hüquqlar sahəsində piratçılığa qarşı mübarizə haqqında R(88)2 nömrəli; polis
tərəfindən şəxsi verilənlərdən istifadə qaydası haqqında R(87)15 nömrəli;
telekommunikasiya xidmətləri, xüsusilə telefon xidmətləri sahəsində şəxsi verilənlərin
qorunması haqqında R(95)4 nömrəli; habelə bəzi kompüter cinayətlərinin anlayışlarının
müəyyənləşdirilməsi üçün milli qanunvericilik orqanları üçün rəhbər prinsipləri təmin edən
kompüter sahəsində cinayətlərə dair R(89)9 nömrəli və cinayət-prosessual hüququnun
informasiya texnologiyaları ilə bağlı olan problemləri üzrə R(95)13 nömrəli Tövsiyələrini
xatırlayaraq;
Avropa ədliyyə nazirlərinin 21-ci konfransında (Praqa, 10 və 11 iyun 1997-ci il) qəbul
edilmiş və Cinayət Problemləri üzrə Avropa Komitəsi (CPAK) tərəfindən ölkələrin daxili
cinayət qanunvericiliyinin müddəalarını bir-birinə uyğunlaşdırmaq, həmçinin kompüter
sahəsində cinayətlərin araşdırılmasında səmərəli vasitələrin istifadə olunmasına imkan
yaratmaq məqsədilə həyata keçirdiyi kibercinayətkarlıq sahəsində işlərini dəstəkləməyin
Nazirlər Komitəsinə tövsiyə edildiyi 1 №-li qərarını; o cümlədən Avropa ədliyyə nazirlərinin
23-cü konfransında (London, 8 və 9 iyun 2000-ci il) qəbul edilmiş və danışıqlarda iştirak
edən Tərəflərin mümkün qədər böyük sayda dövlətlərin Konvensiyanın iştirakçısı olmasına
imkan yaradan qərarların qəbul edilməsi və həlletmə üsullarının tapılması məqsədilə
səylərini əsirgəməməyə çağıran, həmçinin kibercinayətkarlığa qarşı mübarizənin
özünəməxsus tələblərini lazımi qaydada nəzərə alan sürətli və səmərəli beynəlxalq
əməkdaşlıq sisteminə olan ehtiyacı etiraf edən 3 №-li qərarını nəzərə alaraq;
O cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin dövlət və hökumət başçılarının
ikinci sammitində (Strasburq, 10 və 11 oktyabr 1997-ci il) qəbul edilmiş Avropa Şurasının
standartları və dəyərləri əsasında yeni informasiya texnologiyalarının inkişafını
dəstəkləyən ümumi tədbirlərin müəyyən edilməsi üzrə tədbirlər planını nəzərə alaraq;
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
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Fəsil I - Terminlərdən istifadə
Maddə 1 – Anlayışlar
Hazırkı Konvensiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün:
a)
«kompüter sistemi» - müvafiq proqramlara uyğun olaraq verilənlərin avtomatik
işlənməsini həyata keçirən hər hansı qurğunu və ya qarşılıqlı qoşulmuş və ya əlaqəli
qurğular qrupunu nəzərdə tutur;
b)
«kompüter verilənləri» - faktların, məlumatların və ya anlayışların kompüter
sistemində, o cümlədən kompüter sistemində hər hansı funksiyanın həyata keçirilməsini
təmin edən proqram vasitəsilə emal üçün yararlı olan istənilən təqdim formasını nəzərdə
tutur;
c) «Xidmət provayderi»:
i) xidmətlərinin istifadəçilərini kompüter sistemi vasitəsi ilə məlumat mübadiləsi
imkanı ilə təmin edən istənilən dövlət və ya özəl qurum; və
ii) bu cür rabitə xidməti və ya onun istifadəçilərinin adından kompüter verilənlərinin
işlənməsi və ya saxlanılmasını həyata keçirən istənilən digər qurum nəzərdə tutur:
d) «trafik verilənləri»- kompüter sistemi vasitəsilə ötürülən və müvafiq rabitə
zəncirinin
tərkib hissəsi olan kompüter sistemlərində yaradılan informasiya ilə əlaqəli olan və
informasiyanın mənbəyi, təyinatı, marşrutu, vaxtı, tarixi, həcmi, davamlılığı və ya əsas
xidmətin növünü göstərən kompüter verilənlərini nəzərdə tutur.

Bölmə II - Milli səviyyədə həyata keçirilən tədbirlər
Fəsil 1 - Maddi cinayət hüququ
Altfəsil 1 - Kompüter verilənləri və sistemlərinin məxfiliyi,
tamlığı və istifadə imkanlarına qarşı cinayətlər
Maddə 2 - Qanunsuz daxil olma
Hər bir Tərəf kompüter sisteminə və ya onun hər hansı hissəsinə belə hüquq
olmadan qəsdən daxil olmanın daxili qanunvericilikdə cinayət əməli kimi tövsif edilməsi
üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür. Hər bir Tərəf bu əməllərin,
təhlükəsizlik tələblərini pozmaqla, kompüterdə mövcud olan verilənlərin ələ keçirmək
niyyəti və ya digər bəd niyyətlə, yaxud başqa kompüter sistemləri ilə bağlı olan kompüter
sistemlərinə münasibətdə törədildiyi halda cinayət əməli hesab olunmasını tələb edə bilər.
Maddə 3 - Qanunsuz ələ keçirmə
Hər bir Tərəf texniki vasitələrdən istifadə etməklə kompüter sistemindən, kompüter
sisteminə və yaxud kompüter sistemi vasitəsilə ötürülən və ümumi istifadə üçün nəzərdə
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tutulmamış verilənlərin, həmçinin bu cür verilənləri daşıyan kompüter sistemlərindən
elektromaqnit şüalanmanın belə hüquq olmadan qəsdən ələ keçirilməsinin daxili
qanunvericilikdə cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər
tədbirlər görür. Hər bir Tərəf bu əməllərin, yalnız bəd niyyətlə, yaxud başqa kompüter
sistemləri ilə bağlı olan kompüter sistemlərinə qarşı törədildiyi halda cinayət əməli hesab
olunmasını tələb edə bilər.
Maddə 4 - Verilənlərə müdaxilə
1. Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliyində kompüter verilənlərinin belə hüquq olmadan
qəsdən zədələnməsi, silinməsi, korlanması, dəyişdirilməsi və ya təcrid edilməsi əməllərinin
cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
2. Hər bir Tərəf 1-ci bənddə qeyd olunmuş əməlləri yalnız əhəmiyyətli zərər vurduqda
cinayət əməli kimi tövsif etmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 5 - Sistemlərə müdaxilə
Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliyində kompüter verilənlərinin daxil edilməsi,
ötürülməsi, zədələnməsi, silinməsi, korlanması, dəyişdirilməsi və ya təcrid edilməsi üsulu
ilə kompüter sistemlərinin fəaliyyətinə belə hüquq olmadan qəsdən ciddi maneə
törədilməsi əməlini cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və
digər tədbirləri görür.
Maddə 6 - Qurğulardan qanunsuz istifadə
1. Hər bir Tərəf aşağıdakı əməllərin qəsdən və belə hüquq olmadan törədilməsi
hallarında onların daxili qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri
olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) aşağıdakıların istehsal, satış, istifadə üçün əldə olunması, idxalı, topdan satışı və
ya digər formalarda istifadəyə təqdim olunması:
i) 2-5-ci maddələrdə qeyd olunmuş cinayətlərdən əsasən hər hansı birinin törədilməsi
məqsədi üçün hazırlanmış və ya uyğunlaşdırılmış qurğular, o cümlədən kompüter
proqramları;
ii) 2-5-ci maddələrdə qeyd olunmuş cinayətlərdən hər hansı birinin
törədilməsində istifadə etmək üçün kompüter sisteminə və ya onun hər hansı bir hissəsinə
daxil olmaq imkanını yaradan kompüter parolları, giriş kodları və ya digər analoji verilənlər:
b) maddənin «a» bəndinin «i» və ya «ii» yarımbəndlərində qeyd olunmuş vasitələrə
2-5-ci maddələrdə nəzərdə tutulmuş cinayətlərdən hər hansı birini törətmək üçün
istifadə etmək niyyəti ilə onlara sahib olmaq. Hər bir Tərəf qanunla cinayət
məsuliyyətinin yaranması üçün şəxsin bir neçə bu cür vasitəyə sahib olmasını tələb
edə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində qeyd olunmuş vasitələrin istehsalı, satışı, istifadə üçün
əldə olunması, idxalı, topdan satışı və ya digər formalarda istifadəyə təqdim olunması,
yaxud da onlara sahiblik Konvensiyanın 2-5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin
törədilməsi məqsədini daşımırsa, məsələn kompüter sistemini müvafiq icazə ilə yoxlamaq
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və ya mühafizə etmək məqsədini daşıyırsa, bu bənd bu cür əməllərə görə cinayət
məsuliyyətini müəyyənləşdirmək üçün təfsir edilə bilməz.
3. Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən müddəaları tətbiq etməmək hüququnu
bir şərtlə özündə saxlayır ki, adı çəkilən qeyd-şərt bu maddənin «a» bəndinin «ii»
yanmbəndində göstərilən əşyaların satışı, topdan satışı, yaxud digər formada istifadəsinə
aid edilməsin.
Yarımfəsil 2 - Kompüter vasitələrindən istifadə ilə bağlı cinayətlər
Maddə 7 - Kompüter texnologiyalarından
istifadə etməklə saxtalaşdırma
Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliyində birbaşa oxuna bilməsi və ya anlaşılan
olmasından asılı olmayaraq kompüter verilənlərini hüquqi məqsədlərlə autentik verilənlər
kimi hesab edilməsi və ya istifadə edilməsi üçün onlara belə hüquq olmadan verilənlərin
autentikliyinin pozulmasına səbəb olan qəsdən daxil etmə, dəyişdirmə, silmə və ya təcrid
etmə əməllərini cinayət əməli kimi tovsif etmək üçün zəruri olan qanunvericilik və digər
tədbirləri görür.
Maddə 8 - Kompüter texnologiyalarından
istifadə etməklə dələduzluq
Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliyində özü və ya digər şəxs üçün mənfəət əldə etmək
məqsədilə dələduzluq və ya bəd niyyətlə
a) kompüter verilənlərinin hər hansı daxil edilməsi, dəyişdirilməsi, silinməsi və ya
təcrid edilməsi;
b) kompüter sisteminin fəaliyyətinə hər hansı müdaxilə edilməsi üsulu ilə
başqa bir şəxsi qəsdən və belə hüquq olmadan əmlakdan məhrum etmə əməlini
cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
Yanmfəsil 3 - Məlumatların məzmunu ilə bağlı cinayətlər
Maddə 9 - Uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı cinayətlər
1. Hər bir Tərəf aşağıdakı əməllərin qəsdən və hüquqazidd olaraq törədilməsi
hallarında onların daxili qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri
olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) kompüter sistemi vasitəsilə yaymaq məqsədilə uşaq pornoqrafiyasının istehsalı;
b) kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının təklif edilməsi və ya istifadə
üçün təqdim edilməsi;
c) kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının yayılması və ya ötürülməsi;
d) özü, yaxud digər şəxs üçün kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının
əldə edilməsi;
e) kompüter sistemində və ya kompüter verilənlərinin daşıyıcılarında uşaq
pornoqrafiyasına malik olma.
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2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən məqsədlər baxımından «uşaq
pornoqrafiyası»
anlayışına aşağıdakıları təsvir edən pornoqrafiya materialları daxildir:
a) yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin açıq seksual xarakterli hərəkətlərdə iştirakı;
b) yetkinlik yaşına çatmaması güman edilən şəxsin açıq seksual xarakterli
hərəkətlərdə iştirakı;
c) açıq seksual hərəkətlərdə iştirak edən yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin həqiqi
təsvirləri.
3. Bu maddənin 2-ci bəndinin məqsədləri üçün «yetkinlik yaşına çatmamışlar»
anlayışı 18 yaşına çatmamış istənilən şəxsi nəzərdə tutur. Lakin, hər bir Tərəf 16 yaşdan
az olmamaq şərtilə daha aşağı yaş hədlərini müəyyən edə bilər.
4. Hər bir Tərəf bu maddənin 1-ci bəndinin «d» və «e» yarımbəndlərinin, o cümlədən
2-ci bəndin «b» və «c» yarımbəndlərinin müddəalarını tam və ya qismən tətbiq etməmək
hüququnu özündə saxlayır.
Yarımfəsil 4 - Müəllif hüquqlarının və əlaqəli hüquqların
pozulması ilə bağlı cinayətlər
Maddə 10 - Müəllif hüquqlarının və əlaqəli hüquqların
pozulması ilə bağlı cinayətlər
1. Hər bir Tərəf "Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında" Bern Konvensiyasına
dəyişiklikləri əhatə edən 24 iyul 1971-ci il tarixli Paris Aktına, "Əqli mülkiyyət hüquqlarının
ticarət aspektləri haqqında" Sazişə və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının "Müəllif
hüququ haqqında" Sazişinə uyğun üzərinə götürdüyü Öhdəliklərinə müvafiq olaraq həmin
Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müəllif hüquqlarının pozulması əməlinin
kommersiya miqyasında və kompüter sistemi vasitəsilə, istənilən mənəvi hüquqlar istisna
olmaqla, qəsdən törədilməsi hallarının daxili qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif
olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
2. Hər bir Tərəf "Sənətkar-ifaçıların, fonoqram və veriliş təşkilatçılarının mənafelərinin
qorunması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya (Roma Konvensiyası), “Əqli mülkiyyət
hüquqlarının ticarət aspektləri haqqında” Sazişə və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatının “İfa və fonoqramlar haqqında” Sazişinə uyğun olaraq üzərinə götürdüyü
öhdəliklərinə müvafiq olaraq həmin Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş əlaqəli
hüquqlarının pozulması əməlinin kommersiya miqyasında və kompüter sistemi vasitəsilə,
istənilən mənəvi hüquqlar istisna olmaqla, qəsdən törədilməsi hallarının daxili
qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və
digər tədbirləri görür.
3. Hər bir Tərəf o hallarda bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərinin müddəalarına uyğun
olaraq təqsirli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsi hüququnu özündə saxlaya
bilər ki, məsuliyyətə cəlb etmə üzrə digər səmərəli müdafiə vasitələrinə malik olsun və bu,
həmin Tərəfin üzərinə götürdüyü, bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində qeyd olunan
beynəlxalq sənədlərdə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərinin qismən ləğv olunması ilə
nəticələnməsin.
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Yarımfəsil 5 - Məsuliyyətin əlavə növləri və sanksiyalar
Maddə 11 - Cinayət etməyə cəhd, cinayətin törədilməsində
iştirakçılıq və ya cinayətə təhrikçilik
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 2-10-cu maddələrində nəzərdə tutulan cinayətin
törədilməsində iştirakçılığın, yaxud cinayətə təhrikçiliyin daxili qanunvericilikdə cinayət
əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
2. Hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 3-5-ci, 7-ci, 8-ci maddələrində və 9.1-ci
maddəsinin «a». və «c» bəndlərində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsinə qəsdən
edilən cəhdin daxili qanunvericilikdə cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün zəruri olan
qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
3. Hər bir Tərəf bu maddənin 2-ci bəndinin müddəalarını tam və ya qismən tətbiq
etməmək hüququnu özündə saxlayır.
Maddə 12 - Hüquqi şəxsin məsuliyyəti
1. Hər bir Tərəf müstəqil olaraq və ya hüquqi şəxsin müvafiq orqanının əməkdaşı kimi
fəaliyyət göstərən və aşağıda qeyd olunmuş əsaslarla bu orqanda aparıcı mövqe tutan hər
hansı fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsin xeyrinə bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş
cinayətlərin törədilməsinə görə belə hüquqi şəxsin məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin
etmək üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) bu hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyəti əsasında;
b) bu hüquqi şəxsin adından qərar qəbul etmək hüququ əsasında;
c) bu hüquqi şəxsin daxilində nəzarəti həyata keçirmək hüququ əsasında.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallara əlavə olaraq, hər bir Tərəf 1ci bənddə qeyd olunan fiziki şəxs tərəfindən lazımi rəhbərliyin və ya nəzarətin həyata
keçirilməməsinin nəticəsində həmin şəxsin tabeçiliyində olan fiziki şəxs tərəfindən hüquqi
şəxsin xeyrinə bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş cinayətin törədilməsi hallarında həmin
hüquqi şəxsin məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görür.
3. Müvafiq Tərəfin qəbul etdiyi hüquq prinsiplərindən asılı olaraq, hüquqi şəxs
cinayət, mülki, yaxud inzibati məsuliyyət daşıya bilər.
4. Bu növ məsuliyyət hər hansı yüngülləşmə ilə nəticələnmir və cinayət törətmiş fiziki
şəxsləri cinayət məsuliyyətindən azad etmir.
Maddə 13 - Sanksiya və tədbirlər
1. Hər bir Tərəf 2-11-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsinə görə
azadlıqdan məhrumetmə cəzası da daxil olmaqla təsirli, mütənasib və inandırıcı cəza
tədbirlərinin tətbiq edilməsini təmin etmək üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri
görür.
2. Hər bir Tərəf 12-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb
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olunmuş hüquqi şəxslərə maliyyə sanksiyaları da daxil olmaqla cinayət və ya qeyri-cinayət
xarakterli təsirli, mütənasib və inandırıcı cəza tədbirlərinin tətbiq olunmasını təmin edir.
Fəsil 2 - Prosessual hüquq normaları
Yarımfəsil 1 - Ümumi müddəalar
Maddə 14 - Prosessual normaların tətbiq etmə dairəsi
1. Hər bir Tərəf konkret cinayət təqibinin və ya icraatın aparılması məqsədilə bu
fəsildə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərin və prosedurların müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri
olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
2. 21-ci maddə ilə başqa xüsusi müddəa nəzərdə tutulmayıbsa, hər bir Tərəf bu
maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan səlahiyyətləri və prosedurları aşağıdakılara
münasibətdə tətbiq edir:
a) hazırkı Konvensiyanın 2-11-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayətlərə;
b) hər hansı kompüter sistemi vasitəsi ilə törədilən digər cinayətlərə;
c) cinayətlə bağlı sübutlarının elektron formada toplanmasına.
3. a) Hər bir Tərəf 20-ci maddədə qeyd olunan tədbirləri yalnız öz qeyd-şərtində
göstərilmiş cinayətlər və ya cinayət növləri üzrə tətbiq etmək hüququnu o şərtlə özündə
saxlayır ki, belə cinayətlərin və ya cinayət növlərinin dairəsi 21-ci maddədə nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin tətbiq edildiyi cinayətlərin dairəsindən daha məhdud olmasın. Hər bir
Tərəf 20-ci maddədə qeyd edilən tədbirlərin mümkün qədər geniş tətbiq edilməsi
məqsədilə belə qeyd-şərtin tətbiq etmə dairəsinin məhdudlaşdırılmasını nəzərdən keçirir.
b) Hər hansı Tərəf hazırkı Konvensiyanın qəbul edildiyi zaman qüvvədə olan
qanunvericiliyindəki məhdudiyyətlərə görə xidmət provayderinin
i) istifadəçilərin qapalı qrupu üçün istifadə edilən və
ii) ictimai rabitə şəbəkələrindən istifadə etməyən və digər ictimai və ya özəl
şəbəkələrə qoşulmayan kompüter sistemi vasitəsilə ötürülən məlumatlara 20 və 21-ci
maddələrdə göstərilən tədbirləri tətbiq etmək imkanına malik olmazsa, belə Tərəf
məlumatların bu cür ötürülməsinə həmin tədbirləri tətbiq etməmək hüququnu özündə
saxlaya bilər. Hər bir Tərəf 20-ci və 21-ci maddələrdə qeyd edilən tədbirlərin mümkün
qədər geniş tətbiq edilməsi məqsədilə belə hüququn məhdudlaşdırılmasını nəzərdən
keçirir.
Maddə 15 - Şərtlər və zəmanətlər
1. Hər bir Tərəf bu bölmə ilə nəzərdə tutulmuş səlahiyyət və prosedurların
müəyyənləşdirilməsi, icrası və tətbiqinin həmin dövlətin hüquq və azadlıqların, o cümlədən
bu Tərəfin Avropa Şurasının 1950-ci il tarixli “İnsan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında” Konvensiyası, BMT-nin 1966-cı il tarixli "Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında"
Paktı, həmçinin insan hüquqları haqqında digər beynəlxalq müqavilələr üzrə
öhdəliklərindən irəli gələn digər hüquqların müdafiəsini təmin edən və mütənasiblik
prinsipini nəzərdə tutan daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş şərtlərə və
təminatlara müvafiq şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir.

586

2. Səlahiyyət və prosedurların xarakteri nəzərə alınaraq, bu şərtlərə və zəmanətlərə,
digərlərlə yanaşı, məhkəmə nəzarəti və digər müstəqil nəzarət, tətbiq etmənin hüquqi
əsasları, bu səlahiyyət və proseduraların tətbiq etmə dairəsinə və müddətlərinə
məhdudiyyət qoyulması daxildir.
3. İctimai maraqlara, xüsusən də ədalət mühakiməsinin əsaslı həyata keçirilməsinə
uyğun olması həddində hər bir Tərəf bu bölmədə nəzərdə tutulmuş səlahiyyət və
prosedurların üçüncü tərəflərin hüquq, vəzifə və qanuni maraqlarına təsirini nəzərdən
keçirir.
Yarımfəsil 2 - Saxlanılan kompüter verilənlərinin mühafizəsinin operativ təminatı
Maddə 16 - Saxlanılan kompüter verilənlərinin
mühafizəsinin operativ təminatı
1. Hər bir Tərəf səlahiyyətli orqanlarına kompüter məlumatlarının, xüsusilə də
kompüter sistemlərində saxlanılan trafik verilənlərinin, onların itki və ya modifikasiya
riskinə məruz qaldığını güman etməyə əsaslar olduğu hallar da daxil olmaqla, operativ
mühafizəsinin təmin edilməsi ilə bağlı sərəncam verilməsinə və ya digər tədbirlər
görülməsinə dair səlahiyyət vermək üçün zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri
görür.
2. Tərəf 1-ci bənddə göstərilən müddəaları hər hansı şəxsin mülkiyyətində və ya
nəzarətində olan konkret kompüter verilənlərinin qorunmasının təmin edilməsi haqqında
sərəncam verilməsi yolu ilə həyata keçirirsə, səlahiyyətli orqanların həmin kompüter
məlumatlarının açılmasına nail olması məqsədilə həmin Tərəf bu şəxsin üzərinə adıçəkilən
kompüter verilənlərini qorumaq və ya müvafiq müddət ərzində, doxsan gündən çox
olmamaq şərti ilə, onların toxunulmazlığını təmin etmək vəzifəsini qoymaq üçün zəruri olan
qanunvericilik və digər tədbirləri görür. Tərəf bu sərəncamın qüvvədə olma müddətinin
uzadılması imkanını nəzərdə tuta bilər.
3. Hər bir Tərəf kompüter verilənlərinin mühafizəsi həvalə olunduğu bu məlumatları
saxlayan şəxsin və ya digər şəxsin daxili qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində
bu cür prosedurların həyata keçirilməsini gizli saxlamaq vəzifəsini müəyyən edən
qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
4. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş səlahiyyət və prosedurlar 14-cü və 15-ci maddələrə
müvafiq olaraq müəyyən edilir.
Maddə 17 - Trafik verilənlərinin qorunmasının operativ təminatı
və onların qismən açıqlanması
1. Hər bir Tərəf 16-cı maddəyə uyğun qorunması təmin edilən trafik verilənləri ilə
əlaqədar aşağıda göstərilən işləri həyata keçirmək üçün tələb edilən qanunvericilik və
digər
tədbirləri görür:
a) məlumatın ötürülməsində bir və ya daha çox xidmət provayderinin iştirak
etməsindən asılı olmayaraq, trafik verilənlərinin mühafizəsini təmin etmək;
b) bu Tərəfə xidmət provayderlərini və bu məlumatın ötürülməsi yolunu
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müəyyənləşdirməyə imkan yaradan trafik verilənlərinin bu Tərəfin səlahiyyətli orqanına və
ya həmin orqanın təyin etdiyi şəxsə kifayət həcmdə açıqlanmasına zəmanət vermək.
2. Bu maddədə sadalanan səlahiyyət və prosedurlar 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.

Yarımfəsil 3 - Təqdimetmə göstərişi
Maddə 18 - Təqdimetmə göstərişi
1. Hər bir Tərəf onun səlahiyyətli orqanlarının aşağıdakı şəxslərə göstəriş vermək
səlahiyyətini təmin etmək üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) onun ərazisində hər hansı bir şəxsə - bu şəxsin sərəncamında olan, yaxud onun
nəzarət etdiyi, kompüter sistemində və ya kompüter daşıyıcılarında saxlanan konkret
kompüter verilənlərinin təqdim edilməsi ilə bağlı göstəriş:
b) onun ərazisində fəaliyyətini həyata keçirən xidmət provayderinə - bu provayderin
ixtiyarında olan və ya onun nəzarət etdiyi abunəçilər haqqında məlumatın təqdim edilməsi
ilə bağlı göstəriş.
2. Bu maddədə sadalanan səlahiyyət və prosedurlar 14-cü və 15-ci maddələrə uyğun
olaraq müəyyən edilir.
3. Bu maddənin məqsədləri üçün «abunəçilər haqqında məlumat» anlayışı xidmət
provayderinin öz abunəçiləri barədə kompüter verilənləri formasında və yaxud başqa bir
formada malik olduğu məlumatlan nəzərdə tutur, trafik verilənləri və ya məlumatların
məzmunu istisna olmaqla, və belə məlumatlar vasitəsi ilə aşağıdakıları müəyyən etmək
olar:
a) istifadə edilən rabitə xidmətlərinin növü, bu məqsədlə qəbul edilmiş texniki təminat
tədbirləri və xidmətin göstərilmə müddəti;
b) xidmət müqaviləsi və ya razılaşması əsasında əldə olunan istifadəçinin şəxsiyyəti,
onun poçt və ya coğrafi ünvanı, telefon və başqa əlaqə nömrəsi, xidmət haqqı hesabları və
ödənişləri haqqında məlumat;
c) xidmət müqavilələri və razılaşmaları əsasında quraşdırılmış kommunikasiya
avadanlıqlarının yerləri haqqında istənilən digər məlumatlar.

Yarımfəsil 4 - Saxlanılan kompüter verilənlərinin
axtarışı və götürülməsi
Maddə 19 - Saxlanılan kompüter verilənlərinin
axtarışı və götürülməsi
1. Hər bir Tərəf özünün səlahiyyətli orqanlarına öz ərazisində aşağıdakıların axtarışı
və
ya onlara daxil olması məqsədilə səlahiyyətlərin verilməsi üçün tələb edilə bilən
qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
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a) kompüter sistemləri və yaxud onların hissələri, o cümlədən belə sistemdə
saxlanılan verilənlər;
b) kompüter verilənlərinin saxlanıla bilən kompüter verilənləri daşıyıcıları.
2. Hər bir Tərəf onun səlahiyyətli orqanlarının 1«a» bəndinin müddəalarına uyğun
olaraq axtarış apardığı və ya müvafiq kompüter sistemində, yaxud onun hər hansı bir
hissəsinə daxil olduğu zaman axtarılan verilənlərin bu Tərəfin ərazisində yerləşən digər
kompüter sistemində və ya onun hər hansı hissəsində olduğunu güman etməyə əsaslar
olarsa və bu verilənləri qanuni əsaslarla birinci sistemdən, yaxud onun vasitəsilə əldə
etmək mümkün olarsa, həmin orqanların digər sistemdə operativ axtarış və ya digər daxil
olma hərəkətlərini həyata keçirə bilməsi üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
3. Hər bir Tərəf səlahiyyətli orqanlarına 1-ci və ya 2-ci bəndlərin müddəalarına uyğun
olaraq daxil olmanın icazə verildiyi kompüter verilənlərini götürmək və ya analoji tərzdə
onların mühafizəsini təmin etmək üçün səlahiyyətlərin verilməsi üçün zəruri qanunvericilik
və digər tədbirləri görür. Bu tədbirlər aşağıdakı səlahiyyətlərin verilməsini nəzərdə
tutmalıdır:
a) kompüter verilənlərinin saxlanması üçün istifadə edilən kompüter sistemlərinin,
onların hissələrinin, yaxud daşıyıcılarının götürülməsini həyata keçirmək və ya başqa bir
analoji üsulla bu verilənlərin qorunmasını təmin etmək;
b) müvafiq kompüter verilənlərinin surətini çıxarmaq və saxlamaq;
c) müvafiq saxlanılan kompüter verilənlərinin bütövlüyünü təmin etmək;
d) kompüter sistemində mövcud olan verilənlərə girişi qadağan etmək və ya belə
sistemdən müvafiq verilənləri götürmək.
4. Hər bir Tərəf onun səlahiyyətli orqanlarına müvafiq kompüter sistemlərinin fəaliyyət
göstərməsi və ya orada saxlanılan verilənlərin mühafizəsi üçün həyata keçirilən tədbirlər
haqqında biliklərə malik olan istənilən şəxsdən 1-ci və 2-ci bəndlərdə nəzərdə tutulan
tədbirləri həyata keçirməyə imkan verən münasib lazımi məlumatları tələb etmək
səlahiyyətlərini vermək üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
5. Bu maddədə nəzərdə tutulan səlahiyyət və prosedurlar 14-cü və 15-ci maddələrin
müddəalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.

Yarımfəsil 5 - Kompüter verilənlərinin real vaxt rejimində toplanması
Maddə 20 - Trafik verilənlərinin real vaxt
rejimində toplanması
1. Hər bir Tərəf onun səlahiyyətli orqanlarına həmin Tərəfin ərazisində kompüter
sistemi vasitəsilə real vaxt rejimində ötürülən konkret məlumatlarla əlaqədar trafik
verilənləri barəsində aşağıdakı səlahiyyətlərin verilməsi üçün zəruri qanunvericilik və digər
tədbirləri görür:
a) bu Tərəfin ərazisində texniki vasitələri tətbiq etməklə məlumatları toplamaq və ya
yazmaq;
b) xidmət provayderləri üzərinə mövcud texniki imkanlar çərçivəsində aşağıdakı
öhdəlikləri qoymaq;
i) həmin Tərəfin ərazisində texniki vasitələri tətbiq etməklə məlumatları toplamaq və
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ya yazmaq;
ii) məlumatların toplanmasında və ya yazılmasında səlahiyyətli orqanlarla əməkdaşlıq
etmək və onlara kömək etmək.
2. Hər hansı bir Tərəf onun daxili qanunvericilik sisteminə aid olan prinsiplərə əsasən
1«a» bəndində nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirə bilmirsə, bunun əvəzində o, öz
ərazisindəki belə məlumatlarla əlaqədar trafik verilənlərini öz ərazisində mövcud olan
texniki vasitələri tətbiq etməklə real vaxt rejimində toplamağı və yazmağı mümkün etmək
üçün zəruri ola bilən qanunvericilik və digər tədbirləri görə bilər.
3. Hər bir Tərəf xidmət provayderini bu maddə ilə nəzərdə tutulan istənilən
səlahiyyətin həyata keçirilməsi faktının və bu barədə məlumatın məxfiliyinə əməl etməyə
məcbur etmək üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
4. Bu maddədə göstərilən səlahiyyət və proseduralar 14-cü və 15-ci maddələrə
uyğun olaraq müəyyən edilir.
Maddə 21 - Məlumatın məzmununun ələ keçirilməsi
1. Hər bir Tərəf daxili qanunvericiliklə müəyyən edilən bir sıra ağır cinayətlərə
münasibətdə öz səlahiyyətli orqanlarına həmin Tərəfin ərazisində kompüter sistemi
vasitəsilə real vaxt rejimində ötürülən konkret məlumatlarla əlaqədar məlumatın məzmunu
barəsində aşağıdakı səlahiyyətlərin verilməsi üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri
görür:
a) bu Tərəfin ərazisində texniki vasitələri tətbiq etməklə müvafiq məlumatları
toplamaq və ya yazmaq,
b) xidmət provayderinin üzərinə onun texniki imkanları çərçivəsində aşağıdakı
öhdəliklər qoymaq:
i) bu Tərəfin ərazisində texniki vasitələrdən istifadə etməklə məlumatları toplamaq və
ya yazmaq,
ii) məlumatların toplanmasında və ya yazılmasında səlahiyyətli orqanlarla əməkdaşlıq
etmək və onlara kömək etmək.
2. Hər hansı bir Tərəf onun daxili qanunvericilik sisteminə aid olan prinsiplərə əsasən
1«a» bəndində nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirə bilmirsə, bunun əvəzində o,
ərazisində mövcud olan məlumatın məzmunununu, texniki vasitələri tətbiq etməklə, real
vaxt rejimində toplamağı və qeydə almağı mümkün etmək üçün zəruri ola bilən
qanunvericilik və digər tədbirləri görə bilər.
3. Hər bir Tərəf xidmət provayderinin bu maddədə nəzərdə tutulan istənilən
səlahiyyətin həyata keçirilməsi faktının və bu barədə məlumatın məxfiliyinə əməl etməyə
məcbur etmək üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
4. Bu maddədə göstərilən səlahiyyət və proseduralar 14-cü və 15-ci maddələrə
uyğun olaraq müəyyən edilir.

Fəsil 3 – Yurisdiksiya
Maddə 22 – Yurisdiksiya
1. Hər bir Tərəf hazırkı Konvensiyanın 2-11-ci maddələrinin müddəaları ilə nəzərdə
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tutulmuş və aşağıdakı hallarda törədilmiş hər hansı cinayətə münasibətdə yurisdiksiyanın
müəyyən edilməsi üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
a) onun ərazisində törədildikdə;
b) bu Tərəfin bayrağı altında üzən gəmidə törədildikdə;
c) bu Tərəfin qanunlarına əsasən qeydə alınmış təyyarədə törədildikdə;
d) Tərəfin vətəndaşlarından biri tərəfindən törədildikdə, əgər cinayət törədilmə
yerində cinayət cəzasına səbəb olursa və ya hər hansı dövlətin ərazi yurisdiksiya
hüdudlarından kənarda törədilibsə.
2. Hər bir Tərəf bu maddənin 1 «b»-«d» bəndlərində müəyyən edilmiş yurisdiksiya
normalarını tətbiq etməmək və ya yalnız konkret hallarda tətbiq etmək hüququnu özündə
saxlayır.
3. Güman edilən cinayətkar onun ərazisində olduğu və ekstradiksiya tələbi irəli
sürüldükdən sonra, yalnız həmin şəxsi vətəndaşlığına görə digər tərəfə ekstradisiya
etməkdən imtina etdiyi hallarda, hər bir Tərəf bu Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 1-ci
bəndində qeyd edilən cinayətlərə münasibətdə yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi üçün
zəruri tədbirləri görür.
4. Hazırkı Konvensiya müvafiq Tərəfin öz daxili qanunvericiliyinə uyğun həyata
keçirilən cinayət yurisdiksiyasını istisna etmir.
5. Hazırkı Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş güman edilən cinayət əməlinə
münasibətdə yurisdiksiyaya dair bir neçə Tərəf iddialı olduqda, maraqlı Tərəflər, zərurət
yarandıqda, cinayət təqibini həyata keçirmək üçün daha münasib yurisdiksiyanı seçmək
məqsədilə məsləhətləşmələr aparırlar.
Bölmə III - Beynəlxalq əməkdaşlıq
Fəsil 1 - Ümumi prinsiplər
Yarımfəsil 1- Beynəlxalq əməkdaşlığın ümumi prinsipləri
Maddə 23 - Beynəlxalq əməkdaşlığın ümumi prinsipləri
Tərəflər hazırkı bölmənin müddəalarına uyğun olaraq və cinayət işləri üzrə
beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında müvafiq sənədlərin, vahidliyə söykənən və ya qarşılıqlığa
əsaslanan razılaşmaların, daxili qanunların, o cümlədən kompüter sistemləri və verilənləri
ilə bağlı cinayətlərin məhkəmə qaydasında istintaqı və araşdırılmasının həyata keçirilməsi
məqsədilə daxili qanunvericilik normalarının tətbiq edilməsi yolu ilə bir-biri ilə geniş
əməkdaşlığı həyata keçirirlər.

Yarımfəsil 2 - Ekstradisiya ilə bağlı prinsiplər
Maddə 24 – Ekstradisiya
1. a) Tərəflər arasında bu maddə hazırkı Konvensiyanın 2-11-ci maddələrinə uyğun
olaraq müəyyən edilən cinayətlərlə bağlı o şərtlə tətbiq edilir ki, hər iki maraqlı Tərəfin
qanunlarına əsasən onlara görə bir ildən az olmayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə
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cəzası və ya daha ciddi cəza növü nəzərdə tutulsun.
b) İki və ya daha çox tərəf arasında vahidliyə yaxud qarşılıqlığa söykənən
qanunvericilik və ya ekstradisiya haqqında müqavilə, o cümlədən «Ekstradisiya haqqında»
Avropa Konvensiyası (AMS № 024) əsasında bağlanmış Saziş qüvvədə olduqda və həmin
sənəddə digər minimal cəzanın tətbiq edilməsi nəzərdə tutulduqda, həmin Saziş və ya
müqavilədə nəzərdə tutulan minimum cəza tətbiq edilir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan cinayətlər Tərəflər arasında mövcud
olan ekstradisiya haqqında ikitərəfli, yaxud çoxtərəfli müqavilələrdə ekstradisiyaya səbəb
olan cinayətlər kimi hesab olunur. Tərəflər həmin cinayətləri onların arasında bağlanacaq
ekstradisiya haqqında istənilən ikitərəfli, yaxud çoxtərəfli müqavilələrə daxil etmək
öhdəliyini götürürlər.
3. Ekstradisiyanın şərti kimi müqavilənin mövcudluğunu şərt kimi irəli sürən hər hansı
bir Tərəf ekstradisiya haqqında müqaviləni bağlamadığı digər Tərəfdən ekstradisiya
sorğusu aldıqda o, hazırkı Konvensiyanı bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən istənilən
cinayətlə əlaqədar ekstradisiya üçün hüquqi əsas kimi hesab edə bilər.
4. Ekstradisiyanın şərti kimi müqavilənin mövcudluğunu şərt kimi irəli sürməyən
Tərəflər öz aralarında mövcud olan münasibətlərdə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən
cinayətləri ekstradisiyaya səbəb olan cinayət kimi hesab edirlər.
5. Ekstradisiya, sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan şərtlər və ya,
sorğu edilən Tərəfin ekstradisiyadan imtina edə biləcəyi əsaslar daxil olmaqla, tətbiq edilə
bilən ekstradisiya müqavilələri əsasında həyata keçirilir.
6. Hazırkı maddənin 1-ci bəndində göstərilən cinayətlərin hər hansı biri ilə əlaqədar
ekstradisiyadan imtina müstəsna olaraq aidiyyəti şəxsin vətəndaşlığı və ya sorğu edilən
Tərəfin rəyinə əsasən həmin cinayətin onun yurisdiksiyasına aid olması ilə
əsaslandırıldıqda, sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəfin xahişi ilə bu işi cinayət təqibinin
aparılması üçün öz səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir və yekun nəticə haqqında sorğu
edən Tərəfi məlumatlandırır. Bu orqanlar, həmin Tərəfin qanunlarına əsasən eyni
xarakterli cinayətlər hallarında olduğu kimi, öz qərarlarını qəbul edir və istintaqı və
məhkəmə təhqiqatmı aparırlar.
7. a) Hər bir Tərəf imzalanma və ya ratifikasiya, qəbul etmə, bəyənilmə və ya
qoşulma haqqında öz sənədinin saxlanılması üçün təhvil verilməsi zamanı Avropa
Şurasının baş katibinə müqavilə mövcud olmadıqda, ekstradisiya yaxud müvəqqəti həbs
haqqında sorğunun göndərilməsi və ya alınmasına məsul olan hər bir orqanın adı və
ünvanı barədə məlumat verir.
b) Avropa Şurasının baş katibi bu məqsədlə Tərəflərin təyin etdikləri orqanların
reyestrini tərtib edir və mütəmadi olaraq təzələyir. Hər bir Tərəf bu reyestrdə hər zaman
doğru məlumatların saxlanılmasını təmin edir.

Yarımfəsil 3 - Qarşılıqlı yardımın ümumi prinsipləri
Maddə 25 - Qarşılıqlı yardımın ümumi prinsipləri
1. Tərəflər qarşılıqlı əsasda kompüter sistemləri və verilənləri ilə bağlı olan
cinayətlərin istintaqının və ya məhkəmə təhqiqatının aparılması və ya cinayət üzrə

592

sübutların elektron formada toplanması məqsədilə bir-birinə mümkün qədər geniş şəkildə
hüquqi yardım göstərirlər.
2. Hər bir Tərəf həmçinin 27-35-ci maddələrdə göstərilən öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi üçün zəruri ola bilən qanunvericilik və digər tədbirləri görür.
3. Hər bir Tərəf təcili hallarda operativ rabitə vasitələrindən, o cümlədən faks
rabitəsindən və ya elektron poçtundan həmin vasitələri, onların müvafiq təhlükəsizlik və
həqiqilik (zərurət yarandıqda, şifrlənmə daxil olmaqla) səviyyələrini təmin etmək şərti ilə,
istifadə etməklə və, sorğu edilən Tərəfin tələbi ilə sonrakı rəsmi təsdiqlə, qarşılıqlı yardım
haqqında sorğular və ya bu sorğularla bağlı məlumat göndərə bilər. Sorğu edilən Tərəf
həmin sorğunu qəbul edir və istənilən eyni operativ rabitə vasitəsinin köməyi ilə ona cavab
verir.
4. Hazırkı bölmənin müvafiq maddələrinin müddəalarında konkret olaraq nəzərdə
tutulan digər hallar istisna olmaqla, qarşılıqlı yardım sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyinə
və ya tətbiq edilən qarşılıqlı yardım müqavilələrinin müddəaları ilə nəzərdə tutulan şərtlərə,
o cümlədən sorğu edilən Tərəfin əməkdaşlıqdan imtina edə bildiyi əsaslara uyğun
göstərilir. Sorğu edilən Tərəf 2-11-ci maddələrdə nəzərdə tutulan cinayətlərə münasibətdə,
sorğunun yalnız maliyyə hüquq pozuntusu kimi hesab edilən cinayətlə bağlı olması əsası
ilə qarşılıqlı yardımdan imtina etmək hüququnu həyata keçirmir.
5. Bu bölmənin müddəalarına uyğun olaraq, sorğu edilən Tərəfə cinayət faktının
mövcudluğu ilə şərtlənən qarşılıqlı yardım göstərmək icazəsi verilirsə, belə bir şərt
adıçəkilən tərəfin qanunlarının cinayət əməlini sorğu edilən tərəfin eyni terminologiya
çərçivəsində şərh etməsindən və ya bu kateqoriyaya aid etməsindən asılı olmayaraq, o
zaman yerinə yetirilir ki, cinayət əməlini göstərən davranış bu Tərəfin qanunlarına uyğun
olaraq cinayət sayılsın.
Maddə 26 -Plandankənar məlumat
1. Müvafiq Tərəf özünün daxili qanunvericilik çərçivəsində digər Tərəfə əvvəlcədən
xəbər vermədən özünün apardığı araşdırmalar çərçivəsində əldə edilmiş məlumatı bir
şərtlə göndərə bilər ki, onun fikrincə həmin məlumatın açıqlanması məlumatı alan Tərəfə
bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş cinayət əməlləri ilə
əlaqədar təhqiqat, yaxud məhkəmə araşdırmasına başlamaqda, yaxud aparmaqda kömək
etmiş olsun və ya bu bölmənin müddəalarına uyğun olaraq həmin Tərəfi əməkdaşlıq
haqqında xahiş göndərməyə sövq etsin.
2. Bu məlumatı təqdim etməkdən əvvəl onu göndərən Tərəf məlumatın məxfiliyinə
riayət etməyi xahiş edə və ya ondan istifadə ilə bağlı müvafiq şərt irəli sürə bilər. Məlumatı
alan Tərəf bu xahişə əməl edə bilməzsə, bu barədə o, məlumatı göndərən Tərəfə bildiriş
göndərir, bundan sonra göndərən Tərəf bu cür məlumatın göndərib-göndərməyəcəyini
müəyyən edir. Məlumatı alan Tərəf göstərilən şərtlərlə məlumatı qəbul etdikdə, həmin
şərtlər onun üçün məcburi hesab edilir.
Yarımfəsil 4 - Tətbiq edilən beynəlxalq müqavilələr mövcud olmadıqda
qarşılıqlı yardım haqqında sorğuların göndərilməsi prosedurları
Maddə 27 - Tətbiq edilən beynəlxalq müqavilələr mövcud olmadıqda
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qarşılıqlı yardım haqqında sorğuların göndərilməsi prosedurları
1. Sorğu edən və sorğu edilən Tərəflər arasında qüvvədə olan müqavilə və ya vahid
və qarşılıqlı qanunvericilik əsasında qəbul edilmiş qarşılıqlı yardım haqqında saziş mövcud
olmadıqda, bu maddənin 2-9-cu bəndlərinin müddəaları tətbiq edilir. Belə müqavilə, saziş
və ya qanunvericilik mövcud olduqda bu maddənin müddəaları tətbiq edilmir, bu zaman
hazırkı maddənin müddəaları o halda tətbiq edilə bilər ki, maraqlı Tərəflər bu maddənin
istənilən və ya bütün sonrakı müddəalarını tətbiq etmək barədə razılığa gəlsinlər.
2. a) Hər bir Tərəf qarşılıqlı yardım haqqında sorğuların göndərilməsinə və onlara
cavab verilməsinə, belə sorğuların icrasına və ya səlahiyyətlərinə sorğuların yerinə
yetirilməsi aid olan orqanlara ötürülməsinə görə məsuliyyət daşıyan mərkəzi orqan və ya
orqanlar təyin edir;
b) Bu mərkəzi orqanlar birbaşa bir-biri ilə əlaqə saxlayırlar;
c) Hər bir Tərəf hazırkı Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını yaxud
qəbul etmə, bəyənilmə və ya qoşulma haqqında öz sənədini saxlanılması üçün təhvil
verərkən Avropa Şurasının baş katibinə bu bəndə uyğun olaraq təyin edilmiş orqanların
adları və ünvanlan barədə məlumat verir;
d) Avropa Şurasının baş katibi bu məqsədlə Tərəflərin təyin etdikləri orqanların
reyestrini tərtib edir və mütəmadi olaraq təzələyir. Hər bir Tərəf bu reyestrdə hər zaman
doğru məlumatların saxlanılmasını təmin edir.
3. Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq göndərilən qarşılıqlı yardım haqqında
sorğular, onların sorğu edilən Tərəfin qanunvericiliyi ilə ziddiyyət yaratdığı hallar istisna
olmaqla, sorğu edən Tərəfin göstərdiyi prosedurlara uyğun olaraq icra edilir.
4. Sorğu edilən Tərəf 25-ci maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş imtinanın
əsaslarından əlavə aşağıdakı hallarda yardım göstərməkdən imtina edə bilər:
a) sorğu onu alan Tərəf tərəfindən siyasi cinayət və ya siyasi cinayətlə bağlı olan
cinayət kimi hesab edilən cinayətə aid edildikdə;
b) onun rəyinə və ehtimallara görə sorğunun icrası onun müstəqilliyinə,
təhlükəsizliyinə, ictimai asayişinə və ya digər əhəmiyyətli mənafelərinə xələl gətirdikdə.
5. Sorğu edilən Tərəf bir şərtlə sorğu üzrə tədbirlərin qəbul edilməsini təxirə sala bilər
ki, həmin tədbirlər onun orqanlarının apardığı cinayət işinin istintaqına və ya məhkəmə
icraatına mane olsun.
6. Yardımın göstərilməsindən imtina etməkdən, yaxud onu təxirə salmaqdan əvvəl
sorğu edilən Tərəf sorğu edən Tərəflə məsləhətləşərək həmin sorğunu qismən təmin
etmək və ya onu zəruri hesab etdiyi şərtlərlə təmin etmək imkanını nəzərdən keçirir.
7. Sorğu edilən Tərəf yardım haqqında sorğunun təmin edilməsinin nəticələri
haqqında sorğu edən Tərəfi dərhal məlumatlandırır. Sorğunun təmin edilməsindən imtina
edildikdə və ya təmin edilməsi təxirə salındıqda, imtinanın və ya təxirəsalmanın səbəbləri
haqqında məlumat verilir. Sorğu edilən Tərəf həmçinin sorğunun təmin edilməsini
mümkünsüz edən və ya icrasını xeyli gecikdirən hər hansı səbəblər haqqında sorğu edən
Tərəfə məlumat verir.
8. Sorğu edən Tərəf sorğu edilən Tərəfdən bu bölmənin müddəalarına uyğun olaraq
edilmiş istənilən sorğu faktının və ya predmetinin, lakin onun icrası ilə uzlaşan dərəcədə,
məxfiliyini təmin etməyi xahiş edə bilər. Sorğu edilən Tərəf məxfiliyə əməl etmək haqqında
xahişi yerinə yetirə bilmədikdə, bu barədə o, sorğu edən Tərəfə dərhal məlumat verir, bu
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Tərəf isə öz növbəsində sorğunun göndərib-göndərməyəcəyi haqqında qərar qəbul edir.
9. a) Ciddi zərurət yarandıqda, qarşılıqlı yardım haqqında sorğular və ya bu
sorğularla bağlı məlumatlar sorğu edən Tərəfin cinayət prosesini həyata keçirən orqanları
tərəfindən birbaşa sorğu edilən Tərəfin müvafiq orqanlarına göndərilə bilər. Belə hallarda
sorğu edən Tərəfin mərkəzi orqanları vasitəsilə sorğu edilən Tərəfin mərkəzi orqanlarına
həmin sənədlərin surətləri göndərilir.
b) bu hissədə göstərilən hər hansı sorğu və ya məlumat Beynəlxalq Cinayət Polisi
Təşkilatı (İnterpol) vasitəsilə göndərilə bilər.
c) Sorğu bu maddənin (a) yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq edildikdə və
onun baxılması sorğunu alan orqanın səlahiyyətlərinə aid olmadıqda, sonuncu həmin
sorğunu səlahiyyətli milli orqana göndərir və bu barədə birbaşa sorğu edən Tərəfi
məlumatlandırır.
d) Hazırkı bəndin müddəalarına uyğun olaraq göndərilən və məcburi tədbirlərin
görülməsini nəzərdə tutmayan sorğu və məlumatlar sorğu edən Tərəfin səlahiyyətli
orqanları tərəfindən birbaşa sorğu edilən Tərəfin səlahiyyətli orqanlarına göndərilə bilər.
e) Hər bir Tərəf hazırkı Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya fərmanını yaxud
qəbul etmə, bəyənilmə və ya qoşulma haqqında öz sənədini saxlanılması üçün təhvil
verərkən səmərəliliyin təmin edilməsi məqsədilə hazırkı bəndin müddəalarına uyğun
olaraq göndərilən sorğuların onun mərkəzi orqanlarına ünvanlanmalı olduqları barədə
Avropa Şurasının baş katibini məlumatlandıra bilər.
Maddə 28 - Məxfilik və məlumatdan istifadənin məhdudiyyətləri
1. Sorğu edən və sorğu edilən Tərəflər arasında qüvvədə olan qarşılıqlı hüquqi
yardım haqqında müqavilə və ya vahid yaxud qarşılıqlıq prinsipinə əsaslanan
qanunvericiliyə söykənən saziş mövcud olmadıqda hazırkı maddənin müddəaları tətbiq
edilir. Belə müqavilə, saziş və ya qanunvericilik mövcud olduqda bu maddənin müddəaları
tətbiq edilmir, yalnız əgər maraqlı Tərəflər bunun əvəzində hazırkı maddənin istənilən və
ya bütün sonrakı müddəalarını tətbiq etmək barədə razılığa gəlmirlər.
2. Sorğu edilən Tərəf sorğuya cavab olaraq məlumat və ya materialın təqdim
edilməsinin aşağıdakı şərtlərini irəli sürə bilər:
a) qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında xahiş belə bir şərt qoyulmadan yerinə yetirilə
bilmədikdə onların məxfiliyini qorumaq;
b) sorğuda qeyd olunmayan digər istintaq və ya məhkəmə təhqiqatı üçün ondan
istifadə etməmək.
3. Sorğu edən Tərəf 2-ci bənddə göstərilən şərtlərdən hər hansı birini yerinə yetirə
bilmədikdə, o, bu barədə digər Tərəfi dərhal məlumatlandırır, həmin Tərəf isə sonradan
məlumatın təqdim edilib-edilməyəcəyi haqqında qərar qəbul edir. Sorğu edən Tərəf bu
şərtləri yerinə yetirməyə razılıq verdikdə, həmin şərtlər onun üçün məcburi xarakter
daşıyır.
4. 2-ci bənddə göstərilən şərtlər əsasında məlumat və ya material təqdim edən hər
hansı bir Tərəf bu şərtlərin biri ilə əlaqədar digər Tərəfdən həmin məlumat və ya
materialdan baş vermiş istifadə ilə bağlı izahat tələb edə bilər.
Fəsil 2 - Xüsusi müddəalar
Yarımfəsil 1 - İlkin tədbirlərlə bağlı qarşılıqlı yardım
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Maddə 29 - Kompüterdə saxlanan verilənlərin
mühafizəsinin təxirəsalınmaz təminatı
1. İstənilən Tərəf digər Tərəfə həmin Tərəfin ərazisində yerləşən kompüter
sistemində saxlanan və qarşılıqlı yardım çərçivəsində barələrində axtarış və ya digər
analoji buraxılmanı təmin edən hərəkətlər, götürülmə və ya analoji mühafizənin təmin
edilməsi yaxud onların açıqlanması haqqında sorğu göndərilən verilənlərin təxirəsalınmaz
mühafizəsini təmin etmək və bununla əlaqədar digər tədbirlər görmək məqsədilə müraciət
edə bilər.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq göndərilən məlumatların mühafizəsini təmin etmək
haqqında sorğuda aşağıdakılar göstərilir:
a) mühafizəni təmin etmək niyyətində olan orqan;
b) istintaq edilməli və ya araşdırılmalı olan cinayət və əsas faktların qısa təsviri;
c) mühafizə edilməli olan kompüter verilənləri və onların göstərilən cinayətlə əlaqəsi;
d) kompüter verilənlərinin sahibini və ya kompüter sisteminin olduğu yeri müəyyən
edən hər hansı mövcud olan məlumat;
e) mühafizənin əsaslandırılması;
t) bu Tərəfin qarşılıqlı yardım çərçivəsində axtarış və ya digər analoji buraxılmanı
təmin edən hərəkətlər, götürülmə və ya analoji mühafizənin təmin edilməsi yaxud bu
verilənlərin açıqlanması haqqında sorğu göndərmək niyyəti haqqında məlumat.
3. Belə sorğu digər Tərəfdən alındıqda sorğu edilən Tərəf göstərilən verilənlərin daxili
qanunvericiliyə uyğun olaraq mühafizəsinin təmin edilməsi üçün bütün lazımi tədbirlər
görür. Bu sorğunun təmin edilməsi üçün cinayətin hər iki Tərəfdə cəzalandırılan cinayət
əməli kimi tövsif edilməsi şərti irəli sürülmür.
4. Hazırkı Konvensiyanın 2-11-ci maddələrində sadalanmayan cinayətlər üzrə
qarşılıqlı yardım çərçivəsində axtarış və ya buraxılmanı təmin edən digər analoji
hərəkətlər, götürülmə və ya analoji mühafizənin təmin edilməsi yaxud bu verilənlərin
açıqlanması haqqında sorğunun təmin edilməsi üçün cinayətin hər iki Tərəfdə cinayət
sayılmasını şərt kimi irəli sürən Tərəf hazırkı Konvensiyaya əsasən mühafizənin təminatı
haqqında sorğudan imtina etmək hüququnu o hallarda özündə saxlaya bilər ki, verilənlərin
açıqlanması anına cinayətin hər iki Tərəfdə cinayət kimi tövsif edilməsi şərtinin yerinə
yetirilməməsini güman etməyə əsaslar olsun.
5.
Bundan
başqa,
mühafizə
təminatı
haqqında
sorğunun
təmin edilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:
a) müvafiq sorğu onu alan Tərəf tərəfindən siyasi cinayət və ya siyasi cinayətlə bağlı
olan cinayət kimi tövsif edilən cinayətə aid edildikdə;
b) sorğu edilən Tərəfin sorğunun icrasının onun müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə,
ictimai asayişinə və ya digər əhəmiyyətli mənafelərinə xələl gətirə bilməsi barədə
ehtimalları olduqda.
6. Sorğu edilən Tərəf verilənlərin belə mühafizə təminatının gələcəkdə həmin
məlumatların mühafizəsini təmin etməyəcəyini və ya onların məxfiliyini təhlükə altına
olacağını yaxud başqa bir üsulla sorğu edən Tərəfin istintaqına maneə törədəcəyini
ehtimal
etdikdə, o, sorğu edən Tərəfi bu barədə dərhal məlumatlandırır, həmin Tərəf sonradan adı
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çəkilən sorğunun yerinə yetirilib-yetirilməyəcəyi haqqında qərar qəbul edir.
7. 1-ci bənddə göstərilən sorğuya cavab olaraq verilənlərin həyata keçirilmiş
mühafizəsinin hər hansı təminatı sorğu edən Tərəfin axtarış və ya buraxılmanı təmin edən
digər analoji hərəkətlər, götürülmə və ya analoji mühafizənin təmin edilməsi yaxud bu
verilənlərin açıqlanması haqqında sorğunu göndərə bilməsi üçün 60 gündən az olmayan
müddət ərzində həyata keçirilir. Belə sorğu alındıqdan sonra bu verilənlər həmin sorğu ilə
əlaqədar qərar qəbul edilənə qədər mühafizə edilir.
Maddə 30 - Saxlanılan trafik verilənlərinin
təxirəsalınmaz açıqlanması
1. 29-cu maddəyə uyğun olaraq konkret məlumatla əlaqədar olaraq verilənlərin
mühafizə təminatı haqqında sorğunun yerinə yetirildiyi zaman sorğu edilən Tərəf digər
dövlətdə xidmət provayderinin həmin verilənlərin ötürülməsində iştirakını müəyyən etdikdə,
o, operativ şəkildə bu məlumatın verildiyi xidmət provayderinin iş üsulunu
müəyyənləşdirmək məqsədilə sorğu edən Tərəfə trafik verilənlərini kifayət həcmdə
açıqlayır.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq trafik verilənlərinin açıqlanması haqqında sorğu yalnız
aşağıdakı hallarda geri götürülə bilər:
a) o, sorğu edən Tərəfdə siyasi cinayət kimi tövsif olunan cinayətə aid olduqda;
b) sorğu edilən Tərəfin sorğunun icrasının onun müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə,
ictimai asayişinə və ya digər əhəmiyyətli mənafelərinə xələl gətirə bilməsi barədə
ehtimalları olduqda.

Yarımfəsil 2 - İstintaq səlahiyyətləri ilə bağlı
qarşılıqlı yardım
Maddə 31 - Saxlanılan kompüter verilənlərinə
daxil olma ilə bağlı qarşılıqlı yardım
1. Tərəf digər Tərəfdən kompüter sistemi vasitəsi ilə qorunan, sorğu edilən Tərəfin
ərazisində yerləşən verilənlərin, o cümlədən 29-cu maddəyə əsasən saxlanılan verilənlərin
axtarışını və ya buraxılmanı təmin edən digər analoji hərəkətlərin həyata keçirilməsini,
götürülməni və ya analoji mühafizəni yaxud bu verilənlərin açıqlanmasını sorğu edə bilər.
2. Sorğu edilən Tərəf 23-cü maddədə sadalanan beynəlxalq sənədlərə,
razılaşmalara və qanunlara, habelə hazırkı bölmənin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq
həmin sorğuya cavab verir.
3. Sorğuya aşağıdakı hallarda operativ şəkildə cavab verilir:
a) müvafiq verilənlərin itkiyə və ya modifikasiyaya məruz qalacağına güman etməyə
əsaslar olduqda;
b) 2-ci bənddə sadalanan sənədlər, razılaşmalar və qanunlar digər operativ
əməkdaşlığı nəzərdə tutduqda.
Maddə 32 - Müvafiq razılıq əsasında saxlanılan kompüter verilənlərinə
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və ya ümumi məlumatlara transsərhəd daxil olma
Tərəf digər Tərəfin razılığı olmadan aşağıdakıları edə bilər:
a) coğrafi yerindən asılı olmayaraq ümumi kompüter verilənlərinə (açıq mənbəyə)
giriş əldə etmək;
b) öz ərazisində yerləşən kompüter sistemi vasitəsilə digər Tərəfin ərazisində
qorunub saxlanan kompüter verilənlərinə girişi və ya həmin verilənləri o şərtlə əldə edə
bilər ki, həmin Tərəf belə kompüter sisteminin vasitəsilə verilənləri bu Tərəfə açıqlamaq
üçün qanuni səlahiyyətlərə malik olan şəxsin qanuni və könüllü razılığını alsın.
Maddə 33 - Real vaxt rejimində trafik verilənlərinin
toplanması üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım
1. Tərəflər bir-birinə onların ərazisində kompüter sistemlərinin vasitəsilə konkret
məlumatlara aid olan trafik verilənlərinin toplanmasında qarşılıqlı hüquqi yardım göstərirlər.
2-ci bənddə göstərilənlərə əməl etməklə belə yardımın göstərilməsi daxili qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan şərt və prosedurlarla tənzimlənir.
2. Hər bir Tərəf bu yardımı ən azı daxili qanunvericilikdə real vaxt rejimində trafik
verilənlərinin toplanması nəzərdə tutulan cinayətlər üzrə göstərir.
Maddə 34 - Məlumatın məzmununun ələ keçirilməsi
üzrə qarşılıqlı yardım
Tərəflər kompüter sistemi vasitəsi ilə ötürülən konkret məlumatların məzmununun
real vaxt rejimində toplanılması və ya yazılması üzrə bir-birlərinə bir şərtlə qarşılıqlı yardım
göstərirlər ki, buna qüvvədə olan müqavilələr və onların daxili qanunvericiliyi yol vermiş
olsun.

Yarımfəsil 3 - 24/7 şəbəkəsi
Maddə 35 -24/7 şəbəkəsi
1. Hər bir Tərəf, kompüter sistemləri və kompüter verilənləri ilə əlaqədar cinayətlərin
istintaqı və ya digər icraatın aparılması məqsədilə və ya cinayətlərə dair sübutların
elektron
formada toplanması üçün təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsini təmin etmək məqsədilə
sutkada iyirmi dörd saat, həftədə yeddi gün ərzində fəaliyyət göstərən müvafiq əlaqə
mərkəzini təyin edir. Bu yardıma idarəetmədə köməklik və ya, daxili qanunvericilik və ya
təcrübə yol verdikdə, aşağıdakı tədbirlərin birbaşa tətbiq edilməsi daxildir:
a) texniki məsləhət yardımının göstərilməsi;
b) 29-cu və 30-cu maddələrə əsasən verilənlərin mühafizəsinin təmin edilməsi;
c) sübutların toplanması, rəsmi məlumatın təqdim edilməsi və şübhəli şəxslərin
yerinin müəyyən edilməsi.
2. a) Tərəfin əlaqə mərkəzi digər Tərəfin əlaqə mərkəzi ilə məlumatların operativ
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mübadiləsi üçün imkanlara malikdir.
b) Tərəfin təyin etdiyi əlaqə mərkəzi bu Tərəfin yardıma və ya ekstradisiyaya məsul
olan orqanı yaxud orqanlarının tərkibində olmadıqda, həmin əlaqə mərkəzi öz fəaliyyətini
bu orqan yaxud orqanlarla operativ şəkildə əlaqələndirmək üçün tədbirlər görür.
3. Hər bir Tərəf belə şəbəkənin işləməsini asanlaşdırmaq məqsədilə ixtisaslı işçi
heyətin və avadanlığın ayrılmasını təmin edir.

Bölmə IV- Yekun müddəalar
Maddə 36 - İmzalama və qüvvəyə minmə
1. Hazırkı Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan və onun işlənib hazırlanmasında
iştirak etmiş Avropa Şurasının üzvü olmayan dövlətlər tərəfindən imzalanması üçün
açıqdır.
2. Hazırkı Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya
fərmanları və ya qəbul etmə yaxud təsdiq haqqında sənədlər Avropa Şurasının baş
katibinə saxlanmaq üçün təhvil verilir.
3. Hazırkı Konvensiya beş dövlətin, o cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan ən azı
üç dövlətin 1-ci və 2-ci bəndlərin müddəalarına uyğun olaraq Konvensiyaya əməl etməyin
məcburiliyinə razılığı ifadə etdiyi tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə
minir.
4. Konvensiyanı imzalayan və sonradan Konvensiyaya əməl etməyin məcburiliyinə
razılığı ifadə edən hər bir dövlətə münasibətdə Konvensiya, həmin dövlətin 1-ci və 2-ci
bəndlərinə uyğun olaraq ona əməl etməyin məcburiliyinə razılığı ifadə etdiyi tarixdən üç ay
sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 37 - Konvensiyaya qoşulma
1. Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər ilə məsləhətləşmələr apararaq, Avropa Şurasının
üzvü olmayan və Konvensiyanın işlənib hazırlanmasında iştirak etməyən istənilən dövlətə
bu Konvensiyaya qoşulmağı təklif edə bilər. Belə qərar Avropa Şurası Nizamnaməsinin
20.d maddəsində nəzərdə tutulan səs çoxluğu və Nazirlər Komitəsinin işində iştirak
etməyə hüququ olan Tərəflərin nümayəndələrinin yekdil səs verməsi ilə qəbul edilir.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq Konvensiyaya qoşulan hər hansı dövlətə münasibətdə,
Konvensiya onların qoşulma haqqında sənədi Avropa Şurasının baş katibinə saxlanması
üçün verdiyi tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 38 - Ərazi üzrə tətbiq
1. Hər bir dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya fərmanını, qəbuletmə,
təsdiqetmə yaxud qoşulma haqqında sənədini saxlanması üçün təqdim edərkən hazırkı
Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazini və ya əraziləri göstərə bilər.
2. Hər bir Tərəf istənilən sonrakı müddətdə Avropa Şurası baş katibinin adına
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bəyanat verməklə, hazırkı Konvensiyanın qüvvəsini həmin bəyanatda göstərilmiş hər
hansı bir digər əraziyə tətbiq edə bilər. Bu cür əraziyə münasibətdə Konvensiya, baş katib
bu cür bəyanatı aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Yuxarıda göstərilən iki bəndə uyğun olaraq təqdim edilmiş hər hansı bir bəyanat
onda göstərilən hər hansı bir əraziyə münasibətdə baş katibin adına bildiriş təqdim
etməklə geri götürülə bilər. Geri götürülmə baş katib bu cür bildirişi aldığı tarixdən üç ay
sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 39 - Konvensiyanın qüvvəsi
1. Hazırkı Konvensiyanın məqsədi Tərəflər arasında müvafiq çoxtərəfli və ya ikitərəfli
müqavilələri və ya razılaşmaları, o cümlədən aşağıdakı müddəaları tamamlamaqdan
ibarətdir:
- 1957-ci 13 dekabr tarixli Parisdə imzalanmaq üçün açıq elan edilmiş Ekstradisiya
haqqında Avropa Konvensiyası (AMS № 024);
- 1959-cu il 20 aprel tarixli Strasburqda imzalanmaq üçün açıq elan edilmiş Cinayət
işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyası (AMS № 030);
-1978-ci il 17 mart tarixli Strasburqda imzalanmaq üçün açıq elan edilmiş Cinayət
işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyasına Əlavə Protokol (AMS
№ 099).
2. İki və ondan daha çox Tərəf hazırkı Konvensiyanın predmetini təşkil edən
məsələlər üzrə saziş və ya müqavilə bağladıqda yaxud başqa bir üsulla həmin məsələlərə
münasibətlərini qurduqda və ya onlar bunu gələcəkdə həyata keçirə bildikdə, adı çəkilən
Tərəflər göstərilən saziş və müqaviləni tətbiq edə və ya öz münasibətlərini onlara uyğun
olaraq tənzimlək hüququna malikdirlər. Lakin, Tərəflər bu sənədin tənzimlədiyi
məsələlərdə fərqli olan və hazırkı Konvensiyanın predmetini təşkil edən digər məsələlər
üzrə münasibətlər qurduqda, onlar bu münasibətləri Konvensiyanın məqsəd və
prinsiplərini pozmamaqla həyata keçirirlər.
3. Hazırkı Konvensiyada heç bir müddəa Tərəflərin digər hüquq, məhdudiyyət və
öhdəliklərinə toxunmur.
Maddə 40 - Bəyanatlar
Avropa Şurası baş katibinin adına rəsmi bildiriş göndərməklə hər bir dövlət imzalama
zamanı və ya ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma haqqında
sənədi saxlanması üçün təhvil verərkən 2-ci, 3-cü maddə və 6-cı maddənin 1.b bəndi, 7-ci
maddə və 9-cu maddənin 3-cü bəndi, 27-ci maddənin 9.e bəndində nəzərdə tutulmuş
əlavə elementlərin daxil edilməsi məqsədilə müvafiq imkanlardan istifadə etdiyini bəyan
edə bilər.
Maddə 41 - Federativ dövlətə aid olan müddəa
1. Federativ dövlət hazırkı Konvensiyanın II fəslində əksini tapan, mərkəzi
hakimiyyətlə federasiya subyektləri arasında yaxud digər analoji ərazi vahidləri arasında
münasibətləri tənzimləyən öhdəlikləri qəbul etmək hüququnu özündə saxladığını bir şərtlə
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qeyd-şərt edə bilər ki, o, istənilən halda III fəslə uyğun olaraq əməkdaşlığı həyata keçirmək
qabiliyyəti olsun.
2. 1-ci bəndə uyğun olaraq belə bir qeyd-şərti irəli sürməklə federativ dövlət II
bölmədə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsinə təminat vermək üzrə öhdəlikləri
istisna etmək və ya əhəmiyyətli dərəcədə ixtisar etmək məqsədilə həmin qeyd-şərtin
müddəalarından istifadə edə bilməz. O, həmin tədbirlərin həyata keçirilməsinə təminat
vermək üçün daha geniş və təsirli hüquq-mühafizə imkanlarını nəzərdə tutmalıdır.
3. Həyata keçirilməsi federasiya subyektlərinin və ya federasiyanın konstitusiya
sisteminə uyğun olaraq qanunvericilik tədbirlərini görmək öhdəliyinə malik olmayan digər
analoji ərazi vahidlərinin yurisdiksiyasına düşən bu Konvensiyanın müddəalarına gəlincə,
federal hökumət həmin subyektlərin səlahiyyətli orqanlarına adı çəkilən müddəalar
haqqında, o cümlədən onları həmin müddəaların həyata keçirilməsi üçün lazımi hərəkətə
sövq etmək mənasında özünün müsbət rəyini bildirir.
Maddə 42 - Qeyd-şərtlər
Avropa Şurası baş katibinin adına rəsmi bildiriş göndərməklə hər bir dövlət imzalama
zamanı və ya ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma haqqında
sənədi saxlanması üçün təhvil verərkən bəyan edə bilər ki, o, 4-cü maddənin 2-ci bəndi, 6cı maddənin 3-cü bəndi, 9-cu maddənin 4-cü bəndi, 10-cu maddənin 3-cü bəndi, 11-ci
maddənin 3-cü bəndi, 14-cü maddənin 3-cü bəndi, 22-ci maddənin 2-ci bəndi, 29-cu
maddənin 4-cü bəndi və 41-ci maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qeyd-şərti bəyan
etmək hüququna malikdir. Başqa qeyd-şərtlərin edilməsinə yol verilmir.
Maddə 43 - Qeyd-şərtlərin statusu və ləğv edilməsi
1. 42-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq qeyd-şərt vermiş Tərəf Avropa Şurası
baş katibinin adına ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə qeyd-şərtin özünü və ya bir hissəsini
ləğv edə bilər. Qeyd-şərtin bu şəkildə ləğvi müvafiq bildirişin baş katib tərəfindən alındığı
gün qüvvəyə minir. Bildirişdə qeyd-şərtin ləğvi orada göstərilən tarixdə qüvvəyə minməsi
haqqında qeyd olduqda və bu tarix isə bildirişin baş katib tərəfindən alındığı tarixdən
sonrakı tarixə təsadüf etdikdə, qeyd-şərtin ləğv edilməsi göstərilən sonrakı tarixdən
etibarən qüvvəyə minir.
2. 42-ci maddədə göstərilən qeyd-şərti verən Tərəf, şərait icazə verdikdə, həmin
qeyd-şərti tam və ya qismən ləğv edir.
3. Avropa Şurasının baş katibi 42-ci maddədə göstərilmiş bir və ya bir neçə qeyd-şərt
verən Tərəfə həmin qeyd-şərti (qeyd-şərtləri) ləğv etmək imkanları haqqında müntəzəm
olaraq sorğu göndərə bilər.
Maddə 44 - Düzəlişlər
1. Hər bir Tərəf bu Konvensiyaya düzəlişlər təklif edə bilər və müvafiq məlumat
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, Avropa Şurasının üzvü olmayan, lakin hazırkı
Konvensiyanın işlənib hazırlanmasında iştirak etmiş dövlətlərə, o cümlədən bu
Konvensiyaya qoşulan və ya 37-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq qoşulmaq təklifi
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alan hər hansı dövlətə Avropa Şurasının baş katibi vasitəsilə bildirilir.
2. Tərəflərdən hər hansı biri tərəfindən təklif edilmiş istənilən düzəliş Nazirlər
Komitəsinə təklif edilən düzəlişə dair öz rəyini bildirən Cinayət problemləri üzrə Avropa
Komitəsinə göndərilir.
3. Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi
tərəfindən təqdim edilən rəyi nəzərdən keçirir və üzv olmayan hazırkı Konvensiyanın
iştirakçıları ilə məsləhətləşmədən sonra həmin düzəlişi qəbul edə bilər.
4. Hazırkı maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq Nazirlər Komitəsi
tərəfindən qəbul edilmiş hər hansı düzəlişin mətni təsdiq olunmaq üçün Tərəflərə
göndərilir.
5. Hazırkı maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş hər hansı düzəliş
bütün Tərəflərin baş katibə həmin düzəlişlə əlaqədar razılıqlarını bildirdikdən sonra 13-cü
günü qüvvəyə minir.
Maddə 45 - Mübahisələrin həlli
1. Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi bu Konvensiyanın şərhi və tətbiqi
haqqında məlumatlandırılır.
2. Tərəflər arasında hazırkı Konvensiyanın şərhi və ya tətbiqi ilə bağlı mübahisə
yarandıqda, onlar bu mübahisəni danışıqlar və ya öz seçimlərinə uyğun olan digər dinc
yollarla, o cümlədən mübahisənin maraqlı Tərəflərinin razılığını almaq üçün Cinayət
problemləri üzrə Avropa Komitəsinə, qərarı Tərəflər üçün məcburi qüvvəyə malik olan
Arbitraj Məhkəməsinə yaxud Beynəlxalq Məhkəməyə verməklə tənzimləməyə çalışırlar.
Maddə 46 - Tərəflərin məsləhətləşmələri
1. Tərəflər, müvafiq hallarda, aşağıdakıları təşviq etmək məqsədilə müntəzəm olaraq
məsləhətləşmələr keçirirlər:
a) hazırkı Konvensiyadan səmərəli istifadə və onun tətbiq edilməsi, o cümlədən ona
aid olan problemlərin, habelə hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq verilmiş hər hansı
bəyanat və ya qeyd-şərtin nəticələrin aşkarlanması;
b) hüquqi, siyasi və ya texniki sahələrdə kibercinayətkarlığa və elektron formada
sübutların toplanmasına aid mühüm dəyişikliklər haqqında məlumat mübadiləsi;
c) hazırkı Konvensiyaya mümkün əlavə və ya düzəlişlərin edilməsi məsələsinin
nəzərdən keçirilməsi.
2. Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi 1-ci bənddə göstərilən
məsləhətləşmələrin nəticələri haqqında müntəzəm olaraq məlumatlandırılır.
3. Cinayət problemləri üzrə Avropa Komitəsi müvafiq hallarda 1-ci bənddə göstərilən
məsləhətləşmələrin keçirilməsinə yardım göstərir və Tərəflərə onların Konvensiyaya əlavə
və düzəlişlər etmək səylərinə köməklik etmək üçün zəruri tədbirlər görür. Hazırkı
Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra üç ildən gec olmayaraq Cinayət problemləri
üzrə Avropa Komitəsi Tərəflərlə əməkdaşlıqda Konvensiyanın bütün müddəalarını
nəzərdən keçirir və, zərurət yarandıqda, hər hansı müvafiq düzəlişin qəbul edilməsini
tövsiyə edir.
4. Avropa Şurası xərclərin öz üzərinə götürdüyü hallar istisna olmaqla, 1-ci bəndin

602

müddəalarının həyata keçirilməsi zamanı əmələ gələn xərcləri Tərəflər özlərinin müəyyən
etdikləri şərtlər əsasında ödəyirlər.
5. Avropa Şurasının Katibliyi Tərəflərə onların bu maddədən irəli gələn vəzifələrinin
həyata keçirilməsində köməklik göstərir.
Maddə 47 – Denonsasiya
1. Hər bir Tərəf Avropa Şurasının baş katibinə bildiriş göndərməklə hazırkı
Konvensiyanı istənilən zaman denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya baş katibin belə bildirişi aldığı tarixdən üç ay sonra gələn ayın birinci
günü qüvvəyə minir.
Maddə 48 – Bildiriş
Avropa Şurasının baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, hazırkı
Konvensiyanın işlənib-hazırlanmasında iştirak etmiş Şuranın üzvü olmayan dövlətlərə,
habelə hazırkı Konvensiyaya qoşulmuş və ya qoşulmaq təklifi almış istənilən dövlətə
aşağıdakılar barədə bildiriş göndərir:
a) hər hansı imzalama;
b) istənilən ratifikasiya fərmanının və ya qəbuletmə, təsdiq və ya qoşulma haqqında
sənədin saxlanması təhvil verilməsi;
c) 36-cı və 37-ci maddələrin müddəalarına uyğun olaraq hazırkı Konvensiyanın
qüvvəyə minməsinin istənilən tarixi;
d) 40-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq verilmiş hər hansı bəyanat və ya 42-ci
maddənin müddəalarına uyğun olaraq verilmiş hər hansı qeyd-şərt;
e) hazırkı Konvensiyaya aid olan hər hansı digər aktlar, bildirişlər və məlumatlar.
Bunun təsdiqi olaraq, lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər
hazırkı Konvensiyanı imzaladılar.
Budapeşt şəhərində, 2001-ci il noyabrın 23-də ingilis və fransız dillərində
imzalanmışdır, hər iki mətn bir nüsxədə eyni qüvvəyə malikdir, həmin nüsxə Avropa
Şurasının arxivlərində saxlanılır. Avropa Şurasının baş katibi Avropa Şurasının üzvü olan
hər bir dövlətə, hazırkı Konvensiyanın işlənib-hazırlanmasında iştirak etmiş Şuranın üzvü
olmayan dövlətlərə və Konvensiyaya qoşulmuş istənilən dövlətə göndərir.

Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 24-cü
maddəsinin 7-ci bəndinin "a" yarımbəndi üzrə
B Ə Y AN AT I
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 7-ci bəndinin "a"
yarımbəndinə uyğun olaraq, ekstradisiya müqaviləsi olmadığı hallarda ekstradisiya və
müvəqqəti həbsə dair sorğuları qəbul edən səlahiyyətli orqan qismində Ədliyyə Nazirliyini
təyin edir.
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Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 27-ci
maddəsinin 2-ci bəndinin "c" yarımbəndi üzrə
B Ə Y AN AT I
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 2-ci bəndinin "c"
yarımbəndinə müvafiq olaraq, qarşılıqlı yardım üçün sorğu göndərmək, sorğuları icra
etmək və onların icra edilməsi üçün məsul olan səlahiyyətli orqan qismində Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyini təyin edir.

Azərbaycan Respublikasınm "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 27-ci
maddəsinin 9-cu bəndinin "e" yarımbəndi üzrə
B Ə Y AN AT I
Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 9-cu bəndinin "e" yarımbəndinə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikası baş katibi məlumatlandırır ki, səmərəliliyin təmin edilməsi
məqsədilə bu bənd əsasında edilmiş sorğular onun mərkəzi hakimiyyət orqanına
göndərilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 35-ci
maddəsinin 1-ci bəndi üzrə
B Ə Y AN AT I
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq
olaraq, kompüter sistemləri və kompüter verilənləri ilə əlaqədar cinayətlərin istintaqı və ya
digər icraatın aparılması məqsədilə və ya cinayətlərə dair sübutların elektron formada
toplanması üçün təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsini təmin etmək məqsədilə sutkada
iyirmi dörd saat, həftədə yeddi gün ərzində fəaliyyət göstərən əlaqələndirici qurum
qismində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini təyin edir.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 38-ci
maddəsi üzrə
B Ə Y AN AT I
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 38-ci maddəsinə uyğun olaraq,
Konvensiyanın müddəalarının Azərbaycan Respublikasının Ermənistan Respublikası
tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad
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edilməyənədək zəmanət verə bilməyəcəyini bəyan edir.

Azərbaycan Respublikasınm "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 6-cı
maddəsinin 1-ci bəndinin "b" yarımbəndi üzrə
QEYD – ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin "b"
yarımbəndinə dair bəyan edir ki, əməllər az əhəmiyyətli olduğuna görə ictimai təhlükəli
hesab edilmədikdə, cinayət deyil, tənbeh edilə bilən hüquq pozuntuları kimi qiymətləndirilir.
Cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya
hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi əhəmiyyətli zərərə səbəb olursa, cinayət sayılır.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 6-cı
maddəsinin 3-cü bəndi üzrə
QEYD – ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 3-cü bəndinə dair
Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən əməlləri, az əhəmiyyətli olduğuna
görə ictimai təhlükəli cinayət hesab edilmədikdə, cinayət tərkibli hüquq pozuntuları kimi
yox, cəzalandırıla bilən hüquq pozuntuları kimi qiymətləndirir, cinayət məsuliyyətinin yalnız
göstərilən əməllər əhəmiyyətli zərərlə nəticələndiyi halda yarandığı barədə qeyd-şərt edir.
Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 42-ci
maddəsi və 4-cü maddəsinin 2-ci bəndi üzrə
QEYD – ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 42-ci maddəsinə və 4-cü maddəsinin 2-ci
bəndinə uyğun olaraq, cinayət məsuliyyətinin yalnız Konvensiyanın 4-cü maddəsində
göstərilən əməllər əhəmiyyətli zərərlə nəticələndiyi halda yarandığı barədə qeyd-şərt edir.

Azərbaycan Respublikasının "Kibercinayətkarlıq haqqında" Konvensiyanın 42-ci
maddəsi və 29-cu maddəsinin 4-cü bəndi üzrə
QEYD – ŞƏRTİ
Azərbaycan Respublikası, Konvensiyanın 42-ci maddəsinə və 29-cu maddəsinin 4-cü
bəndinə uyğun olaraq, verilənlərin mühafizəsinin təminatına dair sorğunun əsaslandığı
cinayət aşkar edildiyi vaxt, həmin cinayət Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə görə
cinayət hesab edilmədiyi halda, verilənlərin mühafizəsinin təminatı ilə bağlı sorğunun
icrasından imtina etmək hüququna malikdir.
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Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам
(Минск, 22.01.1993)
Государства — члены Содружества Независимых Государств, участники настоящей
Конвенции, именуемые далее Договаривающиеся Стороны, исходя из стремления
обеспечить гражданам Договаривающихся Сторон и лицам, проживающим на их
территориях, предоставление во всех Договаривающихся Сторонах в отношении
личных и имущественных прав такой же правовой защиты, как и собственным
гражданам, придавая важное значение развитию сотрудничества в области оказания
учреждениями юстиции правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным
делам, договорились о нижеследующем:
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Часть I. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
Статья 1
Предоставление правовой защиты
1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица, проживающие на
ее территории, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон в
отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и
собственные граждане данной Договаривающейся Стороны.
2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица,
проживающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно
обращаться в суды, прокуратуру и иные учреждения других Договаривающихся
Сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела
(далее — учреждения юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства,
предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же
условиях, что и граждане данной Договаривающейся Стороны.
3. Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим лицам,
созданным в соответствии с законодательством Договаривающихся Сторон.
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Статья 2
Освобождение от уплаты пошлин
и возмещения издержек
1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон и лица, проживающие на ее
территории, освобождаются от уплаты и возмещения судебных и нотариальных
пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной юридической помощью на тех
же условиях, что и собственные граждане.
2. Льготы, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, распространяются на все
процессуальные действия, осуществляемые по данному делу, включая исполнение
решения.
Статья 3
Представление документа о семейном
и имущественном положении
1. Льготы, предусмотренные статьей 2, предоставляются на основании документа о
семейном и имущественном положении лица, возбуждающего ходатайство. Этот
документ выдается компетентным учреждением Договаривающейся Стороны, на
территории которой имеет местожительство или местопребывание заявитель.
2. Если заявитель не имеет на территории Договаривающихся Сторон
местожительства или местопребывания, то достаточно представить документ,
выданный соответствующим дипломатическим представительством или консульским
учреждением Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является.
3. Учреждение, выносящее решение по ходатайству о предоставлении льгот, может
затребовать от учреждения, выдавшего документ, дополнительные данные или
необходимые разъяснения.
Часть II.
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Статья 4
Оказание правовой помощи
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по
гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями
настоящей Конвенции.
2. Учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим учреждениям по
делам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 5
Порядок сношений
При выполнении настоящей Конвенции компетентные учреждения юстиции
Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через свои центральные органы,
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если только настоящей Конвенцией не установлен иной порядок сношений.

Статья 6
Объем правовой помощи
Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем
выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством
запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности: составления и пересылки
документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных
доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидетелей,
экспертов, возбуждения уголовного преследования, розыска и выдачи лиц,
совершивших преступления, признания и исполнения судебных решений по
гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных
надписей, а также путем вручения документов.
Статья 7
Содержание и форма поручения
об оказании правовой помощи
1. В поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны:
а) наименование запрашиваемого учреждения;
б) наименование запрашивающего учреждения;
в) наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь;
г) имена и фамилии сторон, свидетелей, подозреваемых, подсудимых, осужденных
или потерпевших, их местожительство и местопребывание, гражданство, занятие, а
по уголовным делам также место и дата рождения и, по возможности, фамилии и
имена родителей; для юридических лиц — их наименование и местонахождение;
д) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их имена, фамилии
и адреса;
е) содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его
исполнения;
ж) по уголовным делам также описание и квалификация совершенного деяния и
данные о размере ущерба, если он был причинен в результате деяния.
2. В поручении о вручении документа должны быть также указаны точный адрес
получателя и наименование вручаемого документа.
3. Поручение должно быть подписано и скреплено гербовой печатью
запрашивающего учреждения.
Статья 8
Порядок исполнения
1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое
учреждение
применяет
законодательство
своей
страны.
По
просьбе
запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы
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запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат
законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
2. Если запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить поручение, оно
пересылает его компетентному учреждению и уведомляет об этом запрашивающее
учреждение.
3. По просьбе запрашивающего учреждения запрашиваемое учреждение
своевременно сообщает ему и заинтересованным сторонам о времени и месте
исполнения поручения, с тем чтобы они могли присутствовать при исполнении
поручения в соответствии с законодательством запрашиваемой Договаривающейся
Стороны.
4. В случае, если точный адрес указанного в поручении лица неизвестен,
запрашиваемое учреждение принимает в соответствии с законодательством
Договаривающейся Стороны, на территории которой оно находится, необходимые
меры для установления адреса.
5. После выполнения поручения запрашиваемое учреждение возвращает документы
запрашивающему учреждению; в том случае, если правовая помощь не могла быть
оказана, оно одновременно уведомляет об обстоятельствах, которые препятствуют
исполнению поручения, и возвращает документы запрашивающему учреждению.
Статья 9
Вызов свидетелей, потерпевших, гражданских истцов,
гражданских ответчиков, их представителей, экспертов
1. Свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители, а также эксперт, который по вызову, врученному учреждением
запрашиваемой Договаривающейся Стороны, явится в учреждение юстиции
запрашивающей Договаривающейся Стороны, не может быть, независимо от своего
гражданства, привлечен на ее территории к уголовной или административной
ответственности, взят под стражу и подвергнут наказанию за деяние, совершенное
до пересечения ее государственной границы. Такие лица не могут быть также
привлечены к ответственности, взяты под стражу или подвергнуты наказанию в
связи с их свидетельскими показаниями или заключениями в качестве экспертов в
связи с уголовным делом, являющимся предметом разбирательства.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, утрачивают предусмотренную этим
пунктом гарантию, если они не оставят территорию запрашивающей
Договаривающейся Стороны, хотя и имеют для этого возможность до истечения 15
суток с того дня, когда допрашивающее его учреждение юстиции сообщит им, что в
дальнейшем в их присутствии нет необходимости. В этот срок не засчитывается
время, в течение которого эти лица не по своей вине не могли покинуть территорию
запрашивающей Договаривающейся Стороны.
3. Свидетелю, эксперту, а также потерпевшему и его законному представителю
запрашивающей Договаривающейся Стороной возмещаются расходы, связанные с
проездом и пребыванием в запрашивающем государстве, как и неполученная
заработная плата за дни отвлечения от работы; эксперт имеет также право на
вознаграждение за проведение экспертизы. В вызове должно быть указано, какие
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выплаты вправе получить вызванные лица; по их ходатайству учреждение юстиции
запрашивающей Договаривающейся Стороны выплачивает аванс на покрытие
соответствующих расходов.
4. Вызов свидетеля или эксперта, проживающего на территории одной
Договаривающейся Стороны, в учреждение юстиции другой Договаривающейся
Стороны не должен содержать угрозы применения средств принуждения в случае
неявки.
Статья 10
Поручение о вручении документов
1. Запрашиваемое учреждение юстиции осуществляет вручение документов в
соответствии с порядком, действующим в его государстве, если вручаемые
документы написаны на его языке или на русском языке либо снабжены заверенным
переводом на эти языки. В противном случае оно передает документы получателю,
если он согласен добровольно их принять.
2. Если документы не могут быть вручены по адресу, указанному в поручении,
запрашиваемое учреждение юстиции по своей инициативе принимает меры,
необходимые для установления адреса. Если установление адреса запрашиваемым
учреждением юстиции окажется невозможным, оно уведомляет об этом
запрашивающее учреждение и возвращает ему документы, подлежащие вручению.
Статья 11
Подтверждение вручения документов
Вручение документов удостоверяется подтверждением, подписанным лицом,
которому вручен документ, и скрепленным официальной печатью запрашиваемого
учреждения, и содержащим указание даты вручения и подпись работника
учреждения, вручающего документ, или выданным этим учреждением иным
документом, в котором должны быть указаны способ, место и время вручения.
Статья 12
Полномочия дипломатических представительств
и консульских учреждений
1. Договаривающиеся Стороны имеют право вручать документы собственным
гражданам через свои дипломатические представительства или консульские
учреждения.
2. Договаривающиеся Стороны имеют право по поручению своих компетентных
органов допрашивать собственных граждан через свои дипломатические
представительства или консульские учреждения.
3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, нельзя применять
средства принуждения или угрозу ими.
Статья 13
Действительность документов
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1. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон
изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то
уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и
скреплены
гербовой
печатью,
принимаются
на
территориях
других
Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения.
2. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон
рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях других
Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных документов.
Статья 14
Пересылка документов о гражданском состоянии
и других документов
Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по просьбе без
перевода и бесплатно свидетельства о регистрации актов гражданского состояния,
документы об образовании, трудовом стаже и другие документы, касающиеся
личных или имущественных прав и интересов граждан запрашиваемой
Договаривающейся Стороны и иных лиц, проживающих на ее территории.
Статья 15
Информация по правовым вопросам
Центральные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по просьбе
предоставляют друг другу сведения о действующем или действовавшем на их
территориях внутреннем законодательстве и о практике его применения
учреждениями юстиции.
Статья 16
Установление адресов и других данных
1. Договаривающиеся Стороны по просьбе оказывают друг другу в соответствии со
своим законодательством помощь при установлении адресов лиц, проживающих на
их территориях, если это требуется для осуществления прав их граждан. При этом
запрашивающая Договаривающаяся Сторона сообщает имеющиеся у нее данные
для определения адреса лица, указанного в просьбе.
2. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают друг другу помощь в
установлении места работы и доходов проживающих на территории запрашиваемой
Договаривающейся Стороны лиц, к которым в учреждениях юстиции
запрашивающей Договаривающейся Стороны предъявлены имущественные
требования по гражданским, семейным и уголовным делам.
Статья 17
Язык
В отношениях друг с другом при выполнении настоящей Конвенции учреждения
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юстиции Договаривающихся Сторон пользуются
Договаривающихся Сторон или русским языком.

государственными

языками

Статья 18
Расходы, связанные с оказанием правовой помощи
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не будет требовать возмещения
расходов по оказанию правовой помощи. Договаривающиеся Стороны сами несут
все расходы, возникшие при оказании правовой помощи на их территориях.
Статья 19
Отказ в оказании правовой помощи
Просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если оказание такой
помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит
законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

Раздел II.
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ И СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ
Часть I.
КОМПЕТЕНЦИЯ
Статья 20
Общие положения
1. Если в частях II — V настоящего раздела не установлено иное, иски к лицам,
имеющим место жительства на территории одной из Договаривающихся Сторон,
предъявляются, независимо от их гражданства, в суды этой Договаривающейся
Стороны, а иски к юридическим лицам предъявляются в суды Договаривающейся
Стороны, на территории которой находится орган управления юридического лица,
его представительство либо филиал.
Если в деле участвуют несколько ответчиков, имеющих местожительство
(местонахождение) на территориях разных Договаривающихся Сторон, спор
рассматривается по местожительству (местонахождению) любого ответчика по
выбору истца.
2. Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда на ее
территории:
а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность
предприятия (филиала) ответчика;
б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из
договора, являющегося предметом спора;
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в) имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите
чести, достоинства и деловой репутации.
3. По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое
имущество исключительно компетентны суды по месту нахождения имущества.
Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и
багажа, предъявляются по месту нахождения управления транспортной
организации, к которой в установленном порядке была предъявлена претензия.
Статья 21
Договорная подсудность
1. Суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других случаях,
если имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этим судам.
При этом исключительная компетенция, вытекающая из пункта 3 статьи 20 и других
норм, установленных частями II — V настоящего раздела, а также из внутреннего
законодательства соответствующей Договаривающейся Стороны, не может быть
изменена соглашением сторон.
2. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика
прекращает производство по делу.
Статья 22
Взаимосвязь судебных процессов
1. В случае возбуждения производства по делу между теми же сторонам, о том же
предмете и по тем же основаниям в судах двух Договаривающихся Сторон,
компетентных в соответствии с настоящей Конвенцией, суд, возбудивший дело
позднее, прекращает производство.
2. Встречный иск и требование о зачете, вытекающие из того же правоотношения,
что и основной иск, подлежат рассмотрению в суде, который рассматривает
основной иск.
Часть II.
ЛИЧНЫЙ СТАТУС
Статья 23
Правоспособность и дееспособность
1.
Дееспособность
физического
лица
определяется
законодательством
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо.
2. Дееспособность лица без гражданства определяется по праву страны, в которой
он имеет постоянное место жительства.
3. Правоспособность юридического лица определяется законодательством
государства, по законам которого оно было учреждено.
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Статья 24
Признание ограниченно дееспособным или недееспособным.
Восстановление дееспособности
1. По делам о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи,
компетентен суд Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это
лицо.
2. В случае, если суду одной Договаривающейся Стороны станут известны
основания
признания
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным
проживающего на ее территории лица, являющегося гражданином другой
Договаривающейся Стороны, он уведомит об этом суд Договаривающейся Стороны,
гражданином которой является данное лицо.
3. Если суд Договаривающейся Стороны, который был уведомлен об основаниях для
признания ограниченно дееспособным или недееспособным, в течение трех месяцев
не начнет дело или не сообщит свое мнение, дело о признании ограниченно
дееспособным
или
недееспособным
будет
рассматривать
суд
той
Договаривающейся Стороны, на территории которой этот гражданин имеет место
жительства. Решение о признании лица ограниченно дееспособным или
недееспособным направляется компетентному суду Договаривающейся Стороны,
гражданином которой является это лицо.
4. Положения пунктов 1 — 3 настоящей статьи применяются соответственно и к
восстановлению дееспособности.
Статья 25
Признание безвестно отсутствующим и объявление умершим.
Установление факта смерти
1. По делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим и
по делам об установлении факта смерти компетентны учреждения юстиции
Договаривающейся Стороны, гражданином которой лицо было в то время, когда оно
по последним данным было в живых, а в отношении других лиц — учреждения
юстиции по последнему месту жительства лица.
2. Учреждения юстиции каждой из Договаривающихся Сторон могут признать
гражданина другой Договаривающейся Стороны и иное лицо, проживавшее на ее
территории, безвестно отсутствующим или умершим, а также установить факт его
смерти по ходатайству проживающих на ее территории заинтересованных лиц,
права и интересы которых основаны на законодательстве этой Договаривающейся
Стороны.
3. При рассмотрении дел о признании безвестно отсутствующим или объявлении
умершим и дел об установлении факта смерти учреждения юстиции
Договаривающихся Сторон применяют законодательство своего государства.
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Часть III.
СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА
Статья 26
Заключение брака
Условия заключения брака определяются для каждого из будущих супругов
законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является,
а для лиц без гражданства — законодательством Договаривающейся Стороны,
являющейся их постоянным местом жительства. Кроме того, в отношении
препятствий к заключению брака должны быть соблюдены требования
законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой заключается
брак.
Статья 27
Правоотношения супругов
1. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеют
совместное местожительство.
2. Если один из супругов проживает на территории одной Договаривающейся
Стороны, а второй — на территории другой Договаривающейся Стороны и при этом
оба супруга имеют одно и то же гражданство, то их личные и имущественные
правоотношения определяются по законодательству той Договаривающейся
Стороны, гражданами которой они являются.
3. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны,
а второй — другой Договаривающейся Стороны и один из них проживает на
территории одной, а второй — на территории другой Договаривающейся Стороны,
то их личные и имущественные правоотношения определяются по законодательству
Договаривающейся Стороны, на территории которой они имели свое последнее
совместное местожительство.
4. Если лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не имели совместного
жительства
на
территориях
Договаривающихся
Сторон,
применяется
законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает
дело.
5. Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества,
определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории
которой находится это имущество.
6. По делам о личных и имущественных правоотношениях супругов компетентны
учреждения Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит
применению в соответствии с пунктами 1 — 3, 5 настоящей статьи.

615

Статья 28
Расторжение брака
1.
По
делам
о
расторжении
брака
применяется
законодательство
Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент
подачи заявления.
2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны,
а второй — другой Договаривающейся Стороны, применяется законодательство
Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело о
расторжении брака.
Статья 29
Компетентность учреждений Договаривающихся Сторон
1. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 28,
компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданами которой
являются супруги в момент подачи заявления. Если на момент подачи заявления
оба супруга проживают на территории другой Договаривающейся Стороны, то
компетентны также учреждения этой Договаривающейся Стороны.
2. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 28,
компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой
проживают оба супруга. Если один из супругов проживает на территории одной
Договаривающейся Стороны, а второй — на территории другой Договаривающейся
Стороны, по делам о расторжении брака компетентны учреждения обеих
Договаривающихся Сторон, на территориях которых проживают супруги.
Статья 30
Признание брака недействительным
1. По делам о признании брака недействительным применяется законодательство
Договаривающейся Стороны, которое в соответствии со статьей 26 применялось при
заключении брака.
2. Компетентность учреждений по делам о признании брака недействительным
определяется в соответствии со статьей 27.
Статья 31
Установление и оспаривание отцовства или материнства
Установление и оспаривание отцовства или материнства определяется по
законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой ребенок
является по рождению.
Статья 32
Правоотношения родителей и детей
1. Правоотношения родителей и детей определяются по законодательству
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Договаривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживают дети.
2. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей применяется
законодательство Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет
местожительство лицо, претендующее на получение алиментов.
3. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен суд
Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит применению в
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 33
Опека и попечительство
1. Установление или отмена опеки и попечительства производится по
законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой является
лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или
попечительство.
2. Правоотношения между опекуном или попечителем и лицом, находящимся под
опекой или попечительством, регулируются законодательством Договаривающейся
Стороны, учреждение которой назначило опекуна или попечителя.
3. Обязанность принять опекунство или попечительство устанавливается
законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой является
лицо, назначаемое опекуном или попечителем.
4. Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной
Договаривающейся Стороны,
может
быть назначен гражданин другой
Договаривающейся Стороны, если он проживает на территории Стороны, где будет
осуществляться опека или попечительство.
Статья 34
Компетентность учреждений Договаривающихся Сторон в
вопросах опеки и попечительства
По делам об установлении или отмене опеки и попечительства компетентны
учреждения Договаривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, в
отношении которого устанавливается или отменяется опека или попечительство,
если иное не установлено настоящей Конвенцией.
Статья 35
Порядок принятия мер по опеке и попечительству
1. В случае необходимости принятия мер по опеке или попечительству в интересах
гражданина одной Договаривающейся Стороны, постоянное местожительство,
местопребывание или имущество которого находится на территории другой
Договаривающейся Стороны, учреждение этой Договаривающейся Стороны
безотлагательно уведомляет учреждение, компетентное в соответствии со статьей
34.
2. В случаях, не терпящих отлагательств, учреждение другой Договаривающейся
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Стороны может само принять необходимые временные меры в соответствии со
своим законодательством. При этом оно обязано безотлагательно уведомить об
этом учреждение, компетентное в соответствии со статьей 34. Эти меры сохраняют
силу до принятия учреждением, указанным в статье 34, иного решения.
Статья 36
Порядок передачи опеки или попечительства
1. Учреждение, компетентное в соответствии со статьей 34, может передать опеку
или попечительство учреждению другой Договаривающейся Стороны в том случае,
если лицо, находящееся под опекой или попечительством, имеет на территории
этой Договаривающейся Стороны местожительство, местопребывание или
имущество. Передача опеки или попечительства вступает в силу с момента, когда
запрашиваемое учреждение примет на себя опеку или попечительство и уведомит
об этом запрашивающее учреждение.
2. Учреждение, которое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи приняло опеку
или попечительство, осуществляет их в соответствии с законодательством своего
государства.
Статья 37
Усыновление
1.
Усыновление или его
отмена определяется по
законодательству
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является усыновитель в момент
подачи заявления об усыновлении или его отмене.
2. Если ребенок является гражданином другой Договаривающейся Стороны, при
усыновлении или его отмене необходимо получить согласие законного
представителя и компетентного государственного органа, а также согласие ребенка,
если это требуется по законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином
которой он является.
3. Если ребенок усыновляется супругами, из которых один является гражданином
одной Договаривающейся Стороны, а другой — гражданином другой
Договаривающейся Стороны, усыновление или его отмена должны производиться в
соответствии с условиями, предусмотренными законодательством обеих
Договаривающихся Сторон.
4. По делам об усыновлении или его отмене компетентно учреждение
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является усыновитель в момент
подачи заявления об усыновлении или его отмене, а в случае, предусмотренном
пунктом 3 настоящей статьи, компетентно учреждение той Договаривающейся
Стороны, на территории которой супруги имеют или имели последнее совместное
местожительство или местопребывание.
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Часть IV.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Статья 38
Право собственности
1. Право собственности на недвижимое имущество определяется по
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится
недвижимое имущество. Вопрос о том, какое имущество является недвижимым,
решается в соответствии с законодательством страны, на территории которой
находится это имущество.
2. Право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в
государственные реестры, определяется по законодательству Договаривающейся
Стороны, на территории которой находится орган, осуществивший регистрацию
транспортного средства.
3. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на
имущество определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на
территории которой имущество находилось в момент, когда имело место действие
или иное обстоятельство, послужившее основанием возникновения или
прекращения такого права.
4. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на
имущество, являющееся предметом сделки, определяется по законодательству
места совершения сделки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
Статья 39
Форма сделки
1. Форма сделки определяется по законодательству места ее совершения.
2. Форма сделки по поводу недвижимого имущества и прав на него определяется по
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится
такое имущество.
Статья 40
Доверенность
Форма и срок действия доверенности определяются по законодательству
Договаривающейся Стороны, на территории которой выдана доверенность.
Статья 41
Права и обязанности сторон по сделке
Права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее
совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
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Статья 42
Возмещение вреда
1. Обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих из договоров и других
правомерных действий, определяются по законодательству Договаривающейся
Стороны, на территории которой имело место действие или иное обстоятельство,
послужившее основанием для требования о возмещении вреда.
2. Если причинитель вреда и потерпевший являются гражданами одной
Договаривающейся
Стороны,
применяется
законодательство
этой
Договаривающейся Стороны.
3. По делам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, компетентен суд
Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие или иное
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда.
Потерпевший может предъявить иск также в суде Договаривающейся Стороны, на
территории которой имеет местожительство ответчик.
Статья 43
Исковая давность
Вопросы исковой давности разрешаются по законодательству, которое применяется
для регулирования соответствующего правоотношения.
Часть V.
НАСЛЕДОВАНИЕ
Статья 44
Принцип равенства
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на территориях
других Договаривающихся Сторон имущество или права по закону или по
завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане данной
Договаривающейся Стороны.
Статья 45
Право наследования
1. Право наследования имущества, кроме случая, предусмотренного пунктом 2
настоящей статьи, определяется по законодательству Договаривающейся Стороны,
на территории которой наследователь имел последнее постоянное место
жительства.
2. Право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству
Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.
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Статья 46
Переход наследства к государству
Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению
при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное
имущество переходит Договаривающейся Стороне, гражданином которой является
наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество
переходит Договаривающейся Стороне, на территории которой оно находится.

Статья 47
Завещание
Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и
его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел место
жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут
быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если
последняя удовлетворяет требованиям права места его составления.
Статья 48
Компетенция по делам о наследстве
1. Производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести
учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место
жительства наследодатель в момент своей смерти.
2. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны
вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится
имущество.
3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также при рассмотрении
споров, возникающих в связи с производством по делам о наследстве.
Статья 49
Компетенция дипломатического представительства или
консульского учреждения по делам о наследстве
По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам,
дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из
Договаривающихся Сторон компетентны представлять (за исключением права на
отказ от наследства) без специальной доверенности в учреждениях других
Договаривающихся Сторон граждан своего государства, если они отсутствуют или
не назначили представителя.

621

Статья 50
Меры по охране наследства
1. Учреждения Договаривающихся Сторон принимают в соответствии со своим
законодательством меры, необходимые для обеспечения охраны наследства,
оставленного на их территориях гражданами других Договаривающихся Сторон, или
для управления им.
2. О мерах, принятых согласно пункту 1 настоящей статьи, безотлагательно
уведомляется дипломатическое представительство или консульское учреждение
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является наследодатель.
Указанное представительство или учреждение может принимать участие в
осуществлении этих мер.
3. По ходатайству учреждения юстиции, компетентного вести производство по делу
о наследовании, а также дипломатического представительства или консульского
учреждения меры, принятые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут
быть изменены, отменены или отложены.

Раздел III.
ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
Статья 51
Признание и исполнение решений
Каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных настоящей
Конвенцией, признает и исполняет следующие решения, вынесенные на территории
других Договаривающихся Сторон:
а) решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, включая
утвержденные судом мировые соглашения по таким делам и нотариальные акты в
отношении денежных обязательств (далее — решений);
б) решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба.
Статья 52
Признание решений, не требующих исполнения
1. Вынесенные учреждениями юстиции каждой из Договаривающихся Сторон и
вступившие в законную силу решения, не требующие по своему характеру
исполнения, признаются на территориях других Договаривающихся Сторон без
специального производства при условии, если:
а) учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны не вынесли
ранее по этому делу решения, вступившего в законную силу;
б) дело согласно настоящей Конвенции, а в случаях, не предусмотренных ею,
согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой
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решение должно быть признано, не относится к исключительной компетенции
учреждений юстиции этой Договаривающейся Стороны.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи относятся и к решениям по опеке и
попечительству, а также к решениям о расторжении брака, вынесенным
учреждениями, компетентными согласно законодательству Договаривающейся
Стороны, на территории которой вынесено решение.
Статья 53
Ходатайство о разрешении принудительного
исполнения решения
1. Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения подается в
компетентный суд Договаривающейся Стороны, где решение подлежит исполнению.
Оно может быть подано и в суд, который вынес решение по делу в первой
инстанции. Этот суд направляет ходатайство суду, компетентному вынести решение
по ходатайству.
2. К ходатайству прилагаются:
а) решение или его заверенная копия, а также официальный документ о том, что
решение вступило в законную силу и подлежит исполнению, или о том, что оно
подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не следует из самого
решения;
б) документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и
своевременно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была
надлежащим образом представлена;
в) документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его
пересылки;
г) документ, подтверждающий соглашение сторон по делам договорной
подсудности.
3. Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения и приложенные
к нему документы снабжаются заверенным переводом на язык запрашиваемой
Договаривающейся Стороны или на русский язык.
Статья 54
Порядок признания и принудительного исполнения решений
1. Ходатайства о признании и разрешении принудительного исполнения решений,
предусмотренных в статье 51, рассматриваются судами Договаривающейся
Стороны, на территории которой должно быть осуществлено принудительное
исполнение.
2. Суд, рассматривающий ходатайство о признании и разрешении принудительного
исполнения решения, ограничивается установлением того, что условия,
предусмотренные настоящей Конвенцией, соблюдены. В случае, если условия
соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении.
3. Порядок принудительного исполнения определяется по законодательству
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Договаривающейся Стороны, на территории которой должно быть осуществлено
принудительное исполнение.
Статья 55
Отказ в признании и исполнении решений
В признании предусмотренных статьей 52 решений и в выдаче разрешения на
принудительное исполнение может быть отказано в случаях, если:
а) в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на территории
которой вынесено решение, оно не вступило в законную силу и не подлежит
исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит исполнению до
вступления в законную силу;
б) ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или его
уполномоченному не был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд;
в) по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию на
территории Договаривающейся Стороны, где должно быть признано и исполнено
решение, было уже ранее вынесено вступившее в законную силу решение или
имеется признанное решение суда третьего государства либо если учреждением
этой Договаривающейся Стороны было ранее возбуждено производство по данному
делу;
г) согласно положениям настоящей Конвенции, а в случаях, не предусмотренных ею,
согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой
решение должно быть признано и исполнено, дело относится к исключительной
компетенции ее учреждения;
д) отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу договорной
подсудности;
е) истек срок давности принудительного исполнения, предусмотренный
законодательством Договаривающейся Стороны, суд которой исполняет поручения.
Раздел IV.
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Часть I.
ВЫДАЧА
Статья 56
Обязанность выдачи
1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящей Конвенцией, по требованию выдавать друг другу лиц,
находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или
для приведения приговора в исполнение.
2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие
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деяния, которые по законам запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся
Сторон являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается
наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое
наказание.
3. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие деяния,
которые в соответствии с законодательством запрашивающей и запрашиваемой
Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за совершение которых лицо,
выдача которого требуется, было приговорено к лишению свободы на срок не менее
шести месяцев или к более тяжкому наказанию.
Статья 57
Отказ в выдаче
1. Выдача не производится, если:
а) лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой
Договаривающейся Стороны;
б) на момент получения требования уголовное преследование согласно
законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны не может быть
возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие
истечения срока давности либо по иному законному основанию;
в) в отношении лица, выдача которого требуется, на территории запрашиваемой
Договаривающейся Стороны за то же преступление был вынесен приговор или
постановление о прекращении производства по делу, вступившее в законную силу;
г) преступление в соответствии с законодательством запрашивающей или
запрашиваемой Договаривающейся Стороны преследуется в порядке частного
обвинения (по заявлению потерпевшего).
2. В выдаче может быть отказано, если преступление, в связи с которым требуется
выдача, совершено на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
3. В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна
быть информирована об основаниях отказа.
Статья 58
Требование о выдаче
1. Требование о выдаче должно содержать:
а) наименование запрашиваемого учреждения;
б) описание фактических обстоятельств деяния и текст закона запрашивающей
Договаривающейся Стороны, на основании которого это деяние признается
преступлением;
в) фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, его гражданство, место
жительства или пребывания, по возможности описание внешности и другие
сведения о его личности;
г) указание размера ущерба, причиненного преступлением.
2. К требованию о выдаче для осуществления уголовного преследования должна
быть приложена заверенная копия постановления о заключении под стражу.
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3. К требованию о выдаче для приведения приговора в исполнение должны быть
приложены заверенная копия приговора с отметкой о вступлении его в законную
силу и текст положения уголовного закона, на основании которого лицо осуждено.
Если осужденный уже отбыл часть наказания, сообщаются также данные об этом.
4. Требования о выдаче и приложенные к нему документы составляются в
соответствии с положениями статьи 17.
Статья 59
Дополнительные сведения
1. Если требование о выдаче не содержит всех необходимых данных, то
запрашиваемая Договаривающаяся Сторона может затребовать дополнительные
сведения, для чего устанавливает срок до одного месяца. Этот срок может быть
продлен еще до одного месяца по ходатайству запрашивающей Договаривающейся
Стороны.
2. Если запрашивающая Договаривающаяся Сторона не представит в
установленный
срок
дополнительных
сведений,
то
запрашиваемая
Договаривающаяся Сторона должна освободить лицо, взятое под стражу.

Статья 60
Взятие под стражу для выдачи
По получении требования запрашиваемая Договаривающаяся Сторона немедленно
принимает меры к взятию под стражу лица, выдача которого требуется, за
исключением тех случаев, когда выдача не может быть произведена.

Статья 61
Взятие под стражу или задержание до
получения требования о выдаче
1. Лицо, выдача которого требуется, по ходатайству может быть взято под стражу и
до получения требования о выдаче. В ходатайстве должны содержаться ссылка на
постановление о взятии под стражу или на приговор, вступивший в законную силу, и
указание на то, что требование о выдаче будет представлено дополнительно.
Ходатайство о взятии под стражу до получения требования о выдаче может быть
передано по почте, телеграфу, телексу или телефаксу.
2. Лицо может быть задержано и без ходатайства, предусмотренного в пункте 1
настоящей статьи, если имеются предусмотренные законодательством основания
подозревать, что оно совершило на территории другой Договаривающейся Стороны
преступление, влекущее выдачу.
3. О взятии под стражу или задержании до получения требования о выдаче
необходимо немедленно уведомить другую Договаривающуюся Сторону.
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Статья 62
Освобождение лица, задержанного или
взятого под стражу
1. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61, должно быть освобождено,
если требование о его выдаче не поступит в течение одного месяца со дня взятия
под стражу.
2. Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть освобождено, если
требование о его выдаче не поступит в течение срока, предусмотренного
законодательством для задержания.
Статья 63
Отсрочка выдачи
Если лицо, выдача которого требуется, привлечено к уголовной ответственности или
осуждено за другое преступление на территории запрашиваемой Договаривающейся
Стороны, его выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного
преследования, приведения приговора в исполнение или до освобождения от
наказания.
Статья 64
Выдача на время
1. Если отсрочка выдачи, предусмотренная статьей 63, может повлечь за собой
истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб
расследованию преступления, лицо, выдача которого требуется по ходатайству,
может быть выдано на время.
2. Выданное на время лицо должно быть возвращено после проведения действия по
уголовному делу, для которого оно было выдано, но не позднее чем через три
месяца со дня передачи лица. В обоснованных случаях срок может быть продлен.
Статья 65
Коллизия требований о выдаче
Если требования о выдаче поступят от нескольких государств, запрашиваемая
Договаривающаяся Сторона самостоятельно решает, какое из этих требований
должно быть удовлетворено.
Статья 66
Пределы уголовного преследования выданного лица
1. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны выданное лицо нельзя
привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию за совершенное
до его выдачи преступление, за которое оно не было выдано.
2. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны лицо не может быть
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выдано также третьему государству.
3. Согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны не требуется, если
выданное лицо до истечения одного месяца после окончания уголовного
производства, а в случае осуждения — до истечения одного месяца после отбытия
наказания или освобождения от него не покинет территорию запрашивающей
Договаривающейся Стороны или если оно туда добровольно возвратится. В этот
срок не засчитывается время, в течение которого выданное лицо не могло покинуть
территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны не по своей вине.
Статья 67
Передача выданного лица
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона уведомляет запрашивающую
Договаривающуюся Сторону о месте и времени выдачи. Если запрашивающая
Договаривающаяся Сторона не примет лицо, подлежащее выдаче, в течение 15
дней после поставленной даты передачи, это лицо должно быть освобождено из-под
стражи.

Статья 68
Повторная выдача
Если выданное лицо уклонится от уголовного преследования или от отбытия
наказания и возвратится на территорию запрашиваемой Договаривающейся
Стороны, то по новому требованию оно должно быть выдано без представления
материалов, упомянутых в статьях 58 и 59.
Статья 69
Уведомление о результатах производства по уголовному делу
Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу о результатах производства по
уголовному делу против выданного им лица. По просьбе высылается и копия
окончательного решения.
Статья 70
Транзитная перевозка
1. Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой Договаривающейся Стороны
разрешает транзитную перевозку по своей территории лиц, выданных другой
Договаривающейся Стороне третьим государством.
2. Ходатайство о разрешении такой перевозки рассматривается в том же порядке,
что и требование о выдаче.
3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона разрешает транзитную перевозку
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таким способом, какой она считает наиболее целесообразным.
Статья 71
Расходы, связанные с выдачей и транзитной перевозкой
Расходы, связанные с выдачей, несет Договаривающаяся Сторона, на территории
которой они возникли, а расходы, связанные с транзитной перевозкой, —
Договаривающаяся Сторона, обратившаяся с ходатайством о такой перевозке.
Часть II.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Статья 72
Обязанность осуществления уголовного преследования
1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой
Договаривающейся
Стороны
осуществлять
в
соответствии
со
своим
законодательством уголовное преследование против собственных граждан,
подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей
Договаривающейся Стороны преступление.
2. Если преступление, по которому возбуждено дело, влечет за собой гражданско —
правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, эти требования при
наличии их ходатайства о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле.
Статья 73
Поручение об осуществлении
уголовного преследования
1. Поручение об осуществлении уголовного преследования должно содержать:
а) наименование запрашивающего учреждения;
б) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об осуществлении
преследования;
в) возможно более точное указание времени и места совершения деяния;
г) текст положения закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на
основании которого деяние признается преступлением, а также текст других
законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу;
д) фамилию и имя подозреваемого лица, его гражданство, а также другие сведения
о его личности;
е) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению
потерпевшего, и заявления о возмещении вреда;
ж) указание размера ущерба, причиненного преступлением.
К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей
Договаривающейся Стороны материалы уголовного преследования, а также
доказательства.
2. При направлении запрашивающей Договаривающейся Стороной возбужденного
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уголовного дела расследование по этому делу продолжается запрашиваемой
Договаривающейся Стороной в соответствии со своим законодательством. Каждый
из находящихся в деле документов должен быть удостоверен гербовой печатью
компетентного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.
3. Поручение и приложенные к нему документы составляются в соответствии с
положениями статьи 18.
4. Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении
преследования содержится под стражей на территории запрашивающей
Договаривающейся Стороны, он доставляется на территорию запрашиваемой
Договаривающейся Стороны.

Статья 74
Уведомление о результатах уголовного преследования
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уведомить запра
шивающую Договаривающуюся Сторону об окончательном решении. По просьбе
запрашивающей Договаривающейся Стороны направляется копия окончательного
решения.

Статья 75
Последствия принятия решения
Если Договаривающейся Стороне в соответствии со статьей 72 было направлено
поручение об осуществлении уголовного преследования после вступления в силу
приговора или принятия учреждением запрашиваемой Договаривающейся Стороны
иного окончательного решения, уголовное дело не может быть возбуждено
учреждениями запрашивающей Договаривающейся Стороны, а возбужденное ими
дело подлежит прекращению.
Статья 76
Смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства
Каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений и
рассмотрении
уголовных
дел
судами
учитывает
предусмотренные
законодательством Договаривающихся Сторон смягчающие и отягчающие
ответственность обстоятельства независимо от того, на территории какой
Договаривающейся Стороны они возникли.

Статья 77
Порядок рассмотрения дел, подсудных судам двух или нескольких
Договаривающихся Сторон
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При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений,
дела о которых подсудны судам двух или более Договаривающихся Сторон,
рассматривать их компетентен суд той Договаривающейся Стороны, на территории
которой закончено предварительное расследование. В этом случае дело
рассматривается по правилам судопроизводства этой Договаривающейся Стороны
.

Часть III.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Статья 78
Передача предметов
1. Договаривающиеся Стороны обязуются по просьбе передавать друг другу:
а) предметы, которые были использованы при совершении преступления, влекущего
выдачу лица в соответствии с настоящей Конвенцией, в том числе орудия
преступления; предметы, которые были приобретены в результате преступления
или в качестве вознаграждения за него, или же предметы, которые преступник
получил взамен предметов, приобретенных таким образом;
б) предметы, которые могут иметь значение доказательств в уголовном деле; эти
предметы передаются и в том случае, если выдача преступника не может быть
осуществлена из-за его смерти, побега или по иным обстоятельствам.
2. Если запрашиваемой Договаривающейся Стороне предметы, указанные в пункте
первом настоящей статьи, необходимы в качестве доказательств в уголовном деле,
их передача может быть отсрочена до окончания производства по делу.
3. Права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. После окончания
производства по делу эти предметы должны быть безвозмездно возвращены
Договаривающейся Стороне, которая их передала.
Статья 79
Уведомление об обвинительных приговорах
и сведения о судимости
1. Каждая из Договаривающихся Сторон будет ежегодно сообщать другим
Договаривающимся Сторонам сведения о вступивших в законную силу
обвинительных приговорах, вынесенных ее судами в отношении граждан
соответствующей
Договаривающейся
Стороны,
одновременно
пересылая
имеющиеся отпечатки пальцев осужденных.
2. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другим Договаривающимся
Сторонам бесплатно по их просьбе сведения о судимости лиц, осужденных ранее ее
судами, если эти лица привлекаются к уголовной ответственности на территории
запрашивающей Договаривающейся Стороны.
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Статья 80
Порядок сношений по вопросам выдачи и уголовного преследования
Сношения по вопросам выдачи, уголовного преследования, а также исполнения
следственных поручений, затрагивающих права граждан и требующих санкций
прокурора,
осуществляются
генеральными
прокурорами
(прокурорами)
Договаривающихся Сторон.

Раздел V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 81
Вопросы применения настоящей Конвенции
Вопросы, возникающие при применении настоящей Конвенции, решаются
компетентными органами Договаривающихся Сторон по взаимному согласованию.
Статья 82
Соотношение Конвенции с международными договорами
Настоящая Конвенция не затрагивает положений других международных договоров,
участниками которых являются Договаривающиеся Стороны.

Статья 83
Порядок вступления в силу
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами.
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Правительству Республики
Беларусь, которое выполняет функции депозитария этой Конвенции.
2. Настоящая Конвенция вступит в силу на тридцатый день, считая со дня сдачи на
хранение депозитарию третьей ратификационной грамоты. Для государства,
ратификационная грамота которого будет сдана на хранение депозитарию после
вступления в силу настоящей Конвенции, она вступит в силу на тридцатый день,
считая со дня сдачи на хранение депозитарию его ратификационной грамоты.
Статья 84
Срок действия Конвенции
1. Настоящая Конвенция действует в течение пяти лет со дня вступления ее в силу.
По истечении этого срока Конвенция автоматически продлевается каждый раз на
новый пятилетний период.
632

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей Конвенции,
направив письменное уведомление об этом депозитарию за 12 месяцев до
истечения текущего пятилетнего срока ее действия.
Статья 85
Действие во времени
Действие настоящей Конвенции распространяется и на правоотношения, возникшие
до ее вступления в силу.
Статья 86
Порядок присоединения к Конвенции
К настоящей Конвенции после вступления ее в силу могут присоединиться с
согласия всех Договаривающихся Сторон другие государства путем передачи
депозитарию документов о таком присоединении. Присоединение считается
вступившим в силу по истечении тридцати дней со дня получения депозитарием
последнего сообщения о согласии на такое присоединение.
Статья 87
Обязанности депозитария
Депозитарий будет незамедлительно извещать все подписавшие настоящую
Конвенцию и присоединившиеся к ней государства о дате сдачи на хранение каждой
ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате вступления
Конвенции в силу, а также о получении им других уведомлений.
Совершено в городе Минске 22 января 1993 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики
Беларусь, которое направит государствам — участникам настоящей Конвенции ее
заверенную копию.
.
СВЕДЕНИЯ О РАТИФИКАЦИИ
КОНВЕНЦИИ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
ОТ 22 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА
(по состоянию на 1 октября 2010 года)
Конвенция вступает в силу в соответствии со ст. 83.
Подписали: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия <*>, Россия,
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
Присоединились:
Азербайджан — 11.07.1996;
Грузия — 11.07.1996.
Сдали ратификационные грамоты:
Белоруссия — депонирована 10.06.1993;
Узбекистан — депонирована 21.02.1994;
Казахстан — депонирована 20.04.1994;
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Россия — депонирована 11.11.1994;
Таджикистан — депонирована 21.11.1994;
Армения — депонирована 22.11.1994;
Украина <**> — депонирована 16.03.1995;
Киргизия — депонирована 19.01.1996;
Молдавия — депонирована 26.02.1996;
Туркмения — депонирована 21.01.1998.
Конвенция вступила в силу 19.05.1994.
Вступила в силу для государств:
Белоруссия, Узбекистан и Казахстан — 19.05.1994;
Россия — 10.12.1994;
Таджикистан — 20.12.1994;
Армения — 21.12.1994;
Украина — 14.04.1995;
Киргизия — 17.02.1996;
Молдавия — 26.03.1996;
Азербайджан, Грузия — 11.07.1996;
Туркмения — 19.02.1998.
<*> Молдавия подписала с оговоркой: «Согласно статье 86».
<**> Украина ратифицировала с оговоркой:
«1. Украина берет на себя обязательства в отношении оказания правовой помощи в
объеме, предусмотренном статьей 6 Конвенции, за исключением признания и
исполнения исполнительных надписей.
2. Украина берет на себя обязательства признавать и исполнять решения,
вынесенные на территориях стран-участниц Конвенции, предусмотренные пунктом
«а» статьи 51 Конвенции, за исключением нотариальных актов в отношении
денежных обязательств».
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Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами,
для проведения принудительного лечения
Москва 28 марта 1997 года
Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые далее
Договаривающимися
Сторонами,
исходя
из
принципа
государственного
суверенитета и на основе взаимного уважения и сотрудничества, руководствуясь
тем, что правовое сотрудничество государств должно способствовать возвращению
лиц, находящихся на принудительном лечении, к нормальной жизни в обществе,
признавая, что проведение принудительного лечения в государстве их постоянного
проживания способствовало бы более эффективному достижению указанной цели в
соответствии с принципами и стандартами ООН, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, совершившие общественно
опасные деяния в состоянии невменяемости, в отношении которых имеется решение
суда о применении к ним принудительных мер медицинского характера на
территории другой Договаривающейся Стороны, по взаимному согласию этих
Договаривающихся Сторон передаются для прохождения принудительного лечения
в то государство, гражданами которого они являются или на территории которого
постоянно
проживают
(если
являются лицами без гражданства).
Статья 2
Передача лица для прохождения принудительного лечения осуществляется, если:
а) решение суда о применении принудительных мер медицинского характера
вступило в законную силу;
б) лицо, направленное на принудительное лечение, совершило деяние,
являющееся уголовно наказуемым по законодательству обеих Договаривающихся
Сторон;
в)
законодательством
обеих
Договаривающихся
Сторон
предусмотрены
аналогичные меры медицинского характера;
г) у принимающей Договаривающейся Стороны имеется возможность обеспечить
необходимое лечение и соответствующие меры безопасности;
д) получено согласие больного, а в случае его неспособности к свободному
волеизъявлению – согласие его законного представителя.
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Статья 3
Передача лиц для проведения принудительного лечения осуществляется по
обращению как Договаривающейся Стороны, судом которой вынесено решение, так
и Договаривающейся Стороны, гражданином которой лицо является или на
территории
которой постоянно проживает.
Полномочным лицом, выступающим в обращением от имени Договаривающихся
Сторон, является руководитель компетентного органа или его заместитель.
Лицо, подлежащее принудительному лечению, его законный представитель, а
также
близкие родственники вправе направить в компетентные органы любой из
Договаривающихся Сторон заявление о своей заинтересованности в передаче.
Статья 4
Обращение составляется в письменной форме. К нему прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность передаваемого;
б) удостоверенные копии решения суда о применении к лицу принудительных мер
медицинского характера и документа о вступлении его в законную силу;
в) удостоверенная копия акта судебно-психиатрической экспертизы;
г) удостоверенная копия акта психиатрического освидетельствования на предмет
изменения вида лечения;
д) справка ВТЭК;
е) текст статей уголовного закона, на основании которых лицу предъявлялось
обвинение;
ж) письменное согласие больного или его законного представителя на передачу для
прохождения принудительного лечения в государство, гражданином которого он
является или на территории которого имеет постоянное место жительства;
з) заявление близких родственников, если такое имеется;
и) документы, свидетельствующие о гражданстве больного, его постоянном и
временном месте жительства;
к) сведения о родственниках больного;
л) другие документы и сведения, если это сочтут необходимым Договаривающиеся
Стороны;
м) заверенный перевод обращения и прилагаемых к нему документов.
Статья 5
Решение о согласии (отказе) и передаче или принятии лица принимается
руководителем компетентного органа не позднее 40 дней со дня получения
обращения и направляется руководителю компетентного органа другой
Договаривающейся
Стороны.
О принятом решении в письменной форме сообщается лицу, в отношении которого
послано обращение, или его законному представителю.
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Статья 6
По вопросам настоящей Конвенции компетентные органы Договаривающихся
Сторон сносятся друг с другом непосредственно.
Каждая Договаривающаяся Сторона сообщает депозитарию наименование своего
компетентного органа.
Статья 7
Место, время и порядок передачи лица определяются по договоренности между
компетентными органами обеих Договаривающихся Сторон.
Передача осуществляется с учетом того, чтобы транспортировка не отразилась
отрицательно на состоянии больного, не привела к побегу или совершению какоголибо
опасного деяния.
Статья 8
Каждая Договаривающаяся Сторона разрешает транзитную перевозку по своей
территории лиц, передаваемых в соответствии с настоящей Конвенцией, третьей
Договаривающейся Стороне. Такая перевозка разрешается по просьбе государства,
гражданином которого лицо является.
Статья 9
Связанные с передачей лица расходы, возникшие до его передачи, несут
Договаривающиеся Стороны, у которых они возникли. Последующие расходы,
связанные с передачей лица, в том числе по его транзитной перевозке, несет
Договаривающаяся Сторона, принявшая лицо для проведения принудительного
лечения.
Статья 10
Пересматривать решение суда в отношении переданного лица правомочна
только Договаривающаяся Сторона вынесения решения.
Лицо, направленное на принудительное лечение, не может быть вновь привлечено
к уголовной ответственности в Договаривающейся Стороне, принявшей его для
прохождения лечения, за то же деяние, в отношении которого оно было признано
невменяемым, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей
Если после передачи лица для проведения принудительного лечения решение
суда в Договаривающейся Стороне, где оно было вынесено, отменено и
предусмотрено новое расследование или судебное разбирательство, копия решения
об этом, материалы уголовного дела и другие необходимые документы
направляются Договаривающейся Стороне, принявшей лицо, для решения вопроса
о
привлечении
его
к
ответственности
по
законодательству
этой
Договаривающейся Стороны.
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В случае изменения решения суда Договаривающаяся Сторона, в которой оно
было вынесено, незамедлительно информирует об этом Договаривающуюся
Сторону, принявшую лицо для принудительного лечения.
По заключению врачебной комиссии в случае необходимости отмены или
изменения принудительных мер медицинского характера с учетом изменения
психического состояния лица, находящегося на принудительном лечении,
соответствующее решение об отмене или изменении принудительных мер
медицинского характера вправе принять суд Договаривающейся Стороны,
передавшей лицо для прохождения принудительного лечения, или суд
Договаривающейся Стороны по месту прохождения принудительного лечения. О
принятом решении письменно извещается другая Договаривающаяся Сторона.
Статья 11
Положения настоящей Конвенции применяются также в отношении лиц,
направленных на принудительное лечение до вступления Конвенции в силу.
Статья 12
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней других государств с
согласия Договаривающихся Сторон.
Для присоединившихся Сторон Конвенция вступает в силу на тридцатый день
после получения депозитарием последнего сообщения о согласии на такое
присоединение.
Статья 13
Настоящая Конвенция вступает в силу со дня ее подписания. Для
Договаривающихся Сторон, законодательство которых требует выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для ее вступления в силу, - со дня
сдачи соответствующего уведомления депозитарию. О необходимости выполнения
таких процедур Договаривающиеся Стороны в течение трех месяцев с момента
подписания
настоящей
Конвенции извещают депозитария.
Конвенция заключается сроком на пять лет. По истечении этого срока действие
Конвенции автоматически продлевается на следующий пятилетний период.
Статья 14
Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей Конвенции,
направив об этом письменное уведомление депозитарию. Конвенция для этой
Договаривающейся Стороны утрачивает силу по истечении трех месяцев после
получения депозитарием уведомления о выходе.
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Совершено в городе Москве 28 марта 1997 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате
Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству,
подписавшему настоящую Конвенцию, ее заверенную копию.
____________________________________________________________________
Вступила в силу для государств:
Азербайджанская Республика - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Республика Армения - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Республика Беларусь - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Грузия - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Республика Казахстан - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Кыргызская Республика - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Республика Молдова - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Республика Таджикистан - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Украина - 28 марта 1997 года (со дня подписания);
Республика Узбекистан - 26 августа 1997 года.
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Подписали: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика
Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан,
Украина.
____________________________________________________________________
Оговорка Украины
к Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для
проведения принудительного лечения.
"В ч.3 статьи 10 после слов "и другие необходимые документы" дополнить: "после
выполнения всех следственных и иных процессуальных действий, возможных в
отсутствие лица, страдающего психическим расстройством".

Президент Украины
Л.Д.Кучма

639

КОНВЕНЦИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
(Москва 6 марта 1998 года)

Государства-участники Содружества Независимых
Государств, именуемые
далее Договаривающимися Сторонами, исходя из принципа государственного
суверенитета, желая развивать сложившиеся отношения взаимного уважения и
сотрудничества, учитывая, что отбывание осужденными наказания в государстве,
гражданами которого они являются, и лицами без гражданства, постоянно
проживающими на его территории, способствует более эффективному достижению
цели исполнения наказания, руководствуясь принципом гуманности,
ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
Статья 1
Для достижения целей настоящей Конвенции нижеуказанные термины
означают:
а) "Государство вынесения приговора" - Договаривающаяся Сторона, судом
которой вынесен приговор об осуждении лица к наказанию в виде лишения
свободы;
б) "Государство исполнения приговора" - Договаривающаяся Сторона, которой
передается для отбывания наказания лицо, осужденное к лишению свободы;
в) "компетентный орган" - государственный орган, который в соответствии с
национальным законодательством и настоящей Конвенцией принимает решения о
передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания
наказания;
г) "осужденный"
лицо, осужденное судом одной из Договаривающихся
Сторон за совершение преступления к наказанию в виде лишения свободы;
д) "близкие родственники" - лица, состоящие в родстве, согласно действующему
национальному законодательству Договаривающихся Сторон.
Статья 2
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица без гражданства,
постоянно проживающие на ее территории, осужденные к лишению свободы в
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другой Договаривающейся Стороне, могут в соответствии с положениями
настоящей Конвенции передаваться для отбывания наказания Договаривающейся
Стороне, гражданами которой они являются
или на территории которой
постоянно проживают (если являются лицами без гражданства).
Статья 3
Об осуждении лица и его местонахождении должны быть письменно уведомлены
соответственно судом и органом, исполняющим наказание, дипломатические
представительства или консульские учреждения Договаривающейся Стороны,гражд
анином которой осужденный является или на территории которой постоянно
проживает
(если является лицом без гражданства), а также его близкие
родственники, законный представитель и адвокат для реализации их прав на
обращение с ходатайством о передаче.
Статья 4
Просьба о
передаче
осужденного
может
исходить
как от Государства
вынесения приговора, так и от Государства исполнения приговора.
С ходатайством о передаче осужденного вправе обращаться в компетентный
орган Договаривающихся Сторон сам осужденный, его близкие родственники,
законный представитель и адвокат.
Компетентный орган Договаривающейся Стороны в 40-дневный срок о принятом
решении сообщает в письменной форме обратившемуся с ходатайством о
передаче. Решение об отказе в передаче должно быть мотивированным.
О возможности передачи и ее юридических последствиях осужденному либо
его законному представителю должно быть письменно разъяснено должностными
лицами центральных или территориальных органов управления уголовноисполнительной системы Государства вынесения приговора.
Статья 5
Передача осужденного к лишению свободы может быть осуществлена при наличии
следующих условий:
приговор суда об осуждении лица к лишению свободы вступил в законную силу;
имеется ходатайство о передаче со стороны указанных лиц в части 2 статьи 4
настоящей Конвенции;
имеется письменное согласие осужденного или в случае, если осужденный в силу
возраста, физического или психического состояния не может свободно выражать
свою волю, - согласие его законного представителя;
лицо осуждено
за
такие деяния, которые по законам Договаривающихся
Сторон, осуществляющих прием-передачу, являются преступлениями, влекущими
наказание в виде лишения свободы;
на момент получения просьбы о передаче срок лишения свободы, который не
отбыт, составляет не менее шести месяцев;
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имеется согласие Государства вынесения приговора и Государства исполнения
приговора о передаче и приеме осужденного.
Статья 6
Передача осужденного не производится, если:
наказание не может быть исполнено на территории Государства исполнения
приговора вследствие истечения срока давности или по иному основанию,
предусмотренному законодательством этого государства;
на территории Государства исполнения приговора за совершенное деяние он
понес наказание или был оправдан, либо дело было прекращено, а равно, если
лицо освобождено от наказания компетентным органом этого государства;
это может нанести ущерб интересам Государства вынесения приговора или
государства, гражданином которого является осужденный.
В передаче осужденного может быть отказано, если им не возмещен ущерб,
нанесенный преступлением.
Статья 7
По вопросам настоящей Конвенции компетентные органы Договаривающихся
Сторон сносятся друг с другом непосредственно. Каждая Договаривающаяся
Сторона в течение месяца со дня вступления для нее в силу Конвенции
сообщает депозитарию наименование своего компетентного органа.
Статья 8
В целях передачи осужденного для отбывания наказания компетентный орган
одной Договаривающейся Стороны обращается к компетентному органу другой
Договаривающейся Стороны. Просьба составляется в письменной форме и к ней
прилагаются:
сведения о личности осужденного (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения);
сведения о гражданстве осужденного или его постоянном месте жительства;
текст статей закона, из которых видно, что деяния, за которые лицо осуждено к
лишению
свободы,
являются
преступлением
в Государстве исполнения
приговора;
письменное согласие осужденного на его передачу для исполнения приговора на
территории Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является или на
территории которой имеет постоянное место жительства (если является лицом
без гражданства), а в случае неспособности осужденного к свободному
волеизъявлению - согласие его законного представителя.
Компетентный орган Государства вынесения приговора, кроме того, прилагает к
просьбе удостоверенные:
копии приговора и имеющихся по делу
решений
вышестоящих судебных
органов, документов о вступлении приговора в законную силу;
текст статей уголовного закона, на основании которых лицо осуждено;
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документ об отбытой части наказания и той части наказания, которая подлежит
дальнейшему отбыванию;
документ об исполнении дополнительного наказания, если оно было назначено;
сведения о состоянии здоровья и особенностях поведения осужденного;
сведения об ущербе и его возмещении;
иные документы,
если
это
сочтет необходимым Государство вынесения
приговора.
Просьба о передаче осужденного должна быть заверена подписью и
скреплена гербовой печатью компетентного органа.
Статья 9
Каждая из Договаривающихся Сторон может истребовать документы, указанные в
статье 8, до обращения с просьбой о передаче или принятия решения о согласии
принять осужденного.
Статья 10
Компетентный орган
Договаривающейся
Стороны,
которому направлена
просьба о передаче осужденного для отбывания наказания, в срок,
не
превышающий 40 дней с момента получения необходимых документов,
уведомляет компетентный орган Договаривающейся Стороны, направивший
просьбу, о согласии на передачу осужденного в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящей Конвенцией, либо об отказе.
Статья 11
Место, время и порядок передачи осужденного определяются по договоренности
между компетентными органами Договаривающихся Сторон.
Статья 12
Государство исполнения
приговора
обеспечивает
продолжение отбывания
наказания в соответствии со своим законодательством, не ухудшая положение
осужденного. Подсудность рассмотрения вопроса об исполнении приговора другой
Договаривающейся Стороны определяется по законодательству каждой из
Договаривающихся Сторон. Назначенное осужденному наказание отбывается на
основании приговора суда Государства вынесения приговора. В срок наказания в
виде лишения свободы засчитывается отбытый срок в Государстве вынесения
приговора. Суд Государства исполнения приговора, исходя из вынесенного
приговора, принимает решение о его исполнении, определяя по закону своего
государства такой же срок лишения свободы, как и назначенный по приговору.
Если по законодательству Государства исполнения приговора за данное деяние
предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по приговору,
суд определяет максимальный срок лишения свободы, предусмотренный
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законодательством этого государства. Если приговор относится к двум или более
деяниям, из которых одно или несколько не признается преступлениями в
Государстве исполнения приговора, суд определяет, какая часть наказания
применяется к деянию, являющемуся преступлением. Решение об исполнении
дополнительного
наказания
принимается судом Государства исполнения
приговора, если такое наказание за совершенное
деяние
предусмотрено
законодательством этого государства. Дополнительное наказание исполняется
в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Статья 13
Компетентный орган
Государства исполнения приговора в течение месяца
уведомляет компетентный орган Государства вынесения приговора о решении суда
об исполнении приговора, принятом в соответствии со статьей 12 настоящей
Конвенции.
Статья 14
В отношении лица, переданного для отбывания наказания в Государство
исполнения приговора, наступают такие же правовые последствия осуждения,
как и в отношении лиц, осужденных на его территории за совершение такого же
деяния.
Лицо, переданное для исполнения приговора,
вынесенного компетентным
судом другой Договаривающейся Стороны, не может быть вновь привлечено к
уголовной ответственности на территории Государства исполнения приговора за
то же деяние, в связи с которым был вынесен вступивший в законную силу
приговор.
Статья 15
Исполнение неотбытого до передачи осужденного наказания, а также полное или
частичное освобождение от наказания после принятия решения об исполнении
приговора осуществляется в соответствии с законодательством Государства
исполнения приговора.
Как Государство вынесения
приговора,
так
и
Государство исполнения
приговора вправе применить акты помилования и амнистии, а также освободить
осужденного от дальнейшего
отбывания
наказания
в случае
тяжкой
неизлечимой болезни, если это предусмотрено законодательством Государства
исполнения приговора.
Пересмотр приговора
в
отношении
осужденного, переданного Государству
исполнения приговора, может быть осуществлен только компетентным судом
Государства вынесения приговора.
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Статья 16
Если после передачи осужденного для отбывания наказания приговор изменен
компетентным судом Государства вынесения приговора, то копия решения об этом и
другие необходимые документы направляются компетентному органу Государства
исполнения приговора.
Суд Государства исполнения приговора решает вопрос об исполнении такого
решения в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящей Конвенции.
Если после передачи осужденного для отбывания наказания приговор отменен
с прекращением уголовного дела в Государстве вынесения приговора, то
копия
решения
об этом немедленно направляется для исполнения
компетентному органу Государства исполнения приговора. Если после передачи
осужденного для отбывания наказания приговор в Государстве вынесения
приговора отменен и предусмотрено новое расследование или судебное
разбирательство, то копия решения об этом, материалы уголовного дела и
другие материалы после проведения необходимых процессуальных действий в
отсутствие осужденного направляются Государству исполнения приговора для
осуществления
уголовного
преследования
по
законодательству
этой
Договаривающейся Стороны.
Статья 17
Каждая Договаривающаяся Сторона по просьбе другой Договаривающейся Стороны
разрешает транзитную перевозку по своей территории осужденных, передаваемых в
соответствии с настоящей Конвенцией третьей Договаривающейся Стороне.
Статья 18
Расходы, связанные с передачей осужденного, несет Государство вынесения
приговора в пределах своей территории, а расходы, связанные с транзитной
перевозкой, - Договаривающаяся Сторона, обратившаяся с ходатайством о такой
перевозке.
Статья 19
Положения настоящей Конвенции применяются и в отношении лиц, осужденных до
вступления Конвенции в силу.
Статья 20
Споры, возникающие в отношении толкования или применения настоящей
Конвенции, решаются путем консультаций и переговоров между компетентными
органами Договаривающихся Сторон.
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Статья 21
Положения настоящей Конвенции не затрагивают
прав
и обязанностей
Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров,
участниками которых они являются.
Статья 22
При исполнении настоящей Конвенции Договаривающиеся Стороны пользуются
государственными языками или русским языком.
В случае исполнения документов на государственных языках Договаривающихся
Сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский язык.
Статья 23
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней других государств. Для
присоединившихся государств Конвенция вступает в силу на тридцатый день со
дня
сдачи
документа
о
присоединении Исполнительному Секретариату
Содружества Независимых Государств, являющемуся депозитарием настоящей
Конвенции.
Статья 24
Настоящая Конвенция вступает в силу со дня сдачи Договаривающимися
Сторонами
депозитарию
третьего
уведомления
о выполнении
внутригосударственных процедур, необходимых для ее вступления в силу.
Для Договаривающихся Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее,
она вступает в силу в день сдачи соответствующих документов депозитарию.
Настоящая Конвенция действует в течение пяти лет со дня вступления ее в
силу. По истечении этого срока Конвенция автоматически продлевается каждый
раз на новый пятилетний период.
Статья 25
Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей Конвенции,
направив об этом письменное уведомление депозитарию.
Конвенция для этой Договаривающейся Стороны утрачивает силу по истечении
трех месяцев со дня получения депозитарием уведомления о выходе.

Совершено в городе Москве 6 марта 1998 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящую
Конвенцию, ее заверенную копию.
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Участники Конвенции - от 6 марта 1998 г. о передаче осужденных к лишению
свободы для дальнейшего отбывания наказания
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Грузия
Республика Казахстан
Республика Кыргызстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Республика Узбекистан
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Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım
və hüquqi münasibətlər haqqında
KONVENSİYA

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlər - bu Konvensiyanın iştirakçıları
(bundan sonra Razılığa gələn Tərəflər adlanacaq) Razılığa gələn hər bir Tərəfin
vətəndaşlarına və onun ərazisində yaşayan digər şəxslərə Razılığa gələn bütün Tərəflərin
ərazilərində, onların şəxsi, əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarının etibarlı hüquqi müdafiəsinin
təmin edilməsi istəyindən irəli gələrək, ədliyyə müəssisələri tərəfindən mülki, ailə və
cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinin mühüm əhəmiyyətini vurğulayaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Bölmə I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Hissə I
HÜQUQİ MÜDAFİƏ
Maddə 1
Hüquqi yardımın göstərilməsi
1. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları, habelə onun ərazisində yaşayan digər
şəxslər Razılığa gələn bütün digər Tərəflərin ərazilərində, Razılığa gələn həmin Tərəfin öz
vətəndaşlarının istifadə etdiyi həcmdə öz şəxsi, əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarının hüquqi
müdafiəsindən istifadə edirlər.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları, habelə onun ərazisində yaşayan digər
şəxslər Razılığa gələn bütün digər Tərəflərin səlahiyyətinə mülki, ailə və cinayət işlərinin
aid olduğu məhkəmələrinə, prokurorluq, daxili işlər və təhlükəsizlik orqanlarına (bundan
sonra - ədliyyə müəssisələri) azad və maneəsiz müraciət etmək hüququna malikdirlər,
onlar həmin orqanlarda çıxış edə, vəsatətlər verə bilər, iddialar qaldıra bilər və Razılığa
gələn həmin Tərəfin vətəndaşlarının həyata keçirdiyi şərtlərlə digər prosessual hərəkətləri
həyata keçirə bilərlər.
3. Bu Konvensiyada istifadə edilən "mülki işlər" anlayışına, həmçinin iqtisadi
mübahisələrin həll edilməsinə aid olan işlər də daxildir.
4. Bu Konvensiyanın müddəaları eyni zamanda hüquqi şəxslərə də tətbiq edilir.
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Maddə 2
Rüsumların və məsrəflərin ödənilməsindən azad olunma
1. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları və onun ərazisində yaşayan digər şəxslər
Razılığa gələn bütün digər Tərəflərin ərazilərində, onların vətəndaşlarının istifadə etdiyi
şərtlərlə, məhkəmə və notarial rüsum və məsrəflərin ödənilməsindən azad olunurlar,
habelə pulsuz hüquqi yardımdan istifadə edirlər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan güzəştlər, mülki, ailə və cinayət işləri
üzrə həyata keçirilən bütün prosessual hərəkətlərə, o cümlədən qərarın və ya hökmün icra
edilməsinə tətbiq edilir.
Maddə 3
Ailə və əmlak vəziyyəti haqqında
sənədin təqdim edilməsi
1. Bu Konvensiyanın 2-ci maddəsində nəzərdə tutulan güzəştlər, vəsatəti verən şəxsin
təqdim etdiyi ailə və əmlak vəziyyəti haqqında sənəd əsasında verilir. Bu sənəd ərizəçinin,
ərazisində daimi yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli müəssisəsi
tərəfindən verilir.
2. Əgər ərizəçinin Razılığa gələn Tərəfin ərazisində daimi yaşayış yeri yoxdursa, onda
həmin ərizəçinin vətəndaşlığı məxsus olan Razılığa gələn Tərəfin müvafiq diplomatik
nümayəndəliyi və ya konsulluq idarəsi tərəfindən verilən sənədin təqdim edilməsi
kifayətdir.
3. Güzəştlərin verilməsi haqqında vəsatət üzrə qərar çıxarmış idarə, həmin sənədi
vermiş idarədən əlavə məlumat və lazımi izahatların təqdim edilməsini tələb edə bilər.

Hissə II
HÜQUQİ YARDIM
Maddə 4
Hüquqi yardımın göstərilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri mülki, ailə və cinayət işləri üzrə
qarşılıqlı hüquqi yardımı bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq göstərirlər.
2. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən
işlər üzrə hüquqi yardımı Razılığa gələn Tərəflərin digər müəssisələrinə də göstərirlər.
3. Hüquqi yardım, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə göndərdiyi tapşırıqlar və bu Konvensiyada
nəzərdə tutulan digər müraciətlər əsasında həyata keçirilir.
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Maddə 5
Ünsiyyət qaydası
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi zamanı Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri
bir-biri ilə əlaqələri, əgər bu Konvensiyada digər ünsiyyət qaydaları nəzərdə
tutulmamışdırsa, öz mərkəzi, ərazi və digər orqanları vasitəsilə həyata keçirirlər. Razılığa
gələn Tərəflər, bilavasitə əlaqələrin həyata keçirilməsinə səlahiyyəti olan öz mərkəzi, ərazi
və digər orqanlarının siyahısını müəyyən edirlər və öz ratifikasiya fərmanlarım və ya
qoşulma haqqında sənədlərini saxlanca verən zaman bu barədə depozitarini
məlumatlandırırlar.
Razılığa gələn Tərəflər mərkəzi, ərazi və digər orqanlarının siyahısında hər hansı bir
dəyişiklik haqqında depozitarini məlumatlandırırlar.
2. Prokurorun (məhkəmənin) sanksiyasını tələb edən prosessual hərəkətlərin və
axtarış tədbirlərinin keçirilməsi haqqında tapşırıqların icra edilməsi məsələləri üzrə əlaqələr
prokurorluq orqanları vasitəsilə həyata keçirilir.
Maddə 6
Hüquqi yardımın həcmi
Razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı hüquqi yardımı sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulan prosessual və digər hərəkətlərin yerinə yetirilməsi,
xüsusilə də sənədlərin tərtib edilməsi, onların öz sahibinə ötürülməsi və təqdim edilməsi,
baxışın, axtarışın, götürmənin həyata keçirilməsi, maddi sübutların ötürülməsi,
ekspertizanın
keçirilməsi,
tərəflərin,
üçüncü
şəxslərin,
şübhəli
şəxslərin,
təqsirləndirilənlərin, zərərçəkmişlərin, şahidlərin, mülki iddiaçıların, mülki cavabdehlərin,
onların nümayəndələrinin, müqəssirlərin qanuni nümayəndələrinin, ekspertlərin
dindirilməsi, tanınmaya təqdimetmə, o cümlədən videorabitə, videoçəkiliş və digər texniki
vasitələrindən istifadə etməklə şəxslərin axtarışı, istintaqı aparılan cinayət işində
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin, cinayət təqibinin həyata keçirilməsi, cinayət məsuliyyətinə
cəlb etmək və ya hökmün icrasını təmin etmək üçün şəxslərin verilməsi, cinayət yolu ilə
əldə edilmiş pul vəsaitləri və əmlakın, habelə cinayətdən əldə edilən gəlirlərin axtarışı və
həbsi (götürülməsi), mülki işlər, kommersiya və digər mübahisələr üzrə qərarların icra
edilməsi üçün mülki cavabdehlərin əmlak və pul vəsaitlərinin axtarışı, icra qeydlərinin,
mülki işlər və hökmlər üzrə məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası yolu ilə həyata
keçirirlər.
Razılığa gələn Tərəflər qarşılıqlı hüquqi yardımı, eyni zamanda, ədalət
mühakiməsindən və ümumilikdə cəmiyyətin maraqlarından və işin hallarından irəli gələn
və Razılığa gələn Tərəflərin daxili qanunvericiliyinə uyğun olan digər qayda və üsullarla
həyata keçirə bilərlər.
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Maddə 7
Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında
tapşırığın məzmunu və forması
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar əks etdirilməlidir:
a) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin adı;
b) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin adı;
v) barəsində hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında sorğu verilən işin nömrəsi və adı;
q) fiziki şəxs haqqında məlumat: soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu yer və tarix,
yaşayış yeri, vətəndaşlığı, fəaliyyət növü; hüquqi şəxs haqqında: adı, hüquqi ünvanı və ya
yeri, bank rekvizitləri və fiskal kodları;
d) (q) yarımbəndində göstərilən şəxslərin nümayəndələri olduqda, onların adlan,
soyadları, atalarının adları və ünvanları haqqında məlumat;
e) göstərişin daxil olmasının və onun icrası zamanı əldə edilmiş məlumatın məxfiliyini
təmin etmək zərurəti;
j) tapşırığın məzmunu, habelə onun icrası üçün zəruri olan digər məlumat.
2. Sənədin təqdim edilməsi haqqında tapşırıqda həmçinin alanın dəqiq ünvanı və
təqdim edilən sənədin adı göstərilməlidir.
3. Tapşırıq işin icraatını aparan şəxs tərəfindən imzalanmalı və sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin gerbli möhürü ilə təsdiqlənməlidir. Tapşırıqda eyni
zamanda əlaqə telefonları və digər rabitə kanalları göstərilir.
4. Bu maddənin 1-3-cü bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmiş, hüquqi
yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıq bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin müddəalarına
riayət etməklə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən
sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə göndərilir.
5. Təxirəsalınmaz hallarda, bu maddədə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq
hüquqi yardım haqqında tərtib edilmiş tapşırıq faksimil rabitə, habelə digər kommunikasiya
vasitələrindən istifadə edilməsi ilə göndərilə bilər. Eyni zamanda tapşırığın əsli poçt və ya
qasidin köməyi ilə göndərilməlidir.
Maddə 8
Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında
tapşırığın icra edilməsi qaydası
1. Hüquqi yardım göstərilməsi haqqında tapşırığın icrası zamanı sorğu alan Razılığa
gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi öz Razılığa gələn Tərəfinin qanunvericiliyini tətbiq edir.
Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin xahişinə əsasən o, əgər bu,
sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə zidd deyilsə, sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin prosessual normalarım tətbiq edə bilər. Belə olduğu təqdirdə, sorğu edən Razılığa
gələn Tərəf prosessual qanunun mətnini təqdim etməlidir.
2. Əgər sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tapşırığın yerinə
yetirilməsinə səlahiyyətli deyilsə, onda o, beş gün ərzində tapşırığı səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsinə ötürür və bu barədə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsini
məlumatlandırır.
3. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin xahişi ilə sorğu alan
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Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi vaxtlı-vaxtında tapşırığın icrasının yeri və vaxtı
barədə bu məqsədlə ona məlumat verir ki, onun səlahiyyətli nümayəndələri sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin icazəsi ilə və onun qanunvericiliyinə uyğun
olaraq tapşırığın icrası zamanı, habelə bu, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə zidd deyilsə, prosessual hərəkətlərin və axtarış tədbirlərinin yerinə
yetirilməsi zamanı iştirak edə bilsinlər.
4. Tapşırıqda göstərilən şəxsin dəqiq ünvanı məlum olmadığı təqdirdə, sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi onun dəqiq ünvanmı (olduğu yeri) müəyyən
etmək üçün zəruri tədbirlər görür.
5. Tapşırığın yerinə yetirilməsindən sonra sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsi alınan sənəd, predmet və materialları, əgər bu Konvensiyada digər qayda
nəzərdə tutulmayıbsa, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə göndərir.
Hüquqi yardım göstərilə bilinmədiyi təqdirdə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsi tapşırığın icra edilməsinə mane olan hallar haqqında məlumatlandırılır.
Maddə 9
Zərərçəkmişlərin, mülki iddiaçıların, mülki cavabdehlərin, onların nümayəndələrinin,
şahidlərin, ekspertlərin və digər şəxslərin çağırılması
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin çağırışına əsasən sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə gələn zərərçəkmiş, mülki iddiaçı, mülki
cavabdeh və onların nümayəndələri, habelə şahid, ekspert və ya digər şəxs,
vətəndaşlığından asılı olmayaraq onun dövlət sərhədini keçənə qədər törətdiyi cinayətə
görə, onun ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, həbsə alma və
cəzalandırmaya məruz qala bilməz. Həmçinin bu cür şəxslər, onların şahid ifadələri və ya
araşdırmanın predmeti olan iş üzrə ekspert qismində verilən rəylərlə əlaqədar cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, həbsə və cəzalandırmaya məruz qala bilməz.
Onların cinayət məsuliyyəti haqqında məsələsi bu Konvensiyanın IV hissəsinin
müddəalarına uyğun olaraq həll edilir.
2. Çağırılmış şəxs sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tərəfindən,
onun ərazisində qalmasına artıq zərurət olmadığı barədə məlumat aldığı tarixdən etibarən
15 sutka ərzində buna imkanı ola-ola sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk
etməzsə, o, bu cür immuniteti itirir. Həmin şəxsin özündən asılı olmayaraq sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi müddət bu müddətə hesablanmır.
3. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən çağırılmış
şəxsə yol xərclərini, habelə onun ərazisində müvəqqəti qalmaqla və işdən ayrıldığı hər gün
üçün əmək haqqının alınmaması ilə əlaqədar xərcləri ödəyir; eyni zamanda ekspertlər də
ekspertizanın keçirilməsinə görə mükafat almalıdırlar. Çağırışda çağırılan şəxslərin hansı
məbləği almaq hüququnun olması göstərilməlidir; onların vəsatətinə əsasən sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi müvafiq xərclərin ödənilməsi üçün avans ödəyir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən və Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində
yaşayan şəxsin Razılığa gələn digər Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə gəlməsi haqqında
çağırışda həmin şəxsin gəlməyəcəyi təqdirdə məcburi gətirilmə haqqında hədələr
olmamalıdır.
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Maddə 10
Ekspert təhqiqatlarının aparılmasının təşkili
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri Razılığa gələn Tərəflərin xüsusi
ekspertiza, elmi tədqiqat və digər səlahiyyətli müəssisələrində mülki, ailə və cinayət işləri
üzrə ekspertizaların təşkilində və keçirilməsində qarşılıqlı hüquqi yardım göstərirlər.
2. Bu cür ekspertizaların təşkili və keçirilməsi zamanı Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə
müəssisələri daxili qanunvericiliyi rəhbər tuturlar. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfdə həmin
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq verilən ekspert rəyləri sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfdə də eyni hüquqi qüvvəyə malikdir və həmin Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsi tərəfindən hər hansı bir xüsusi təsdiqləmə etmədən qəbul edilir.
Maddə 11
Sənədlərin təqdim edilməsi
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi sənədlərin verilməsini, əgər
təqdim edilən sənədlər bu Razılığa gələn Tərəfin dilində və ya rus dilində tərtib
edilmişdirsə, yaxud da bu dillərə təsdiqlənmiş tərcümə ilə təmin edilmişdirsə, həmin
Razılığa gələn Tərəfdə mövcud olan qaydaya uyğun olaraq həyata keçirir. Əks təqdirdə,
əgər o, könüllü şəkildə onu qəbul etməyə razı deyilsə, onda o, sənədləri alana ötürür.
2. Əgər sənədlər tapşırıqda göstərilən ünvana çatdırıla bilmirsə, onda sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi ünvanın müəyyən edilməsi üçün öz təşəbbüsü
ilə zəruri tədbirlər görür. Əgər alanın ünvanmı müəyyən etmək mümkün olmazsa, onda
sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi bu barədə sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsini məlumatlandırır və veriləsi sənədləri ona qaytarır.
3. Sənədlərin verilməsi, sənədi alan şəxs tərəfindən imzalanmış və sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin gerbli möhürü ilə möhürlənmiş, verilmə
tarixini və sənədi verən müəssisənin işçisinin imzasını əks etdirən təsdiqnamə və ya həmin
müəssisə tərəfindən verilən və özündə verilmə üsulunu, yerini və tarixini əks etdirən digər
sənədlə təsdiqlənməlidir. Ünvan sahibi sənədin alınmasını və ya təsdiqnamənin
imzalanmasını rədd etdiyi təqdirdə, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi
bu barədə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsini məlumatlarıdırır.
Maddə 12
Sənədlərin etibarlılığı
1. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində gerbli möhürlə möhürlənmiş və
müəyyən edilmiş qaydada səlahiyyətli müəssisə, yaxud da öz səlahiyyəti çərçivəsində,
buna xüsusi səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən verilən və ya təsdiqlənən sənədlər, Razılığa
gələn bütün digər Tərəflərin ərazilərində hər hansı bir təsdiqləmə aparmadan qəbul edilir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin ərazisində rəsmi sənəd kimi baxılan sənədlər
Razılığa gələn digər Tərəflərin ərazilərində rəsmi sənəd kimi sübutedici qüvvəyə malikdir.
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Maddə 13
Vətəndaşlıq vəziyyəti haqqında sənədlərin və
digər sənədlərin ötürülməsi
1. Razılığa gələn Tərəflər vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında
sənədlərin bilavasitə Razılığa gələn Tərəflərin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı
üzrə
orqanlar vasitəsilə
və
sənədlərin
ötürülməsi haqqında
vətəndaşları
məlumatlandırmaqla, sorğu əsasında bir-birinə tərcüməsiz və pulsuz ötürülməsi öhdəliyini
öz üzərlərinə götürürlər.
2. Razılığa gələn Tərəflər sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşlarının və onun
ərazisində yaşayan digər şəxslərin təhsili, əmək stajı haqqında sənədlərin və onların şəxsi,
əmlak və qeyri-əmlak hüquq və maraqlarına aid olan digər sənədlərin sorğu əsasında birbirinə tərcüməsiz və pulsuz ötürülməsi öhdəliyini öz üzərlərinə götürürlər.
Maddə 14
Diplomatik nümayəndəliklərin və
konsulluq idarələrinin səlahiyyətləri
Razılığa gələn Tərəflərin diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluq idarələri, məhkəmə
və məhkəməyə aid olmayan sənədlərin ötürülməsini və ya təmsil olunan Razılığa gələn
Tərəfin məhkəmələri üçün ifadələrin alınması üzrə məhkəmə tapşırıqlarının icrasını,
qüvvədə olan beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq və ya bu cür sazişlərin mövcud olmadığı
təqdirdə, ərazisində olduqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə zidd olmayan digər
istənilən qaydada həyata keçirməyə haqlıdırlar.
Maddə 15
Hüquqi məsələlər haqqında məlumat
Razılığa gələn Tərəflərin mərkəzi ədliyyə müəssisələri öz Razılığa gələn Tərəfinin
mövcud olan və ya mövcud olmuş daxili qanunvericiliyi və onun tətbiqi üzrə təcrübə
haqqında məlumatı sorğu əsasında bir-birinə təqdim edirlər.
Maddə 16
Ünvanların və digər məlumatın müəyyən edilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri, onların ərazilərində yaşayan şəxslərin
və əgər bu, onların vətəndaşlarının hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruridirsə,
hüquqi şəxslərin ünvanlarının müəyyən edilməsində bir-birinə sorğu əsasında yardım
göstərirlər. Belə olduqda, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi sorğuda
göstərilmiş şəxsin ünvanmı müəyyən etmək üçün özündə olan məlumatı bildirir.
2. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri, onların ərazilərində yaşayan və sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisələrində barələrində mülki, ailə və cinayət
işləri üzrə əmlak tələbləri irəli sürülən şəxslərin iş yerlərinin (peşə növünün) və gəlirlərinin,
o cümlədən bank hesablarında olan vəsaitlərinin müəyyən edilməsində qarşılıqlı yardım
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göstərirlər.
Maddə 17
Dil
Bu Konvensiyanın yerinə yetirilməsi zamanı Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə
müəssisələri Razılığa gələn Tərəflərin dövlət dillərindən və ya rus dilindən istifadə edirlər.
Sənədlər Razılığa gələn Tərəflərin dövlət dillərində icra olunduğu təqdirdə, onlara rus
dilinə təsdiqlənmiş tərcümələr əlavə edilir.
Maddə 18
Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı xərclər
1. Hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı xərclər, əgər bu Konvensiyada başqa cür
müəyyən edilməmişdirsə, onların çəkildiyi Razılığa gələn Tərəfin üzərinə düşür.
2. Tarixi və mədəni dəyərlərə malik olan, habelə böyük maddi dəyəri olan əşyaların
ötürülməsi və daşınması ilə əlaqədar xərclər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin üzərinə
düşür.
Maddə 19
Vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən şikayət.
Dəymiş zərərin ödənilməsi
1. Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları və hüquqi şəxsləri, habelə onun
ərazisində olan digər şəxslər Razılığa gələn digər Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin
vəzifəli şəxsləri tərəfindən bu Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi zamanı
edilən hərəkətlərdən, əgər Konvensiyada başqa cür müəyyən edilməmişdirsə, həmin
hərəkətlərin edildiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada
şikayət etməyə haqlıdırlar.
2. Əgər Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən bu
Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi zamanı edilən qeyri-qanuni hərəkətlərlə bu
maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərə zərər yetirilibsə, onda onlar zərərin Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq zərəri yetirən ədliyyə müəssisəsinin vəzifəli
şəxsi tərəfindən ödənilməsini tələb etməyə haqlıdırlar.
Maddə 20
Hüquqi yardımın göstərilməsi zamanı
məlumatın məxfiliyi
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin sorğusuna əsasən hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında
tapşırığın və onun icrası nəticəsində əldə edilmiş məlumatın alınması faktının və
məzmununun məxfiliyini təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görür.
2. Sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri, lazım
gəldikdə, tapşırığın icrası nəticəsində əldə edilmiş məlumatın məxfiliyini saxlamaq
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şərtlərini və müddətini öz aralarında razılaşdırırlar.
Maddə 21
Hüquqi yardımın göstərilməsindən imtina
Əgər hüquqi yardımın göstərilməsi sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin suverenliyinə və
ya təhlükəsizliyinə, yaxud da qanunvericiliyinə xələl gətirə bilərsə, onda onun
göstərilməsindən tam və ya qismən imtina edilə bilər. Hüquqi yardımın göstərilməsi
haqqında sorğuya rədd cavabı verildiyi təqdirdə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəf
imtinanın səbəbləri haqqında təxirə salınmadan məlumatlandırılır.

Bölmə II
MÜLKİ VƏ AİLƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR
Hissə I
SƏLAHİYYƏT
Maddə 22
Ümumi müddəalar
1. Əgər bu bölmənin II-V hissələrində digər qayda nəzərdə tutulmursa, onda yaşayış
yeri Razılığa gələn Tərəflərin birində olan şəxslərə qarşı iddialar, onların vətəndaşlığından
asılı olmayaraq, həmin Razılığa gələn Tərəflərin məhkəmələrinə təqdim edilir, hüquqi
şəxsə qarşı iddialar isə onların idarəedici orqanı, nümayəndəsi, yaxud da filialı olan
Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələrinə təqdim edilir.
Əgər işdə, yaşayış yeri (olduğu yer) Razılığa gələn ayrı-ayrı Tərəflərin ərazisində olan
bir neçə cavabdeh iştirak edirsə, onda mübahisəyə iddiaçının seçimi əsasında istənilən
cavabdehin yaşadığı yer (olduğu yer) üzrə baxılır.
2. Razılığa gələn Tərəfin məhkəmələri eyni zamanda səlahiyyətli hesab edilir, əgər
onun ərazisində:
a) cavabdehin müəssisəsinin (filialının) ticarət, sənaye və ya digər təsərrüfat fəaliyyəti
həyata keçirilirsə;
b) mübahisənin predmeti olan müqavilədən irəli gələn öhdəliklər yerinə yetirilibsə,
yaxud tam və ya qismən yerinə yetirilməlidirsə;
v) şərəf və ləyaqətin və işgüzar nüfuzun müdafiəsi haqqında iddia üzrə iddiaçının daimi
yaşayış yeri və ya olduğu yer varsa.
3. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqları haqqında iddialar üzrə
səlahiyyətə, müstəsna hal kimi, yalnız əmlakın yerləşdiyi ərazidə olan məhkəmələr
malikdir.
Daşıyıcılara yüklərin, sərnişinlərin və baqajın daşınması haqqında müqavilələrdən irəli
gələn iddialar, müəyyən olunmuş qaydada iddia təqdim edilmiş nəqliyyat təşkilatı
idarəsinin olduğu yer üzrə təqdim edilir.
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Maddə 23
Müqavilə üzrə məhkəmə aidiyyəti
1. Razılığa gələn Tərəflərin məhkəmələri, əgər işə mahiyyəti üzrə baxılmasına qədər
mübahisənin həmin məhkəmələrə verilməsi haqqında Tərəflərin yazılı razılığı
mövcuddursa, işlərə digər hallarda da baxa bilərlər.
Bununla belə, bu Konvensiyanın normalarından irəli gələn, bu bölmənin I-V hissələri ilə
müəyyən edilən, habelə Razılığa gələn müvafiq Tərəfin daxili qanunvericiliyindən irəli
gələn müstəsna məhkəmə aidiyyəti Tərəflərin razılaşması ilə dəyişdirilə bilməz.
2. Mübahisənin məhkəməyə verilməsi haqqında razılaşma mövcud olduğu təqdirdə,
məhkəmə iş üzrə icraata xitam verir.
Maddə 24
Məhkəmə proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsi
1. Razılığa gələn iki Tərəfin bu Konvensiyaya uyğun olaraq səlahiyyətli
məhkəmələrində eyni Tərəflər arasında eyni predmet üzrə və eyni əsaslarla iş üzrə icraat
başlandığı təqdirdə, işi sonradan başlamış məhkəmə işin icraatına xitam verir.
2. Əsas iddia ilə yaranan hüquq münasibətlərindən irəli gələn qarşılıqlı iddia və ödəmə
haqqında tələbə əsas iddia üzrə işə baxan məhkəmədə baxılmalıdır.
Maddə 25
Prokurorun mülki prosesdə iştirakı haqqında xahiş
Razılığa gələn bir Tərəfin Prokuroru öz səlahiyyəti çərçivəsində sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin hüquq və qanuni maraqlarının
müdafiəsinə dair Razılığa gələn digər Tərəfin Prokuroruna Razılığa gələn həmin Tərəfin
məhkəməsində işin başlanması, bu cür işlərin baxışında iştirak etmək və ya yuxan
instansiya məhkəməsinə kassasiya, apellyasiya və ya şəxsi protestin (təqdimatın), habelə
bu cür işlər üzrə məhkəmə qərarlarına nəzarət qaydasında protestin (təqdimatın) verilməsi
haqqında müraciət etməyə haqlıdır.
Hissə II
ŞƏXSİ STATUS
Maddə 26
Hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti
1. Fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti, onun vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Vətəndaşlığı olmayan şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti, onun daimi yaşayış yerinin olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Hüquqi şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti, onun təsis edildiyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
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Maddə 27
Fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması
və ya fəaliyyət qabiliyyətindən məhrumetmə
1. Şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət qabiliyyətindən
məhrum edilməsi haqqında işlərə, bu maddənin 2-3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan hallar
istisna olmaqla, onun vətəndaşı olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi baxmağa
səlahiyyətlidir.
2. Əgər Razılığa gələn bir Tərəfin məhkəməsinə, onun ərazisində yaşayan və Razılığa
gələn digər Tərəfin vətəndaşı olan şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya
fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum edilməsi səbəbləri məlum olarsa, o, bu barədə həmin
şəxsin vətəndaşlığına mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinə bildirir.
3. Əgər vətəndaşın fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət
qabiliyyətindən məhrum edilməsi səbəbləri haqqında məlumatlandırılan Razılığa gələn
Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi 90 gün ərzində işi baxışa qəbul etməzsə və ya öz fikrini
bildirməzsə, onda fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət
qabiliyyətindən məhrum etmə haqqında işə həmin vətəndaşın daimi yaşayış yeri olan
Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi baxacaqdır. Şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinin
məhdudlaşdırılması və ya fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum edilməsi haqqında qərar
həmin şəxsin vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinə
göndərilir.
4. Bu maddənin 1-3-cü bəndlərinin müddəaları, bir qayda olaraq, fəaliyyət qabiliyyətinin
bərpa edilməsinə də tətbiq edilir.
Maddə 28
Şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilməsi və
ölmüş elan edilməsi. Ölüm faktının müəyyən edilməsi
1. Şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilməsi və ölmüş elan edilməsi və ölüm faktının
müəyyən edilməsinə dair işlərin baxılmasına, şəxsin sağ olarkən vətəndaşlığının mənsub
olduğu Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir, digər şəxslərə
münasibətdə isə şəxsin son yaşadığı yer üzrə ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəfin ədliyyə müəssisələri Razılığa gələn digər Tərəfin
vətəndaşını və onun ərazisində yaşayan şəxsi xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş hesab
edə bilər, habelə onun ərazisində yaşayan, hüquq və maraqları həmin Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyinə əsaslanan maraqlı şəxslərin vəsatəti əsasında onun ölüm faktını
müəyyən edə bilərlər.
3. Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələri şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş və ya
ölmüş hesab edilməsi və ölüm faktının müəyyən edilməsi üzrə işlərə baxarkən öz Razılığa
gələn Tərəfinin qanunvericiliyini tətbiq edirlər.
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Hissə III
AİLƏ İŞLƏRİ
Maddə 29
Nikahın bağlanması
Hər bir gələcək ər və ya arvad nikahının bağlanması şərtləri, onların vətəndaşlığının
mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi, vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün
isə onların daimi yaşadıqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Bundan əlavə, nikahın bağlanması zamanı maneələrə münasibətdə, ərazisində nikah
bağlanan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməlidir.
Maddə 30
Ər və arvadın hüquq münasibətləri
1. Ər və arvadın şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri onların birgə yaşadıqları Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
2. Əgər ər və ya arvadın biri Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində yaşayır, ikincisi isə
Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində yaşayır və onların hər ikisi eyni vətəndaşlığa
malikdirsə, onda onların şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri, onların vətəndaşlıqlarının
mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
3. Əgər ər və ya arvadın biri Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində, o biri isə Razılığa
gələn digər Tərəfin ərazisində yaşayırsa, onda onların şəxsi və əmlak hüquq
münasibətləri, onların son birgə yaşadıqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən şəxslərin Razılığa gələn Tərəflərin
ərazilərində birgə yaşayış yeri olmamışdırsa, onda işə baxan ədliyyə müəssisəsinin olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
5. Daşınmaz əmlaka dair ərlə arvadın hüquq münasibətlərində əmlakın olduğu Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
6. Ər və arvadın şəxsi və əmlak hüquq münasibətləri haqqında işlərin baxılmasına bu
maddənin 1-3 və 5-ci bəndlərinə uyğun olaraq qanunvericiliyi tətbiq edilməli Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir.
Maddə 31
Nikahın pozulması
1. Nikahın pozulması haqqında işlər üzrə ər və arvadın ərizə verdiyi zaman vətəndaşı
olduqları Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Əgər ər və ya arvaddan biri Razılığa gələn bir Tərəfin vətəndaşıdırsa, ikincisi isə
Razılığa gələn digər Tərəfin vətəndaşıdırsa, onda nikahın pozulması haqqında işə baxan
ədliyyə müəssisəsinin olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
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Maddə 32
Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin səlahiyyətləri
1. Bu Konvensiyanın 31-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda nikahın
pozulması haqqında işə baxılmasına, ər və arvadın ərizə verdiyi zaman vətəndaşı
olduqları Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir. Əgər ərizə verilən
zaman ər və arvad Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində yaşayırsa, onda işin
baxılmasına eyni zamanda Razılığa gələn həmin Tərəfin müəssisələri də səlahiyyətlidir.
2. Bu Konvensiyanın 31-ci maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda nikahın
pozulması haqqında işə baxmağa, ərazisində ər və arvadın birgə yaşadıqları Razılığa
gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir. Əgər ər və arvadın biri Razılığa gələn bir
Tərəfin ərazisində yaşayır, ikincisi isə Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində yaşayırsa,
onda nikahın pozulması haqqında işin baxılmasına ər və arvadın yaşadıqları Razılığa
gələn hər iki Tərəfin ədliyyə müəssisəsi səlahiyyətlidir.
Maddə 33
Nikahın etibarsız sayılması
1. Nikahın etibarsız hesab edilməsi haqqında işlər üzrə bu Konvensiyanın 29-cu
maddəsinə uyğun olaraq nikahın bağlanması zamanı istifadə edilən Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Nikahın etibarsız hesab edilməsi haqqında işlər üzrə ədliyyə müəssisələrinin
səlahiyyəti, bu Konvensiyanın 32-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Maddə 34
Atalığın və analığın müəyyən edilməsi və mübahisəsi
Atalığın və analığın müəyyən edilməsi və mübahisəsi, uşağın vətəndaşlığı mənsub
olan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir, onun vətəndaşlıq
mənsubiyyətini müəyyən etmək mümkün olmadıqda, uşağın doğulduğu andan
vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Maddə 35
Valideynlərin və uşaqların hüquq münasibətləri
1. Valideynlərin və uşaqların hüquq və vəzifələri, 0 cümlədən valideynlərin öz
uşaqlarını saxlamaq vəzifəsi, onların daimi birgə yaşayış yeri olduqları Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir, valideynlərin və uşaqların daimi birgə yaşayış
yeri olmadıqda, onların qarşılıqlı hüquq və vəzifələri uşağın vətəndaşlığı mənsub olan
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
İddiaçının tələbi ilə aliment öhdəlikləri üzrə uşağın daimi yaşadığı Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
2. Yetkinlik yaşına çatmış uşaqların valideynlərin xeyrinə aliment öhdəlikləri, habelə
digər ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri, onların birgə yaşayış yeri olan Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Birgə yaşayış yeri olmadıqda, bu cür öhdəliklər
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iddiaçının vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir.
3. Valideynlər və uşaqlar arasında hüquq münasibətləri haqqında işlərə bu maddənin 1
və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq qanunvericiliyi tətbiq edilməli Razılığa gələn Tərəfin
məhkəməsi baxmağa səlahiyyətlidir.
4. Uşaqların tərbiyələndirməsi ilə əlaqədar işlər üzrə məhkəmə qərarlarının icrası
uşağın yaşadığı Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada
həyata keçirilir.
5. Razılığa gələn Tərəflər alimentlərin alınması haqqında işlər üzrə cavabdehin
axtarışında bir-birinə yardım göstərirlər, əgər kifayət qədər əsas varsa ki, cavabdeh digər
Razılığa gələn Tərəfin ərazisindədir və məhkəmə tərəfindən onun axtarışının elan edilməsi
haqqında qərardad çıxarılmışdır.
Maddə 36
Qəyyumluq və himayəçilik
1. Qəyyumluq və himayəçiliyin müəyyən və ya ləğv edilməsi, barəsində qəyyumluq və
ya himayəçilik müəyyən edilən və ya ləğv edilən şəxsin vətəndaşlığının mənsub olduğu
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə həyata keçirilir.
2. Qəyyumlar və ya himayəçilər və qəyyumluq və ya himayəçilik altında olan şəxslə
hüquq münasibətləri, həmin qəyyumu və ya himayəçini təyin etmiş idarənin məxsus
olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
3. Qəyyumluğu və ya himayəçiliyi götürmək öhdəliyi, qəyyum və ya himayəçi təyin
edilən şəxsin mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
4. Razılığa gələn bir Tərəfin vətəndaşı qəyyumluğun və ya himayəçiliyin həyata
keçiriləcəyi Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yaşayırsa, onda o, Razılığa gələn digər
Tərəfin vətəndaşının qəyyumu və ya himayəçisi təyin edilə bilər.
Maddə 37
Qəyyumluq və himayəçilik məsələlərində müəssisələrin səlahiyyəti
Əgər bu Konvensiyada digər qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, qəyyumluq və
himayəçiliyin müəyyən və ya ləğv edilməsinə dair işlərin baxılmasına, barəsində
qəyyumluq və ya himayəçilik müəyyən edilən və ya ləğv edilən şəxsin vətəndaşlığının
mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi səlahiyyətlidir.
Maddə 38
Qəyyumluq və himayəçilik tədbirlərinin
görülməsi qaydası
1. Daimi yaşayış yeri, olduğu yer və ya əmlakı Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində
olan Razılığa gələn digər Tərəfin vətəndaşının maraqları naminə qəyyumluq və ya
himayəçilik tədbirlərinin görülməsinə zərurət yarandıqda, Razılığa gələn həmin Tərəfin
müəssisəsi bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq səlahiyyəti olan müəssisəni
təxirə salmadan məlumatlandırır.
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2. Təxirəsalınmaz hallarda, Razılığa gələn digər Tərəfin müəssisəsi öz
qanunvericiliyinə uyğun olaraq özü müvəqqəti zəruri tədbirlər görə bilər. Belə olduğu
təqdirdə, o, bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq səlahiyyəti olan müəssisəni
təxirə salmadan məlumatlandırmalıdır. Bu tədbirlər 37-ci maddədə göstərilən müəssisə
digər qərar qəbul edənə qədər öz qüvvəsini saxlayır.
Maddə 39
Qəyyumluğun və himayəçiliyin verilməsi qaydası
1. Razılığa gələn bir Tərəfin bu Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq
səlahiyyəti olan müəssisəsi qəyyumluğu və ya himayəçiliyi Razılığa gələn digər Tərəfin
müəssisəsinə o halda verə bilər ki, qəyyumluq və ya himayəçilik altında olan şəxsin
Razılığa gələn həmin Tərəfin ərazisində daimi yaşayış yeri, olduğu yer və ya əmlakı olsun.
Qəyyumluğun və ya himayəçiliyin verilməsi, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi
qəyyumluğu və ya himayəçiliyi öz üzərinə götürdükdən və bu barədə sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin müəssisəsini məlumatlandırdıqdan sonra qüvvəyə minir.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq qəyyumluğu və ya himayəçiliyi qəbul etmiş
müəssisə, onları öz Razılığa gələn Tərəfinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir.
Maddə 40
Övladlığa götürmə
1. Övladlığa götürmə və ya onun ləğv edilməsi, əgər uşağın vətəndaşlığının mənsub
olduğu Razılığa gələn Tərəfin daxili qanunvericiliyində digər qayda nəzərdə
tutulmamışdırsa, övladlığa götürmə və ya onun ləğv edilməsi haqqında ərizə verilən
zaman övladlığa götürənin vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən həyata keçirilir.
2. Əgər uşaq Razılığa gələn digər Tərəfin vətəndaşıdırsa, onda övladlığa götürərkən
və ya onu ləğv edərkən qanuni nümayəndənin və səlahiyyətli dövlət orqanının, habelə
uşağın razılığını, əgər onun vətəndaşlığının mənsub olduğu Razı lığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən bu tələb edilirsə, almaq vacibdir.
3. Əgər uşağı, biri Razılığa gələn bir Tərəfin vətəndaşı, digəri isə Razılığa gələn digər
Tərəfin vətəndaşı olan ər və arvad övladlığa götürübsə, onda övladlığa götürmə və ya
onun ləğv edilməsi, bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərini nəzərə almaqla Razılığa gələn hər
iki Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirilir.
4. Övladlığa götürmə və ya onun ləğv edilməsinə dair işlərə baxmağa, övladlığa
götürmə və ya onun ləğv edilməsi haqqında ərizə verilən zaman övladlığa götürənin
vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi, bu maddənin 3-cü
bəndində nəzərdə tutulan halda isə ər və arvadın son birgə yaşadıqları və ya olduqları
Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi səlahiyyətlidir.
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Hissə IV
ƏMLAK HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ
Maddə 41
Mülkiyyət hüququ
1. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir. Hansı əmlakın daşınmaz olduğu məsələsi
həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
2. Dövlət reyestrinə daxil olmalı nəqliyyat vasitələri üzərində mülkiyyət hüququ
nəqliyyat vasitəsini qeydiyyata almış orqanın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
3. Mülkiyyət hüququnun və ya əmlak üzərində digər əşya hüququnun yaranması və
ona xitam verilməsi bu cür hüququn yaranmasına və ya ona xitam verilməsinə səbəb olan
hərəkətin və ya digər halın baş verdiyi zaman əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
4. Əqdin predmeti olan mülkiyyət hüququnun və ya əmlak üzərində digər əşya
hüququnun yaranması və ona xitam verilməsi, əgər Razılığa gələn Tərəflər arasında
razılaşma ilə digər qayda nəzərdə tutulmursa, əqdin bağlandığı yerin qanunvericiliyinə
əsasən müəyyən edilir.
Maddə 42
Əqdin forması
1. Əqdin forması əqdin baş verdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən
müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlaka və ona hüquqlara dair əqdin forması bu cür əmlakın yerləşdiyi
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Maddə 43
Etibarnamə
Etibarnamənin forması və müddəti onun verildiyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Bu cür etibarnamə ərazisində istifadə ediləcək Razılığa gələn Tərəfin dilinə, yaxud rus
dilinə notarial qaydada təsdiqlənmiş tərcümə ilə birlikdə Razılığa gələn digər Tərəflərin
ərazilərində hər hansı bir xüsusi təsdiq etmədən tətbiq ediləcəkdir.
Maddə 44
Əqd əsasında Tərəflərin hüquq və vəzifələri
Əqd əsasında Tərəflərin hüquq və vəzifələri, əgər Tərəflər arasında razılaşma ilə digər
qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onun baş verdiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
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əsasən müəyyən edilir.
Maddə 45
Zərərin ödənilməsi
1. Zərərin ödənilməsindən əmələ gələn öhdəliklər, müqavilələrdən və digər qanuni
hərəkətlərdən əmələ gələn öhdəliklərdən savayı, ərazisində zərərin ödənilməsi haqqında
tələb etmək üçün əsas olan hərəkətin və ya digər halın baş verdiyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
2. Əgər zərər yetirən və zərərçəkmiş şəxs Razılığa gələn eyni Tərəfin
vətəndaşlarıdırsa, onda həmin Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi tətbiq edilir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən işlərin baxılmasına, ərazisində
zərərin ödənilməsi haqqında tələb etmək üçün əsas olan hərəkətin və ya digər halın baş
verdiyi Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi səlahiyyətlidir. Zərərçəkmiş şəxs eyni zamanda
cavabdehin yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsində iddia qaldıra bilər.
Maddə 46
İddia müddəti
İddia müddətinə aid olan məsələlər müvafiq hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi
üçün tətbiq edilən qanunvericiliyə əsasən həll edilir.

Hissə V
VƏRƏSƏLİK
Maddə 47
Bərabərlik prinsipi
Razılığa gələn hər bir Tərəfin vətəndaşları Razılığa gələn digər Tərəflərin ərazilərində
Razılığa gələn həmin Tərəfin öz vətəndaşları üçün nəzərdə tutulan bərabər şərtlər və eyni
həcmdə qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə əmlak və ya hüquqlara varis ola bilər.
Maddə 48
Vərəsəlik hüququ
1. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan haldan savayı, əmlaka vərəsəlik
hüququ miras qoyanın son daimi yaşayış yeri olduğu Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
2. Daşınmaz əmlaka vərəsəlik hüququ həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
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Maddə 49
Mirasın dövlətə keçməsi
Əgər Razılığa gələn Tərəfin mirasa tətbiq edəcəyi qanunvericiliyinə əsasən varis
dövlətdirsə, onda miras kimi çıxış edən daşınar əmlak miras qoyanın öldüyü zaman
vətəndaşlığının mənsub olduğu Razılığa gələn Tərəfə keçir, daşınmaz əmlak isə onun
yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfə keçir.
Maddə 50
Vəsiyyət
Şəxsin vəsiyyətnaməni tərtib etməyə və ya onu ləğv etməyə hüquqi qabiliyyəti, habelə
onun forması və ləğv edilmə qaydası miras qoyanın akt tərtib edilən zaman yaşayış yeri
olduğu Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir. Lakin vəsiyyətin
edilməsi və ya onun ləğv edilməsi, əgər vəsiyyətnamənin forması vəsiyyətnamənin tərtib
edildiyi Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun gəlirsə, onun formasına riayət
edilməməsi səbəbindən etibarsız hesab edilə bilməz.
Maddə 51
Vərəsəliyə dair işlər üzrə səlahiyyət
1. Daşınar miras əmlaka dair işlər üzrə icraatı, miras qoyanın öldüyü zaman ərazisində
yaşadığı Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi tərəfindən həyata keçirilir.
2. Daşınmaz əmlakın miras qoyulması üzrə işlərin icraatının aparılmasına əmlakın
yerləşdiyi Razılığa gələn Tərəfin müəssisəsi səlahiyyətlidir.
3. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinin müddəaları həmçinin vərəsəlik üzrə işlərin
icraatı ilə bağlı yaranan mübahisələrin baxılmasında da tətbiq edilir.

Maddə 52
Diplomatik nümayəndəliyin və ya konsulluq idarəsinin
vərəsəlik işləri üzrə səlahiyyəti
Razılığa gələn hər bir Tərəfin diplomatik nümayəndəlikləri və ya konsulluq idarələri
vərəsəlik işləri, o cümlədən mirasla əlaqədar yaranan mübahisələrə dair işlər üzrə öz
Razılığa gələn Tərəfinin vətəndaşlarmı, əgər onlar yoxdursa və ya nümayəndə təyin
etməmişlərsə, Razılığa gələn digər Tərəflərin müəssisələrində (vərəsəlikdən imtina
hüququ istisna olmaqla) xüsusi etibarnaməsiz təmsil etməyə səlahiyyətlidirlər.
Maddə 53
Mirasın qorunması üçün tədbirlər
1. Razılığa gələn Tərəflərin müəssisələri öz Razılığa gələn Tərəflərinin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq onların ərazilərində Razılığa gələn digər Tərəflərin
vətəndaşları tərəfindən qoyulan mirasın qorunmasını təmin etmək və ya onu idarə etmək

665

üçün zəruri tədbirlər görür.
2. Miras qoyanın vətəndaşlığının mənsub olan Razılığa gələn Tərəfin diplomatik
nümayəndəliyi və ya konsulluq idarəsi, bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən görülən tədbirlər
haqqında məlumatlandırılır. Göstərilən diplomatik nümayəndəlik və ya konsulluq idarəsi bu
tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak edə bilər.
3. Razılığa gələn Tərəflərin vərəsəlik işləri üzrə icraatın aparılmasına səlahiyyəti olan
ədliyyə müəssisələrinin, habelə diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq idarələrinin
vəsatətlərinə əsasən, bu maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq görülmüş tədbirlər
dəyişdirilə, ləğv edilə və ya təxirə salına bilər.

Bölmə III
QƏRARLARIN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 54
Qərarların tanınması və icrası
1. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri bu Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlərə əsasən
Razılığa gələn digər Tərəflərin ərazilərində çıxarılan aşağıdakı qərarları tanıyır və icra edir:
a) mülki və ailə işləri üzrə Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin qərarları, o
cümlədən belə işlər üzrə məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən barışıq sazişləri və pul
öhdəliklərinə münasibətdə notarial aktlar (bundan sonra - qərarlar);
b) cinayət işləri üzrə zərərin ödənilməsi, cərimələrin tutulması və müsadirələrin
edilməsinə dair məhkəmələrin çıxardığı hökmlər (qərarlar);
v) iddianın təmin edilməsi məqsədilə əmlak, o cümlədən bank hesablarında olan pul
vəsaitlərinin üzərinə həbs qoyma haqqında məhkəmələrin qərarları.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən qərarların tanınması və icrası sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 55
İcrası tələb olunmayan qərarların tanınması
1. Razılığa gələn hər bir Tərəfin ədliyyə müəssisələrinin çıxardığı və sonradan qanuni
qüvvəyə minən və öz mahiyyətinə görə icrası tələb olunmayan qərarlar Razılığa gələn
digər Tərəflərin ərazilərində xüsusi icraat aparılmadan o şərtlə tanına bilər ki:
a) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisələri həmin iş üzrə əvvəlcədən
qərar çıxarmış və həmin qərar qüvvəyə minmiş olsun;
b) iş, bu Konvensiyaya uyğun olaraq və ya ərazisində qərarın tanınacağı Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən orada nəzərdə tutulmayan hallarda Razılığa gələn
həmin Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin müstəsna səlahiyyətinə aid olmadıqda.
2. Bu maddənin 1-ci bəndinin müddəaları həmçinin qərarın çıxarıldığı Razılığa gələn
Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən səlahiyyətli müəssisələrin qəyyumluq və himayəçilik
haqqında və nikahın pozulması haqqında çıxardıqları qərarlara da aiddir.
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Maddə 56
Qərarların tanınması və icrası haqqında vəsatət
1. Qərarın tanınması və icrası haqqında vəsatəti, qərarın icra ediləcəyi Razılığa gələn
Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsinə xeyrinə qərar çıxarılmış tərəf verir. Vəsatət həmçinin
birinci instansiyada iş üzrə qərar çıxarmış məhkəməyə də verilə bilər. Həmin məhkəmə öz
qərarının tanınması və icrası haqqında vəsatəti vəsatət üzrə qərar çıxarmağa səlahiyyəti
olan məhkəməyə göndərir.
2. Vəsatətə aşağıdakılar əlavə edilir:
a) qərar və ya onun təsdiq edilmiş surəti, habelə qərarın qanuni qüvvəyə minməsini və
icra edilməli olduğunu və ya, əgər qərarın özündən irəli gəlmirsə, qərarın qüvvəyə
minməsinə qədər icra edilməli olduğunu əks etdirən rəsmi sənəd;
b) barəsində qərar çıxarılan və prosesdə iştirak etməyən tərəfin lazımi qaydada və
vaxtlı-vaxtında məhkəməyə çağırılmasını əks etdirən sənəd, tərəfin prosessual fəaliyyət
qabiliyyəti olmadığı təqdirdə isə lazımi qaydada təmsil edilməsini təsdiq edən sənəd;
v) qərarın, onun ötürülməsi zamanı qismən icra olunmasını təsdiq edən sənəd;
q) müqavilə aidiyyəti məsələləri üzrə Tərəflərin razılaşmasını təsdiq edən sənəd.
3. Qərarın tanınması və icra edilməsi haqqında vəsatət və ona əlavə sənədlər sorğu
alan Razılığa gələn Tərəfin dilinə və ya rus dilinə təsdiq edilmiş tərcümə ilə təmin edilir.
Maddə 57
Qərarların tanınma və icra qaydası
1. Bu Konvensiyanın 54-cü maddəsində qərarların tanınması və icrası haqqında
nəzərdə tutulan vəsatətlər, ərazisində icra edilməsi nəzərdə tutulan Razılığa gələn Tərəfin
məhkəmələri tərəfindən baxılır.
2. Qərarın tanınması və icrası haqqında vəsatətə baxan məhkəmə belə bir faktla
kifayətlənir ki, bu Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlərə riayət edilmişdir. Şərtlərə riayət
olunduğu təqdirdə, məhkəmə icra haqqında qərar çıxarır.
3. Qərarların tanınma və icra qaydası, ərazisində icra edilməsi nəzərdə tutulan
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.
Maddə 58
Cərimələrin tutulması, əmlakın və cinayət fəaliyyətindən əldə edilən
gəlirlərin müsadirəsi haqqında məhkəmə qərarlarının icrası
1. Cərimələrin tutulması, əmlakı müsadirə və ya cinayət işi üzrə predmetlərin və
əmlakın dövlət nəfinə tutulması və ya qeyri-qanuni yollarla əldə edilən gəlirlərin müsadirəsi
haqqında sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinin qərarlarmı sorğu alan Razılığa
gələn Tərəf bu Konvensiyanın 8, 54, 56, 57, 59-cu maddələrinə əsasən və orada müəyyən
edilmiş qaydada icra edir.
2. Tutulan cərimə məbləğləri sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə ötürülür.
3. Müsadirə haqqında qərarın baxılmasına yalnız sorğu edən Razılığa gələn Tərəf
haqlıdır. Müsadirənin həyata keçirilmə prosedurunu sorğu alan Razılığa gələn Tərəf
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müəyyən edir.
Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin çıxardığı hökmdə
və ya digər məhkəmə qərarında izah edilmiş həcmdə faktların müəyyən edilməsinə dair
nəticələrlə əlaqəlidir və ya həmin hökmün və ya digər məhkəmə qərarının bu nəticələrə
əsaslandığı həcmdə bağlıdır.
Müsadirə edilmiş əmlak və ya ona ekvivalent əmlak tam və ya qismən əmlakın
müsadirəsi haqqında qərarın qəbul edildiyi Razılığa gələn Tərəfə verilə bilər.
Hər bir konkret halda sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflər bu
Konvensiyaya uyğun olaraq müsadirə haqqında qərarın icrası zamanı əldə edilmiş əmlakın
bölünməsi haqqında razılığa gəlirlər.
Maddə 59
Qərarların tanınmasından və icrasından imtina
Bu Konvensiyanın 54-cü maddəsində nəzərdə tutulan qərarların tanınmasından və
icrasından aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər, əgər:
a) qərar bu Konvensiyada müəyyən edilmiş müddəalara zidd olaraq çıxarılıbsa;
b) qərarın çıxarıldığı Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, qanuni
qüvvəyə minənə qədər icra edilməli qərar istisna olmaqla, həmin qərar qanuni qüvvəyə
minməmişdirsə və icra edilməməlidirsə;
v) cavabdehin özünə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə məhkəmə çağırışı lazımi
qaydada və vaxtlı-vaxtında verilmədiyinə görə cavabdeh prosesdə iştirak etməmişdirsə;
q) ərazisində qərarın tanınması və icra edilməsi nəzərdə tutulan Razılığa gələn Tərəfdə
eyni tərəflər arasında eyni predmet və eyni əsaslarla olan iş üzrə artıq qanuni qüvvəyə
minmiş hökm çıxarılmışsa və ya üçüncü dövlətin məhkəməsinin tanıma qərarı
mövcuddursa, yaxud da Razılığa gələn həmin Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tərəfindən
əvvəllər həmin iş üzrə, Razılığa gələn digər Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin qərarının
tanınması və icrası haqqında vəsatət daxil olana qədər başa çatmamış, icraat
başlanmışdırsa;
d) bu Konvensiyanın müddəalarına əsasən və ya ərazisində qərarın tanınması və icra
edilməsi nəzərdə tutulan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən həmin
Konvensiyada nəzərdə tutulmayan hallarda iş müstəsna hal kimi onun ədliyyə
müəssisəsinə aiddirsə;
e) müqavilə aidiyyəti məsələsi üzrə Tərəflərin razılaşmasını təsdiq edən sənəd
mövcud deyilsə;
j) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan icraetmə
müddəti bitmişdirsə;
z) qərarın tanınması və icra edilməsi sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ictimai
qaydasına ziddirsə.
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Fəsil IV
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
VƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR
Bölmə I
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIMIN
GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA TAPŞIRIQLAR
Maddə 60
Cinayət işi üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında
tapşırığın məzmunu və forması
1. Cinayət işi üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıq bu Konvensiyanın
7-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilir.
2. Tapşırıqda eyni zamanda aşağıdakılar göstərilməlidir:
a) törədilmiş cinayətin təsviri və tövsifi, dəymiş zərərin həcmi barədə məlumat, əgər o,
cinayət əməli nəticəsində baş vermişdirsə;
b) prosessual hərəkətlərin, axtarış və ya cinayət işi çərçivəsində görüləcək əməliyyataxtarış tədbirlərinin, habelə tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan digər məlumatın
tam siyahısı;
v) dindirmə zamanı açıqlanması tələb olunan sualların siyahısı;
q) cinayət işinin istintaqına səbəb olan qanun normalarının tam mətni.
3. Cinayət işi üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırığa prosessual
hərəkətlərin, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında
təsdiq edilmiş və lazım gəldikdə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində
müəyyən edilmiş qaydada sanksiyalaşdırılmış qərarlar əlavə edilir.
Maddə 61
Cinayət işi üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi
haqqında tapşırığın icra edilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri bu Konvensiyanın 8-ci
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi
haqqında tapşırıqların icra edilməsini təmin edirlər.
2. Bu Konvensiyanın 60-cı maddəsinin 3-cü bəndində göstərilən sorğu edən Razılığa
gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin qərarları onlarda göstərilən prosessual və digər
hərəkətlərin həyata keçirilməsi üçün əsasdır. Əgər bu, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
daxili qanunvericiliyinə zidd deyilsə, tapşırıq yerinə yetirilərkən onların əlavə
leqallaşdırılması tələb edilmir.
3. Tapşırığın tam və düzgün icra edilməsi məqsədilə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsi sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsindən əlavə
məlumatın təqdim edilməsini xahiş edə bilər.
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Tapşırığı icra edən zaman sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsi bir-biri ilə istinataq hərəkətlərinin, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərinin
həyata keçirilməsi haqqında məlumat mübadiləsi, bir-birinə əlavə məlumatlar təqdim edə,
habelə əlavə istintaq hərəkətlərinin, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata
keçirilməsi məsələsini razılaşdıra bilərlər.
4. Tapşırığı icra etdikdən sonra sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi
alınmış materialları sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə və ya sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin tapşırığının icra edilməsi haqqında
bildirişlə tapşırığın təşəbbüskarına göndərə bilər.
Maddə 62
Cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi
haqqında tapşırıqların icra müddəti
1. Cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıqlar sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan müddətdə icra edilir.
2. Lazım gəldikdə, hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırığın icra müddəti
Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələrinin razılığı ilə uzadıla bilər.
Maddə 63
Birgə əməliyyat-istintaq qruplarının
yaradılması və fəaliyyəti
1. İki və ya daha çox Razılığa gələn Tərəfin ərazisində bir və ya bir neçə şəxs
tərəfindən törədilən, yaxud onların maraqlarına toxunan cinayətlərin tez və hərtərəfli
istintaqı məqsədilə birgə əməliyyat-istintaq qrupları yaradıla bilər.
2. Birgə əməliyyat-istintaq qrupunun yaradılması haqqında təklif bu Konvensiyanın 60cı maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tərtib edilir.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf birgə əməliyyat-istintaq qrupunun yaradılması
haqqında təklif aldıqdan sonra 15 gün ərzində sorğu edən Razılığa gələn Tərəfi qəbul
etdiyi qərarı haqqında məlumatlandırır və bununla razılaşdığı təqdirdə ona bu cür qrupa
daxil edilən vəzifəli şəxslərin siyahısını təqdim edir.
4. Birgə əməliyyat-istintaq qrupunun üzvləri öz aralarında bilavasitə əlaqə saxlayır,
istintaqın, əsas istiqamətini, istintaq hərəkətlərinin, axtarış və ya əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin həyata keçirilməsini razılaşdırır, aldıqları məlumatları mübadilə edirlər.
Razılaşdırmaya dair onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini birgə əməliyyat-istintaq
qrupunun yaradılmasının təşəbbüskarı və ya onun üzvlərindən biri həyata keçirir.
5. İstintaq hərəkətləri, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirləri, həmin hərəkət və
tədbirlərin keçirildiyi Razılığa gələn Tərəfin birgə əməliyyat-istintaq qrupunun üzvləri
tərəfindən həyata keçirilir. İstintaq hərəkətlərinin, axtarış və ya əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin Razılığa gələn bir Tərəfin birgə əməliyyat-istintaq qrupunun üzvlərinin Razılığa
gələn digər Tərəfin ərazisində keçirilməsində bu Konvensiyanın 8-ci maddəsində nəzərdə
tutulan qaydada həyata keçirilir.
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Maddə 64
Tapşırığın müəyyən şərtlərlə icrası
1. Əgər tapşırığın təxirə salmadan icrası sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
həyata keçirilən istintaqa və ya məhkəmə araşdırmasına mane olarsa, sorğu edən
Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tapşırığın icrasını təxirə sala və ya qismən icra
edə bilər.
2. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi tapşırığın icrasının təxirə
salınması və ya onun qismən icrası məsələsi həll edilənə qədər tapşırığın müəyyən
şərtlərlə icrasının mümkünlüyünə baxır. Əgər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsi həmin şərtlərlə razılaşırsa, onda o, bu barədə sorğu alan Razılığa gələn
Tərəfin ədliyyə müəssisəsinə yazılı şəkildə bildirir və qoyulan şərtləri yerinə yetirir.
Maddə 65
Tapşırığın icrası nəticəsində əldə edilən
sübutların hüquqi əhəmiyyəti
Tapşırığın icrası nəticəsində sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
əsasən onun ərazisində əldə edilən sübutlar sorğu edən Razılığa gələn Tərəfdə də
sübutedici qüvvəyə malikdir:

Bölmə II
VERİLMƏ
Maddə 66
Cinayətkarın verilməsi öhdəliyi
1. Razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq
onların ərazilərində olan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və ya hökmün
icrasının təmin edilməsi üçün sorğu əsasında bir-birinə verilməsini öz öhdələrinə
götürürlər.
2. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün verilmə elə bir əməllərə görə həyata keçirilir
ki, həmin əməllər sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin daxili
qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə cəzalandırılan və törədilməsinə görə bir ildən
az olmayan azadlıqdan məhrumetmə cəzası və ya daha ciddi cəza nəzərdə tutmuş olsun.
3. Hökmün icrasını təmin etmək üçün verilmə elə bir əməllərə görə həyata keçirilir ki,
həmin əməllər sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin daxili qanunvericiliyinə
əsasən cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl olsun və onların törədilməsinə görə
verilməsi tələb edilən şəxs altı aydan az olmayan azadlıqdan məhrumetmə cəzasına və ya
daha ciddi cəzaya məhkum edilmiş olsun.
4. Verilmə üçün əsas olan əməlin sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin
daxili qanunvericiliyinə əsasən cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl olub-olmaması
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məsələsini həll edərkən cinayətin ayn-ayrı əlamətlərinin təsvirin də və istifadə edilən
terminologiyada müxtəlifliklər əhəmiyyət kəsb etmir.

Maddə 67
Verilmə haqqında sorğu
1. Verilmə haqqında sorğu aşağıdakı məlumatı əks etdirməlidir:
a) sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə müəssisələrinin adlarını;
b) verilmə haqqında sorğu ilə müraciət etməyə səbəb olan əməlin faktiki hallarının
təsviri və həmin əməli cinayət kimi tamdan sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin qanununun,
həmin qanuna əsasən nəzərdə tutulan cəzanı göstərməklə, mətni;
v) verilməli olan şəxsin adı, soyadı, atasının adı, doğulduğu il və yer, vətəndaşlığı,
yaşadığı və ya olduğu yer, əgər mümkündürsə - xarici əlamətlərin təsviri, fotoşəkli, barmaq
izləri və onun şəxsiyyəti haqqında digər məlumatı;
q) cinayətlə dəymiş zərərin həcmi və həmin zərərin ödənilməsi haqqında məlumat.
2. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün verilmə haqqında sorğuya həbsə alma və
müqəssir qismində cəlbetmə haqqında qərarların təsdiq edilmiş surətləri əlavə edilməlidir.
Hökmün icrasını təmin etmək üçün verilmə haqqında sorğuya hökmün, onun qanuni
qüvvəyə minməsi haqqında qeydlə birlikdə, təsdiq edilmiş surəti və şəxsin məhkum
edilməsinə əsas olan cinayət qanunu müddəasının mətni əlavə edilməlidir. Əgər məhkum
olunmuş şəxs cəzanm bir hissəsini artıq çəkmişdirsə, onda bu barədə məlumatlar da
bildirilir.
4. Verilmə haqqında sorğu və ona əlavə edilmiş sənədlər bu Konvensiyanın 7ci maddəsinin 3-cü bəndi və 17-ci maddənin müddəalarına riayət etməklə tərtib edilir.
Maddə 68
Şəxsin verilməsi haqqında sorğu alınarkən həmin şəxsin olduğu yerin müəyyən
edilməsi və onun həbsə alınması
Verilmə haqqında sorğu alınarkən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsi, verilmənin yerinə yetirilməsini mümkün edə bilməyən hallar istisna olmaqla,
verilməsi tələb edilən şəxsin olduğu yeri müəyyən etmək və onu həbsə almaq üçün təxirə
salmadan tədbirlər görür.
Maddə 69
Verilmə haqqında sorğu alınana qədər şəxsin axtarışı
1. Əgər şəxsin sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində olmasına güman etməyə
əsas varsa, Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri, verilmənin yerinə
yetirilməsini mümkün edə bilməyən hallar istisna olmaqla, verilmə haqqında sorğu alınana
qədər tapşırıq əsasında şəxsin axtarışmı həyata keçirirlər.
2. Axtarışın həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq bu Konvensiyanın 7-ci maddəsinin
müddəalarına uyğun olaraq tərtib edilir və özündə axtarışda olan şəxsin yerini müəyyən
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etməyə imkan verən hər hansı bir digər məlumatdan savayı, onun əlamətlərinin mümkün
qədər tam təsvirini, həmin şəxsin verilməsi haqqında sorğunun təqdim ediləcəyini
göstərərək, onun həbsə alınması haqqında xahişi əks etdirməlidir.
3. Axtarışın həyata keçirilməsi haqqında tapşırığa sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsinin axtarışda olan şəxsin həbs edilməsi haqqında qərarının, yaxud
qüvvəyə minmiş hökmün təsdiq edilmiş surəti, cəzanın çəkilməmiş hissəsi haqqında
məlumatı, habelə fotoşəkil və barmaq izləri (əgər bunlar varsa) əlavə edilir.
4. Verilmə haqqında sorğu alınana qədər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
ədliyyə müəssisəsi təxirə salınmadan şəxsin axtarışı haqqında nəticələr barədə
məlumatlandırılır.
Maddə 70
Verilmə haqqında sorğu alınana qədər həbsə alma və ya saxlama
1. Verilməsi tələb edilən şəxs verilmə haqqında sorğu almana qədər də vəsatət
əsasında həbsə alma bilər. Vəsatətdə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
ədliyyə müəssisəsinin həbsə alma haqqında qərarına və ya qanuni qüvvəyə minmiş
hökmünə və verilmə haqqında sorğunun sonradan təqdim ediləcəyinə istinadlar əks
etdirilməlidir. Həbsə alma haqqında vəsatət verilmə haqqında sorğu almana qədər əsli
poçt və ya qasidlə göndərilməklə eyni zamanda texniki rabitə vasitələrinin istifadəsi ilə
ötürülə bilər.
2. Verilməsi tələb edilən şəxs verilmə haqqında sorğu alınana qədər və onun
beynəlxalq (hökumətlərarası) axtarışda elan edilməsi ilə əlaqədar həbsə alma bilər. Bu cür
hallarda, sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin qətimkan
tədbiri kimi seçdiyi həbsə alma haqqında qərarı və ya qanuni qüvvəyə minmiş hökmü onun
həbsdə saxlanılmasına əsasdır.
3. Əgər şəxsin Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində verilməyə səbəb olan cinayəti
törətməsinə şübhə etməyə daxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulan əsaslar varsa, həmin
şəxs, hətta bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən vəsatət alınmasa belə, həbs edilə bilər.
4. Verilmə haqqında sorğu alınana qədər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi təxirə salınmadan həbs etmə və ya saxlama haqqında
məlumatlandırılır.
Maddə 71
Verilmə haqqında sorğunun baxılma müddəti
1. Verilmə haqqında sorğu, onun sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsinə daxil olmasından sonra, əgər həmin Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyində digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, 30 gün ərzində baxılmalıdır. Verilmə
haqqında sorğunun baxılması nəticələri haqqında sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
ədliyyə müəssisəsinə bildirilir.
2. Əgər verilmə haqqında sorğuda zəruri məlumatların hamısı əks etdirilməmişdirsə,
onda sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsi 30 günə qədər müddət
müəyyən edərək əlavə məlumatların təqdim edilməsini tələb edə bilər. Həmin müddət
sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin vasatətinə əsasən daha 30 gün
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müddətinə qədər uzadıla bilər.
Maddə 72
Həbsə alınan şəxsin saxlanması
17. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi tərəfindən
çıxarılan həbs etmə haqqında qərar və ya sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
ədliyyə müəssisəsinin qərarı, əgər bu onun qanunvericiliyində nəzərdə tutulursa,
barəsində verilmə məsələsi müzakirə edilən həbsə alman şəxsin (tutulan şəxsin)
həbsxanaya yerləşdirilməsi üçün əsasdır.
2. Həbsə alınan şəxsin (tutulan şəxsin) saxlanılması sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Maddə 73
Verilməsi nəzərdə tutulan şəxsin
həbsdə saxlanması müddəti
Bu Konvensiyada müəyyən edilmiş müddətdə şəxsin verilməsinə mane olan halların
baş verdiyi təqdirdə, icraatında cinayət işi olan sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq verilməsi nəzərdə
tutulan şəxsin həbsdə saxlanması müddətinin uzaldılması məsələsini həll edir və bu haqda
qərarın lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətini sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə
müəssisəsinə göndərir.
Maddə 74
Həbsdə saxlama müddətinin hesablanması
Verilən şəxsin sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində tutulma və saxlanma
müddəti, habelə onun bir yerdən başqa yerə keçirilmə müddətini sorğu edən Razılığa
gələn Tərəf onun ümumi həbsdə saxlanma müddətinə hesablayır.
Maddə 75
Həbsə alınan şəxsin azad edilməsi
Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində həbsə alınan şəxs bu Konvensiyaya
uyğun olaraq gecikdirilmədən azad edilməlidir, əgər:
a) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsindən həmin
şəxsin azad edilməsi zərurəti haqqında bildiriş daxil olmuşdursa;
b) bu Konvensiyanın 67-ci maddəsində nəzərdə tutulan verilmə haqqında sorğu və
ona əlavə edilmiş sənədlər axtarışda olan şəxsin tutulması və həbsə alınması tarixindən
etibarən 40 gün ərzində təqdim edilməmişdirsə;
v) verilmə haqqında sorğuya dair sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin bu Konvensiyanın
71-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq xahiş etdiyi əlavə məlumat həmin maddədə
müəyyən edilmiş müddət ərzində təqdim edilməmişdirsə;
q) həbs etmə haqqında qərarda göstərilmiş, verilməsi nəzərdə tutulan şəxsin həbsdə
saxlanma müddəti bitmişdirsə və sorğu edən Razılığa gələn Tərəf həmin müddətin
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uzadılması haqqında qərarın surətini təqdim etməmişdirsə.
Maddə 76
Müdafiə hüququnun təmin edilməsi
1. Bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq həbs edilmiş (tutulmuş) şəxslər
Razılığa gələn hər bir Tərəfin ərazisində onların öz qanunvericiliklərinə uyğun olaraq
müdafiə hüququna malikdirlər.
2. Həbs etmənin, həbsdə saxlama müddətinin uzaldılmasının qətimkan tədbiri kimi
tətbiqinə dair həbsdə olan şəxslərin, onların müdafiəçilərinin və ya qanuni
nümayəndələrinin şikayətləri sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinə və digər
səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinə verilir.
Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsi və digər səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi
axtarışda olan şəxsin həbs edilməsi (tutulması) yeri üzrə göstərilən şəxslərin şikayətlərinə
baxarkən bu Konvensiyanın müddəalarına riayət olunmanın yoxlanılması ilə kifayətlənir.
Maddə 77
Verilmənin təxirə salınması
1. Əgər verilməsi xahiş olunan şəxs sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində digər
cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibsə və ya məhkum edilibsə, onda onun
verilməsi cinayət təqibinin başa çatmasına, hökmün icrasının təmin edilməsinə və ya cəza
çəkməkdən azad edilməyə, yaxud cəzanın tam çəkilməsinə qədər uzadıla bilər.
2. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəf verilmənin təxirə salınması haqqında
məlumatlandırılır.
Maddə 78
Müvəqqəti verilmə
1. Əgər bu Konvensiyanın 77-ci maddəsində nəzərdə tutulan verilmənin təxirə
salınması cinayət təqibinə cəlb etmə müddətinin bitməsinə səbəb ola bilərsə və ya
cinayətin istintaqına xələl gətirə bilərsə, onda verilməsi xahiş olunan şəxs vəsatət
əsasında müvəqqəti verilə bilər.
2. Müvəqqəti verilmiş şəxs, onun verilməsi üçün əsas olan cinayət işi üzrə prosessual
hərəkətlərin başa çatmasından sonra, lakin şəxsin verildiyi gündən etibarən 90 gündən
gec olmayaraq sorğu alan Razılığa gələn Tərəfə qaytarılmalıdır. Əsaslandırılmış hallarda,
bu müddət sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin vəsatətinə
əsasən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi tərəfindən
uzadıla bilər.
Maddə 79
Verilmə haqqında sorğuların kolliziyası
Əgər verilmə haqqında sorğuları Razılığa gələn bir neçə Tərəf göndərərsə, onda sorğu
alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi bu sorğulardan hansının təmin
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ediləcəyini özü qərara alır.
Maddə 80
Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin hüdudları
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin razılığı olmadan verilmiş şəxsi cinayət
məsuliyyətinə cəlb etmək və ya onun verilməsinə qədər törətdiyi həmin cinayətlə əlaqədar
verilmədiyi cinayətə görə cəzaya məruz qoymaq olmaz.
2. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin razılığı olmadan şəxs üçüncü dövlətə verilə
bilməz.
3. Əgər verilmiş şəxs cinayət icraatının başa çatmasından sonra 30 gün bitənə qədər,
məhkum edildikdə isə cəzasının çəkilməsindən və ya ondan azad edilməsindən sonra 30
gün bitənə qədər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk etməsə və ya ora könüllü
qayıtsa, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin bu maddənin 1, 2-ci bəndlərində göstərilən
razılığı tələb edilməyəcək. Verilmiş şəxsin özündən asılı olmayan səbəblərə görə sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisini tərk edə bilmədiyi müddət bu müddətə hesab edilmir.
Maddə 81
Ölüm cəzasının tətbiq edilməməsi
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün və sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn
Tərəflərin qanunvericiliyinə xələl gətirmədən, əgər bu Konvensiyaya uyğun olaraq verilmiş
şəxs barəsində ölüm cəzasını sorğu alan Razılığa gələn Tərəf tətbiq etmirsə, onda sorğu
edən Razılığa gələn Tərəf də tətbiq etmir.
Maddə 82
Verilən şəxsin ötürülməsi
1. Verilmə haqqında sorğu təmin edildiyi təqdirdə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəf
sorğu alan Razılığa gələn Tərəfi verilən şəxsin ötürülmə yeri və tarixi barədə
məlumatlandırır və həmin şəxsi ötürmə yerinə çatdırır.
2. Əgər sorğu edən Razılığa gələn Tərəf verilməsi nəzərdə tutulan şəxsi razılaşdırılmış
ötürülmə tarixindən sonra 15 gün ərzində qəbul etməzsə, onda həmin şəxs həbsdən azad
edilməlidir. Əsaslandırılmış hallarda, verilən şəxsin ötürülməsi üçün müəyyən edilmiş
müddət sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin vəsatətinə
əsasən 15 günə qədər uzadıla bilər.
Maddə 83
Verilmə ilə əlaqədar təkrar həbs etmə
1. Bu Konvensiyanın 75-ci maddəsinin "a" bəndində və 82-ci maddəsinin 2-ci bəndinə
uyğun olaraq şəxsin azad edilməsi verilmə haqqında yeni sorğunun daxil olduğu halda
verilmə məqsədilə təkrar həbs etməyə mane olmur.
2. Əgər verilmə haqqında sorğu, verilmə haqqında sorğuya əlavə edilmiş
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məlumatlar və ya həbsdə saxlanma müddətinin uzadılması haqqında qərar müəyyən
edilmiş müddətin bitməsindən sonra daxil olarsa, bu Konvensiyanın 75-ci maddəsinin "b",
"v" və "q" bəndlərinə uyğun olaraq azad edilmiş şəxs verilmə məqsədilə təkrar həbs edilə
bilər.
Maddə 84
Təkrar verilmə
1. Əgər verilmiş şəxs cinayət təqibindən və ya onun verilməsinə səbəb olmuş cinayətə
görə cəza çəkməkdən boyun qaçırarsa və sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisinə
qayıdarsa, onda 0, yeni sorğu əsasında bu Konvensiyanın 67-cı maddəsində göstərilən
materiallar təqdim edilmədən verilməlidir.
2. Əgər şəxs sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində yeni cinayət törədərsə və
ya ona qarşı irəli sürülmüş ittihamın həcmi dəyişərsə, təkrar verilmə bu Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olaraq ümumi əsaslarla həyata keçirilir.
Maddə 85
Cinayət işi üzrə icraatın nəticələri haqqında bildirmə
Razılığa gələn Tərəflər verilmiş şəxs barəsində cinayət işi üzrə icraatın nəticələri
haqqında bir-birinə məlumat verirlər. Xahiş edildikdə son qərarın surəti də göndərilir.
Maddə 86
Tranzit daşınma, köçürülmə
1. Razılığa gələn bir Tərəf Razılığa gələn digər Tərəfin vəsatətinə əsasən tranzit
daşınmaya icazə verir, habelə müəyyən edilmiş qaydada üçüncü dövlət tərəfindən
Razılığa gələn digər Tərəfə müvəqqəti verilmiş və ya ötürülmüş şəxslərin öz ərazisi
daxilində köçürülməsini həyata keçirir. Əgər tranzit daşınma hava nəqliyyatı ilə tranzitin
həyata keçirildiyi Razılığa gələn Tərəfin ərazisində müvəqqəti yerə enmədən həyata
keçirilirsə, tranzit daşınmaya icazə tələb olunmur.
2. Tranzit daşınma, köçürülmə haqqında vəsatət verilmə haqqında sorğunun tərtib
edildiyi və baxıldığı qaydada tərtib edilir və baxılır.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf verilmiş şəxsin tranzit daşınmasını özünün
məqsədə müvafiq hesab etdiyi qaydada və marşrutla həyata keçirilməsinə icazə verir.
Maddə 87
Verilmə, tranzit daşınma və köçürülmə ilə bağlı xərclər
Verilmə, müvəqqəti verilmə və köçürülmə ilə bağlı xərclərin ödənilməsini, həmin
xərclərin baş verdiyi Razılığa gələn Tərəf tranzit daşınma ilə bağlı xərcləri isə sorğu edən
Razılığa gələn Tərəf həyata keçirir.
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Maddə 88
Verilmə məsələləri üzrə əlaqələr
Verilmə məsələləri üzrə əlaqələrin saxlanılması, əgər Razılığa gələn Tərəflərin daxili
qanunvericiliyində digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların baş prokurorları
(prokurorları) tərəfindən həyata keçirilir.
Maddə 89
Verilmənin rədd edilməsi
1. Verilmə həyata keçirilmir, əgər:
a) verilməsi xahiş edilən şəxs sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşıdırsa;
b) verilmə haqqında sorğu qəbul edilən zaman sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinin bitməsi səbəbindən,
yaxud digər qanuni əsasla cinayət təqibinə başlana bilməzsə və ya hökm icra edilə
bilməzsə;
v) verilməsi xahiş edilən şəxs barəsində sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
eyni cinayətə görə qüvvəyə minmiş hökm və ya cinayət işinin başlanılmasından imtina,
yaxud cinayət işinə xitam verilməsi haqqında qərar çıxarılmışsa;
q) verilmə üçün əsas olan əməl sorğu edən və ya sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq yalnız xüsusi ittiham qaydasında (zərərçəkmişin ərizəsi
əsasında) təqib edilirsə;
d)verilmə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə xələl gətirə
bilərsə;
e) kifayət qədər əsas varsa ki, verilmə haqqında sorğu şəxsin, onun irqi, cinsi, etnik
mənsubiyyəti və ya siyasi baxışlarına görə təqibi ilə bağlıdır;
j) verilmə üçün əsas olan əməl sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə
əsasən ümumi cinayət hüququna uyğun olaraq hərbi cinayətlərə aiddirsə;
z) verilməsi xahiş olunan şəxs bundan əvvəl üçüncü dövlət tərəfindən sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfə verilmişdirsə və həmin dövlətin verilməyə dair razılığı
alınmamışdırsa;
i) verilməsi xahiş olunan şəxsə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində sığınacaq
verilmişdirsə;
k) sorğu edən və sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilədə
nəzərdə tutulan digər əsaslar mövcuddursa.
2. Əgər verilmə üçün əsas olan əməl sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində
törədilmişdirsə, verilmədən imtina edilə bilər.
3. Verilməyə imtina edildikdə, sorğu edən Razılığa gələn Tərəf bu barədə qərar qəbul
edildiyi tarixdən etibarən 10 gün ərzində imtinanın səbəbləri haqqında məlumatlandırılır.
Maddə 90
Verilməmiş şəxsin cinayət təqibi
Verilməsi xahiş edilən şəxsin verilməsinə imtina edildiyi təqdirdə, sorğu alan Razılığa
gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
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ədliyyə müəssisəsinin verdiyi vəsatət və materialları əsasında Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq verilməsinə imtina edilən şəxs barəsində cinayət təqibinə
dair məsələni həll edir.

Bölmə III
CİNAYƏT TƏQİBİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
Maddə 91
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi vəzifəsi
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf Razılığa gələn digər Tərəfin tapşırığına əsasən sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən, təqsirləndirilən
öz vətəndaşlarına qarşı Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət
təqibinin həyata keçirilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürür.
Razılığa gələn Tərəflər onların ərazilərində olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər və
əcnəbilər barəsində cinayət təqibini eyni zamanda onların verilməsindən imtina edilən
hallarda da həyata keçirə bilərlər.
2. Əgər cinayət işinin açılmasına səbəb olan cinayət cinayətdən zərərçəkmiş şəxslərin
mülki-hüquqi tələblərinin irəli sürülməsi ilə nəticələnirsə, onda bu tələblərə həmin şəxslərin
zərərin ödənilməsi haqqında vəsatəti olduğu təqdirdə həmin işdə və ya mülki mühakimə
icraatı qaydasında baxılır.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfdə cinayət təqibi yalnız o zaman həyata keçirilə bilər
ki, əməl Razılığa gələn həmin Tərəfdə də cinayət qanunu ilə cəzalandırılan əməl olsun.
Şəxs törədilmiş cəzaya görə məhkum edilərkən ona təyin edilmiş cəza sorğu alan
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan cəzadan sərt olmamalıdır.
Maddə 92
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıqda aşağıdakılar əks etdirilməlidir:
a) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin adı;
b) sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ədliyyə müəssisəsinin adı;
v) cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırığın göndərilməsi ilə əlaqədar olan
əməlin təsviri;
q) əməlin törədildiyi yerin, vaxtın və şəraitin mümkün qədər dəqiq göstərilməsi;
d) əməli cinayət kimi tanıdan sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin qanununun mətni,
habelə iş üzrə icraat üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən digər qanunvericilik normalarının
mətnləri;
e) şübhəli bilinən və ya təqsirləndirilən şəxsin adı, soyadı, atasının adı,
onun vətəndaşlığı, habelə onun şəxsiyyəti haqqında digər məlumat;
i) zərərçəkmişin ərizəsi əsasında açılan cinayət işləri üzrə zərərçəkmişlərin ərizələri və
zərərin ödənilməsi haqqında ərizələr;
z) cinayət baş verməsi nəticəsində dəymiş zərərin miqdarının göstərilməsi.
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Tapşırığa sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin sərəncamında olan cinayət işinin
materialları əlavə edilir və sorğu edən Razılığa gələn Tərəfdə onun daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq alınan sübutlar sorğu alan Razılığa gələn Tərəfdə də sübutedici qüvvəyə
malikdir.
2. Açılmış cinayət işi sorğu edən Razılığa gələn Tərəfindən göndərildikdə, həmin iş
üzrə istintaqı sorğu alan Razılığa gələn Tərəf onun öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
davam etdirir. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq göndərilənə qədər
sorğu edən Razılığa gələn Tərəf istintaqın müddətinin uzadılması, təqsirləndirilən
şəxslərin həbsdə saxlanılması və iş üzrə icraatın təzələnməsi məsələlərinə baxır.
3. İşdə olan hər bir sənəd sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsinin gerbli möhürü ilə təsdiqlənməlidir.
4. Tapşırıq və ona əlavə edilmiş sənədlər bu Konvensiyanın 7 və 17-ci maddələrinin
müddəalarına uyğun olaraq tərtib edilir.
5. Əgər təqsirləndirilən şəxs cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq
göndərilən zaman sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində həbsdə saxlanırsa, onda
o, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfə ötürülür.
Maddə 93
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq
alana qədər öz vətəndaşlarının həbsə alınması
1. Razılığa gələn hər bir Tərəf ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsinə görə öz
vətəndaşlarım onlara qarşı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq alana
qədər Razılığa gələn digər Tərəfin vəsatətinə əsasən həbs edə bilər. Vəsatətdə həbs
etmə haqqında qərara istinad və cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırığın
sonradan əlavə olaraq təqdim edilməsi göstərişi əks etdirilməlidir.
Göstərilən vəsatət və həbs etmə haqqında qərar, cinayət təqibinin həyata keçirilməsi
haqqında tapşırıq almana qədər onların əsli poçt və ya qasidin köməyi ilə göndərilməklə
eyni zamanda kommunikasiya vasitələrinin istifadə edilməsi ilə ötürülə bilər.
2. İcraatda cinayət işi olan sorğu alan Razılığa gələn Tərəf təxirə salınmadan sorğu
alan Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşı olan şəxsin həbs edilməsi haqqında (faks, telefon,
teleqrafla və s.) məlumatlandırılır və bu Konvensiyanın 91-ci maddəsinə uyğun olaraq həmin
şəxsin cinayət təqibi üçün müvafiq materialların göndərilməsi haqqında məsələ qoyulur.
3. Bu cür şəxsi təqib edən zaman sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi
tətbiq edilir.
4. Əgər sorğu alan Razılığa gələn Tərəf bu Konvensiyanın 92-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq və ona əlavə edilmiş
sənədləri bu maddənin 1-ci bəndinə əsasən həbs edilmiş şəxsin həbs edildiyi gündən
etibarən 40 gün ərzində almazsa, həmin şəxs dərhal azad edilməlidir.
Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf öz daxili qanunvericiliyi əsasında həmin şəxsin təqib
edilməsi məsələsinə baxır.
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Maddə 94
Cinayət təqibi məsələləri üzrə
əlaqələrin saxlanılması qaydası
Cinayət təqibi məsələləri üzrə əlaqələrin saxlanılması, əgər Razılığa gələn Tərəflərin
daxili qanunvericiliyində digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların baş prokurorları
(prokurorları) tərəfindən həyata keçirilir.
Maddə 95
Yurisdiksiyanın başqasına keçməsi
1. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf cinayət işini icraatına qəbul etdiyi andan sorğu edən
Razılığa gələn Tərəf cinayət təqibinə dair qoyulan məsələ ilə əlaqəsi olan əmələ görə
şübhəli bilinən, təqsirləndirilən şəxsi məsuliyyətə cəlb edə bilməz.
2. Əgər sorğu alan Razılığa gələn Tərəf sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin xahişini
yerinə yetirmək üçün tədbirlər görməzsə və ya onun yerinə yetirilməsini rədd edərsə, onda
cinayət təqibini aparmaq hüququ sorğu edən Razılığa gələn Tərəfə keçir.
3. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda, sorğu alan Razılığa gələn Tərəf
ona verilmiş cinayət təqibi materiallarmı və sübutları geri qaytarır.
Maddə 96
Məhkəmələrin icraatında olan cinayət işlərinin verilməsi
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üçün məhkəmə iclaslarına gəlməkdən boyun
qaçıran və məhkəmədən yayınan müttəhimlər barəsində cinayət işləri, onların olduqları yeri
və sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşlığının mövcudluğunu müəyyən edərkən və ya
iş üzrə icraatın dayandırılmasından sonra şəxsin verilməsini rədd etdikdə, bu Konvensiyanın
92-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
ədliyyə müəssisələrinə göndərilir.
2. Əlavə istintaq apararkən, istintaq başa çatarkən və işə baxarkən sorğu alan Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyi və bu Konvensiyanın 90-cı maddəsi tətbiq edilir.

Maddə 97
Cinayət təqibinin nəticələri haqqında məlumatlandırma
Sorğu alan Razılığa gələn Tərəf sorğu edən Razılığa gələn Tərəfi sonuncunun cinayət
təqibi haqqında tapşırığına əsasən qəbul etdiyi son qərarı haqqında məlumatlandırmalıdır.
Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin xahişi ilə ona son qərarın surəti göndərilir.
Maddə 98
Cinayət təqibi haqqında qərarın qəbul edilməsinin nəticələri
Əgər eyni əmələ görə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsinin qanuni qüvvəyə minmiş hökmündən və ya qəbul etdiyi son qərarından sonra
bu Konvensiyanın 91-ci maddəsinə uyğun olaraq Razılığa gələn Tərəfə cinayət təqibinin
həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq göndərilmişdirsə, onda törədilmə faktı üzrə cinayət işi
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sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi tərəfindən açıla bilməz,
onun açdığı iş isə dərhal bağlanmalıdır.
Maddə 99
Məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar
1. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri cinayətlərin istintaqı aparılarkən və məhkəmələr
tərəfindən cinayət işlərinə baxılarkən öz qanunvericiliyində nəzərdə tutulan məsuliyyəti
yüngülləşdirən və ağırlaşdıran halları, hansı Razılığa gələn Tərəfin ərazisində baş veribverməməsindən asılı olmayaraq nəzərə ala bilər.
2. Şəxsin xüsusi təhlükəli residivist kimi tanınması və ya onun hərəkətlərində müxtəlif cür
residivin mövcudluğu, cinayətin təkrar törədilməsi faktının müəyyən edilməsi və şərti
məhkum olunma ilə bağlı öhdəliklərin pozulması məsələsinə baxarkən Razılığa gələn
Tərəflərin ədliyyə müəssisələri keçmiş SSRİ və onun tərkibində olan ittifaq respublikaları
məhkəmələrinin (tribunallarının), habelə Razılığa gələn Tərəflərdən hər birinin
məhkəmələri tərəfindən çıxarılan hökmləri tanıya və nəzərə ala bilər
.
Maddə 100
Cinayət işlərinin birləşdirilməsi
1. Cinayət bir şəxs və ya bir qrup şəxs tərəfindən iki və ya daha çox Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində törədildikdə, cinayətlərə dair cinayət işləri Razılığa gələn Tərəflərin
müvafiq səlahiyyətli ədliyyə müəssisələrinin vəsatətlərinə əsasən bir icraata birləşdirilə
bilər.
2. Cinayət işlərinin birləşdirilməsi bu Konvensiyanın 91 və 92-ci maddələrinin
tələblərinə riayət etməklə həyata keçirilir.
Maddə 101
Razılığa gələn Tərəflərin iki və ya bir neçə
məhkəməsinə aid olan işlərin baxılması qaydası
Bir şəxsi və ya bir qrup şəxsi bir neçə cinayətin törədilməsində təqsirləndirərkən, bir
yerə birləşdirilən və Razılığa gələn Tərəflərin iki və ya bir neçə məhkəməsinə məhkəmə
aidiyyəti olan işlərin baxılmasına ibtidai istintaqın başa çatdırıldığı Razılığa gələn Tərəfin
məhkəməsi səlahiyyətlidir. Bu halda işə Razılığa gələn həmin Tərəfin qanunvericiliyinə
uyğun olaraq baxılır.
Maddə 102
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən imtina
1. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən imtina edilir, əgər:
a) cinayət təqibi haqqında tapşırıq alman zaman şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi üçün müddət bitmişdirsə;
b) barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsi məsələsi qoyulan şəxsə barəsində
sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində eyni əmələ görə iş üzrə icraatın
dayandırılması haqqında qərar və ya qanuni qüvvəyə minmiş hökm çıxarılmışdırsa, yaxud
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cinayət işinin açılmasından imtina edilmişdirsə;
v)
törədilmiş əmələ görə cəzanın tətbiq edilməsi mümkünlüyünü aradan qaldıran
amnistiya haqqında akt mövcuddursa;
q) şəxs ictimai təhlükəli əməli törədərkən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə əsasən cinayət məsuliyyəti üçün nəzərdə tutulan yaş həddinə
çatmamışdırsa.
2. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda da imtina edilə bilər.
3. Cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən imtina edildikdə, sorğu alan Razılığa gələn
Tərəf imtinanın səbəbləri haqqında bu barədə qərar qəbul edildiyi tarixdən etibarən 10 gün
ərzində məlumatlandırılır.
Bölmə IV
CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM
VƏ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏR HAQQINDA XÜSUSİ MÜDDƏALAR
Maddə 103
Predmetlərin ötürülməsi
1. Razılığa gələn Tərəflər aşağıdakı predmetlərin xahiş əsasında bir-birinə ötürülməsi
öhdəliyini öz üzərlərinə götürürlər:
a) cinayətin törədilməsində istifadə edilən predmetlər, o cümlədən cinayət alətləri;
cinayətin nəticəsində əldə edilən və ya onlara görə mükafat kimi verilən predmetlər, yaxud
da bu cür predmetlərin əvəzinə cinayətkarın bu qaydada əldə etdiyi digər predmetlər;
b) cinayət işində sübutedici qüvvəyə malik olan predmetlər. Cinayətkarların verilməsi
onların ölümü, qaçışı nəticəsində və ya digər səbəblərdən həyata keçirilə bilmədiyi
təqdirdə də bu predmetlər ötürülür.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən predmetlər cinayət işində sorğu alan
Razılığa gələn Tərəf üçün sübutlar kimi lazım olduqda, onların ötürülməsi iş üzrə icraat
başa çatana qədər təxirə salma bilər.
3. Üçüncü şəxslərin ötürülmüş predmetlərə olan hüquqları qüvvədə qalır. İş üzrə icraat
qurtardıqdan sonra həmin predmetlər onları vermiş Razılığa gələn Tərəfə, əgər sonuncu
onlardan imtina etmirsə, təmənnasız qaytarılmalıdır.
Maddə 104
Əmlakın axtarışı, həbsi və müsadirəsinin
təmin edilməsi məsələlərində hüquqi yardım
1. Razılığa gələn Tərəflər öz qanunvericiliklərinə və bu Konvensiyanın
müddəalarına uyğun olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın, pul və qiymətli
əşyaların, habelə cinayət fəaliyyətindən əldə edilən və təqsirləndirilənlərə (müttəhimlərə,
məhkum olunmuşlara) məxsus olan gəlirlərin axtarışı, həbsi və götürülməsində,
cinayətlərdən zərərçəkmiş şəxslərə (mülki iddiaçılara) zərərin ödənilməsində, cərimələrin
683

tutulması və müsadirə haqqında məhkəmə hökmlərinin icra edilməsində bir-birinə hüquqi
yardım göstərirlər.
2. Bu məqsədlə Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri cinayət
işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında tapşırıqlara əsasən daxili
qanunvericiliyə uyğun olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın, pul və qiymətli
əşyaların, habelə cinayət fəaliyyətindən əldə edilən və təqsirləndirilənlərə (müttəhimlərə,
məhkum olunmuşlara) məxsus olan gəlirlərin aşkar edilməsinə yönələn bütün zəruri
istintaq, axtarış və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərini yerinə yetirirlər.
Bu cür əmlakı, pul və qiymətli əşyaları və gəlirləri müəyyən etdikdə, Razılığa gələn
Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri onlarla hər hansı bir əməliyyatların
aparılmasının və onların götürülməsinin qarşısını almaq məqsədilə üzərinə həbs qoymaqla
onların qorunması üçün tədbirlər görürlər.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri
öz yurisdiksiyasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı, pul və qiymətli əşyaları müəyyən
etdikdə, onları cinayət işinə maddi sübutlar kimi əlavə etmək və sonradan qanuni
sahiblərinə qaytarmaq, cinayətlərin törədilməsi nəticəsində dəymiş zərəri ödəmək
məqsədilə sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələrinə
göndərirlər.
4. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri cinayət yolu ilə
əldə edilmiş əmlakın, pul və qiymətli əşyaların və təqsirləndirilənlərin (müttəhimlərin,
məhkum olunmuşların) əmlakına, cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin üzərinə həbs
qoyaraq, onları sonradan cinayət nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsinə yönəltmək və
sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü
əsasında
müsadirə
etmək
məqsədilə bu Konvensiyanın 58-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydaları nəzərə alaraq
qorunmasını təmin edirlər.
5. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri cinayət yolu ilə
əldə edilmiş əmlakın, pul və qiymətli əşyaların, habelə cinayət fəaliyyətindən əldə edilən və
təqsirləndirilənlərə (müttəhimlərə, məhkum olunmuşlara) məxsus olan gəlirlərin sorğu
edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələrinə verilməsini, əgər onlar
cinayət təqibinin həyata keçirilməsi və ya digər (üçüncü) şəxslərin hüquqları barədə
mübahisələrin həll edilməsi ilə bağlı onlara lazımdırsa, təxirə sala bilər.
Maddə 105
Videorabitə vasitələrinin istifadəsi
Razılığa gələn Tərəflərin səlahiyyətli ədliyyə müəssisələri hüquqi yardım göstərərkən
qarşılıqlı razılaşma əsasında videorabitə vasitələrindən istifadə etməsinə haqlıdırlar.
Videorabitə vasitələrinin istifadəsi Razılığa gələn Tərəflərin daxili qanunvericiliyinə uyğun
olaraq həyata keçirilir.
Maddə 106
Həbsdə olan və ya azadlıqdan məhrumetmə
cəzasını çəkən şəxsin müvəqqəti verilməsi
1. Razılığa gələn bir Tərəfin ərazisində həbsdə olan və ya azadlıqdan məhrumetmə
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cəzasını çəkən şəxsin şahid və ya zərərçəkmiş qismində dindirilməsinə, habelə onun
iştirakı ilə digər istintaq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə zərurət yarandığı təqdirdə,
həmin şəxs onun vətəndaşlığından asılı olmayaraq sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin
əsaslandırılmış xahişi ilə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin mərkəzi ədliyyə müəssisəsinin
qərarına əsasən onu həbsdə saxlamaq və müəyyən edilmiş müddətdə geri qaytarmaq
şərtilə ona müvəqqəti verilə bilər.
2. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxsin müvəqqəti verilməsi haqqında
müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq tərtib edilir və özündə həmin
şəxsin sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində iştirakı üçün tələb olunan müddəti əks
etdirməlidir.
3. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxsin müvəqqəti verilməsi həyata keçirilmir,
əgər:
a) bu cür verilməyə onun razılığı alınmamışdırsa;
b) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində keçirilən ibtidai istintaq və ya
məhkəmə araşdırmasında onun iştirakı zəruridirsə;
b) bu cür verilmə, həmin şəxsin həbsdə saxlanılması üçün müəyyən edilmiş müddətin
və ya ona təyin edilmiş azadlıqdan məhrumetmə cəzasının çəkilməsinin pozulmasına
səbəb olarsa.
4. Bu Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan təminatlar bu
maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərə şamil edilir.
Maddə 107
İttihamedici hökmlər haqqında xəbərdar etmə
və məhkumluq haqqında məlumatların təqdim edilməsi
1. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri müvafiq Razılığa gələn Tərəflərin vətəndaşları
barəsində onun məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış və qanuni qüvvəyə minmiş ittihamedici
hökmlər haqqında məlumatları, eyni zamanda məhkum olunmuş şəxslərin əl izlərini də
göndərməklə Razılığa gələn digər Tərəflərə ildə bir dəfə məlumat verir.
2. Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri öz məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş
şəxslərin məhkumluğu haqqında məlumatı Razılığa gələn digər Tərəflərə, əgər həmin
şəxslər sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirsə,
onların xahişi ilə təmənnasız təqdim edir.
Maddə 108
Nəzarət qaydasında mal alınması
Razılığa gələn Tərəflər daxili qanunvericiliklərinə əsasən səlahiyyətli ədliyyə
müəssisələrinin qarşılıqlı razılaşması əsasında cinayətin törədilməsində iştirak edən
şəxslərin aşkar edilməsi, sübutların alınması və cinayət təqibinin təmin edilməsi məqsədilə
istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə nəzarət qaydasında malın alınması üsulundan
istifadəni təmin edən tədbirlər görürlər.
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Bölmə V
HÖKMLƏRİN TANINMASI VƏ İCRASI
Maddə 109
Hökmlərin tanınması və icrası

1. Razılığa gələn bir Tərəfin məhkəməsi tərəfindən məhkum edilmiş və cəzasını
çəkməmiş şəxs Razılığa gələn digər Tərəfin ərazisində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmək
üçün verildikdə, habelə Razılığa gələn bir Tərəfin məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış hökmün
icrasını təmin etmək üçün Razılığa gələn digər Tərəf şəxsi verməkdən imtina etdikdə,
Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri Razılığa gələn digər Tərəfin məhkəməsi tərəfindən
çıxarılan hökmləri bu Konvensiyada nəzərdə tutulan şərtlər əsasında tanıyır və icra edir.
2. Hökmlərin tanınması və icrası, bu cür hökmlərin tanınacağı və icra ediləcəyi
Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən həyata keçirilir.
Maddə 110
Hökmün tanınması və icrası haqqında vəsatət
1. Sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinin hökmün
tanınması və icra edilməsi haqqında vəsatəti sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli
ədliyyə müəssisəsinə göndərilir.
2. Vəsatətə aşağıdakılar əlavə edilir:
a) qanuni qüvvəyə minmiş hökmün və iş üzrə mövcud olan yuxarı instansiyaların
qərarlarının lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri, hökmün qanuni qüvvəyə minməsi və
onun icrasının təmin edilməsi haqqında rəsmi sənəd;
b) barəsində hökmün tanınması və icra edilməsi haqqında vəsatət verilmiş şəxsin
şəxsiyyəti və vətəndaşlığı haqqında məlumat;
v) şəxsin məhkum edilməsində tətbiq edilən qanun maddələrinin mətnləri;
q) əsas və əlavə cəzanın çəkilmiş hissəsi, zərərin ödənilmiş məbləği haqqında arayış.
3. Lazım gəldikdə, sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi
əlavə sənəd və məlumatların təqdim edilməsini xahiş edə bilər.
4. Vəsatətə əlavə edilmiş sənədlər sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin dilinə və ya rus
dilinə təsdiq edilmiş tərcümə ilə təmin edilir.
5. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsi hökmün
tanınması və icra edilməsi haqqında daxil olmuş vəsatəti baxılmaq üçün öz Razılığa gələn
Tərəfinin səlahiyyətli məhkəməsinə göndərir.
Maddə 111
Hökmün tanınma və icra edilmə qaydası
1. Hökmün tanınması və icra edilməsi haqqında vəsatət sorğu alan Razılığa gələn
Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən onun öz daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq
baxılır.
2. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi, verilən şəxsin onun
ərazisinə faktiki ötürülməsinə qədər hökmün tanınması və icra edilməsi haqqında qərar
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qəbul edir.
3. Sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi sorğu alan Razılığa gələn
Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsinin çıxardığı hökmü əsasında öz daxili qanunvericiliyinə
uyğun olaraq hökmdə nəzərdə tutulan cəzaya uyğun olan cəza müəyyən edir.
4. Əgər sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən həmin əmələ görə
ən yuxarı cəza müddəti hökm əsasında təyin edilmiş müddətdən aşağıdırsa, məhkəmə
sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində analoji əmələ görə nəzərdə tutulmuş
maksimal cəza müddəti təyin edir.
5. Cəzanın, hökmü çıxarmış sorğu edən Razılığa gələn Tərəfin ərazisində çəkilmiş
hissəsi, hökmün tanınması haqqında vəsatətə baxan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş cəza müddətinə hesablanır. Eyni
zamanda hökmün icra edilmə qaydası haqqında məsələyə baxılır.
6. Cəza həm sorğu edən, həm də sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin
qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu təqdirdə tətbiq edilə bilər.

Maddə 112
Hökmün tanınması və icrasından imtina
1. Hökmün tanınması və icrasından imtina edilə bilər, əgər:
a) cəza cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinin bitməsi və ya digər qanuni
səbəblərdən, yaxud da müttəhimin iştirakı olmadan qiyabi çıxarılmış hökmə əsasən icra
edilə bilməzsə;
b) şəxs cinayət törətdiyinə görə sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin ərazisində cəza
çəkmişsə və ya bəraət almışsa, yaxud da cinayət işinə qanunla müəyyən edilmiş qaydada
xitam verilmişsə, habelə əgər şəxs sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə
müəssisəsi tərəfindən cəzadan azad edilmişsə;
v) sorğu alan Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyində sorğu edən Razılığa gələn
Tərəfin ərazisində təyin edilmiş analoji cəza nəzərdə tutulmursa;
q) kifayət qədər əsas varsa ki, şəxsin məhkum olunması, onun irqi, cinsi, dini, etnik
mənsubiyyəti və ya siyasi baxışları ilə əlaqədardırsa.
Maddə 113
Hökmlər icra edilərkən cəzaları
toplama qaydası
Hökmlər icra edilərkən cəzaların toplanması ərazisində hökmün icra ediləcəyi Razılığa
gələn Tərəfin qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydalarla həyata keçirilir.
Maddə 114
Əfv və amnistiyanın tətbiqi
Barəsində hökmün tanınması və icra edilməsi haqqında qərar çıxarılmış şəxsin əfv və
amnistiya edilməsini həm sorğu edən, həm də sorğu alan Razılığa gələn Tərəf öz daxili
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirir.
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Maddə 115
Hökmün yenidən baxılması qaydası
Məhkum olunmuş şəxs barəsində icra edilmək üçün verilmiş hökmün yenidən baxılması
yalnız hökmü çıxaran Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən həyata
keçirilə bilər.
Maddə 116
Dəyişdirilmiş və ləğv edilmiş hökmlərin icrası
1. Əgər ərazisində hökm çıxarılan Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi
hökm icra edilərkən onu dəyişdirərsə, qərarın surəti bu cür qərarın bu Konvensiyanın
tələblərinə uyğun olaraq icra edilməsi məsələsinə baxılmaq üçün təxirə salınmadan,
hökmü icra edən Razılığa gələn Tərəfə göndərilir.
2. Əgər hökmün icrası prosesində hökmə həmin hökmün çıxarıldığı Razılığa gələn
Tərəfin səlahiyyətli məhkəməsi tərəfindən cinayət işi ilə birlikdə xitam verilərsə, onda
qərarın surəti icra edilmək üçün təxirə salınmadan, qərarı icra edən Razılığa gələn Tərəfin
səlahiyyətli orqanına göndəriləcək.
3. Əgər hökmün icrası prosesində hökmə xitam verilmişsə və yeni istintaq və ya
məhkəmə araşdırması təyin edilmişsə, onda həmin qərarın surəti, cinayət işinin materialları
və cinayət təqibinin həyata keçirilməsi haqqında tapşırıq bu Konvensiyanın 92-ci maddəsinə
uyğun olaraq hökmü icra edən Razılığa gələn Tərəfin səlahiyyətli ədliyyə müəssisəsinə
göndəriləcək.

Bölmə V
Yekun Müddəalar
Maddə 117
Bu Konvensiyanın tətbiqi məsələləri
Bu Konvensiyanın tətbiqi və şərhi ilə bağlı yaranan məsələlər Razılığa gələn Tərəflərin
səlahiyyətli orqanları tərəfindən qarşılıqlı razılaşdırma əsasında həll edilir.
Maddə 118
Konvensiyanın digər beynəlxalq müqavilələrlə əlaqəsi
1. Eyni zamanda bu Konvensiyanın predmetinə toxunan müddəaları özündə əks etdirən
kriminal sahədə Avropa Şurasının bir və ya bir neçə konvensiyasının iştirakçısı olan
Razılığa gələn Tərəflər arasındakı münasibətlərdə yalnız Avropa Şurasının göstərilən
konvensiyalarmı tamamlayan və ya onda təsbit edilmiş prinsiplərin tətbiqinə yardım edən
müddəalar tətbiq edilir.
2. Avropa Şurasının yuxarıda göstərilən konvensiyalarının iştirakçısı olan Razılığa
gələn Tərəflər və bu cür konvensiyaların iştirakçısı olmayan Razılığa gələn Tərəflər
arasındakı münasibətlərə bu Konvensiyanın müddəaları tətbiq edilir.
3. Bu Konvensiyanın müddəaları Razılığa gələn Tərəflərin iştirakçısı olduqları və ya
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gələcəkdə ola biləcəkləri digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq və
öhdəliklərinə toxunmur.
4. Razılığa gələn Tərəflərdən birinin xahişi ilə onların mərkəzi ədliyyə müəssisələri bu
Konvensiyanın və digər beynəlxalq müqavilələrin əlaqəsinə dair məsələlər üzrə və lazım
gəldikdə, Razılığa gələn Tərəflərin digər dövlət orqanlarının nümayəndələrini cəlb
etməklə məsləhətləşmələr keçirirlər.
Maddə 119
Dəyişiklik və düzəlişlərin edilməsi
Razılığa gələn Tərəflərin razılığı ilə bu Konvensiyaya müvafiq protokollarla tərtib edilən,
onun ayrılmaz hissəsi olan və bu Konvensiyanın 120-ci maddəsində nəzərdə tutulan
qaydada qüvvəyə minən dəyişiklik və düzəlişlər edilə bilər.
Maddə 120
Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya onu imzalamış dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edilməlidir. Ratifikasiya
fərmanları bu Konvensiyanın depozitarisi funksiyasını yerinə yetirən Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin İcra Komitəsinə saxlanca verilir.
2. Bu Konvensiya üçüncü ratifikasiya fərmanının depozitariyə saxlanca verilməsindən
sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir. Bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra
öz ratifikasiya fərmanmı depozitariyə saxlanca verən dövlətə münasibətdə, Konvensiya o
öz ratifikasiya fərmanını depozitariyə saxlanca verdiyi tarixdən sonra gələn otuzuncu gün
qüvvəyə minir.
3. Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında
1993-cü il 22 yanvar tarixli Konvensiya və ona əlavə edilmiş 1997-ci il 28 mart tarixli
Protokol bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətləri arasında öz qüvvəsini itirir.
4. Bu maddənin 3-cü bəndində göstərilən Konvensiyanın və ona əlavə edilmiş
Protokolun bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və onların iştirakçısı olan,
barələrində bu Konvensiya qüvvəyə minməyən dövlətlər arasındakı münasibətlərə tətbiqi
davam edir.
Maddə 121
Konvensiyanın qüvvədə olma müddəti
1. Bu Konvensiya onun qüvvəyə minməsindən etibarən beş il ərzində qüvvədə qalır. Bu
müddət bitdikdən sonra Konvensiya avtomatik olaraq hər dəfə təkrarən beş illik müddətə
uzadılır.
2. Razılığa gələn hər bir Tərəf müvafiq beş illik qüvvədə olma müddəti bitənə qədər 12
ay əvvəl depozitariyə yazılı bildiriş göndərməklə bu Konvensiyadan çıxa bilər.
Maddə 122
Zamana görə qüvvə
Bu Konvensiyanın təsiri onun qüvvəyə minməsinə qədər yaranmış hüquqi münasibətlərə
də şamil edilir.
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Maddə 123
Konvensiyaya qoşulma qaydası
Digər dövlətlər də Razılığa gələn bütün Tərəflərin razılığı ilə depozitariyə qoşulma
haqqında sənədlər təqdim etməklə bu Konvensiyaya, onun qüvvəyə minməsindən sonra
qoşula bilərlər. Qoşulma, depozitari bu cür qoşulmaya razılıq barəsində son məlumat aldığı
tarixdən 30 gün sonra qüvvəyə minmiş hesab edilir.
Maddə 124
Depozitarinin funksiyaları
Depozitari bu Konvensiyanı imzalamış və ona qoşulmuş dövlətləri hər bir ratifikasiya
fərmanı və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca verildiyi tarix, bu Konvensiyanın
qüvvəyə mindiyi tarix, habelə bu Konvensiyaya aid olan onun aldığı digər sənədlər, qeydşərtlər, bildirişlər və məlumatlar haqqında təxirə salmadan məlumatlandırır.
2002-ci il oktyabrın 7-də Kişinyov şəhərində əsli bir nüsxədə rus dilində tərtib edilmişdir.
Əsl nüsxə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcra Komitəsində saxlanılır, sonuncu da öz
növbəsində bu Konvensiyanı imzalamış hər bir dövlətə onun təsdiq edilmiş surətini
göndərir.
Azərbaycan Respublikası
adından
Ermənistan Respublikası
adından
Belarus Respublikası
adından
Gürcüstan
adından
Qazaxıstan Respublikası
adından
Qırğızıstan Respublikası
adından

Moldova Respublikası
adından
Rusiya Federasiyası
adından
Tacikistan Respublikası
adından
Türkmənistan
adından
Özbəkistan Respublikası
adından
Ukrayna
adından
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Mülki, ailə və Cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər
haqqında Konvensiyanın yeni redaksiyasına Azərbaycan Respublikasının
XÜSUSİ RƏYİ
1. Bu Konvensiya çərçivəsində əməliyyat-axtarış tədbirlərinin sorğu əsasında yerinə
yetirilməsi Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin buna imkan verdiyi
həcmdə və yalnız onun səlahiyyətli orqanları tərəfindən mümkündür.
2. Bu
Konvensiya
çərçivəsində
məhkəmə
qərarına
əsasən
yalnız
cinayətin törədilməsində istifadə edilən alət və vasitələrin, habelə cinayət yolu ilə
əldə edilmiş əmlakın müsadirəsi mümkündür.
3. Konvensiyanın 63 və 108-ci maddələrinin Azərbaycan Respublikası üçün hüquqi
qüvvəsi yoxdur.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

MDB Dövlət Başçıları Şurasının "Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi
yardıra və hüquqi münasibətlər haqqında Konvensiyanın yeni redaksiyası
haqqında" iclasının 13.3 bəndli gündəmində duran məsələyə dair
UKRAYNANIN
QEYD-ŞƏRTİ
1. Ukrayna, icra qeydlərinin tanınması və icra edilməsi istisna olmaqla, hüquqi yardımın
Konvensiyanın 6-cı maddəsində nəzərdə tutulan həcmdə göstərilməsinə dair öhdəliyi öz
üzərinə götürür.
2. Ukrayna, pul öhdəliklərinə dair notarial aktlar istisna olmaqla, Konvensiyanın
iştirakçısı olan dövlətlərin ərazilərində Konvensiyanın 54-cü maddəsinin 1-ci bəndinin "a"
yarımbəndində nəzərdə tutulan qərarların tanınması və icra edilməsi öhdəliyini öz üzərinə
götürür.
L. D. KUÇMA,
Ukrayna Prezidenti
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Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması
tələbini ləğv edən KONVENSİYA
1961-ci il oktyabrın 5-də bağlanmışdır
Bu Konvensiyam imzalamış dövlətlər, xarici rəsmi sənədlərin diplomatik və ya konsulluq
leqallaşdırılması tələbinin ləğv edilməsini arzulayaraq, bu məqsədlə Konvensiya
bağlamağı qərara aldılar və aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1
Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin ərazisində edilmiş və Razılığa gələn
digər Dövlətin ərazisində təqdim olunmalı rəsmi sənədlərə tətbiq edilir.
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakılar rəsmi sənəd hesab edilir:
a) dövlət orqanından və ya dövlətin məhkəməsi və ya iqtisadi məhkəməsi ilə əlaqəsi
olan vəzifəli şəxsdən alınan sənədlər, o cümlədən dövlət ittihamçısından (prokurordan),
məhkəmə katibindən, məhkəmə icraçısından alınan sənədlər;
b) inzibati sənədlər;
c) notarial aktlar;
d) özəl fiziki şəxs tərəfindən imzalanmış sənədlərə bərkidilən (əlavə edilən) rəsmi
qeydlər, sənədin qeydiyyatmı və ya müəyyən tarixdə baş vermiş faktı təsdiq edən və
imzaların notarial və rəsmi təsdiqlənməsinə bərabər tutulan rəsmi sənədlər (qeydlər).
Buna baxmayaraq, bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq edilmir:
a) diplomatik və ya konsulluq idarələri tərəfindən icra edilən sənədlərə;
b) kommersiya və ya gömrük əməliyyatlarına birbaşa aidiyyəti olan inzibati sənədlərə.
Maddə 2
Razılığa gələn hər bir Dövlət bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi və onun ərazisində təqdim
olunmalı sənədləri leqallaşdırmadan azad edir. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün
leqallaşdırma dedikdə, imzanın həqiqiliyini, sənədi imzalamış şəxsin hansı qisimdə çıxış
etdiyini və lazım gəldikdə, həmin sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini
təsdiq etmək üçün sənədin təqdim ediləcəyi ölkənin diplomatik və konsulluq idarələrinin
istifadə etdiyi formallıqlar başa düşülür.
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Maddə 3
İmzanın həqiqiliyini, sənədi imza etmiş şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım
gəldikdə, həmin sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq etmək üçün
tələb oluna biləcək yeganə formallıq, həmin sənədin təqdim edildiyi dövlətin səlahiyyətli
orqanı tərəfindən 4-cü maddədə nəzərdə tutulan şəhadətnamənin əlavə edilməsidir.
Buna baxmayaraq, əgər sənədin təqdim edildiyi dövlətdə mövcud olan qanunlar,
qaydalar və ya adətlər, yaxud da iki və ya bir neçə dövlət arasında razılaşma və ya
Razılığa gələn bir neçə Dövlət arasında əldə olunmuş razılaşmalar əvvəlki abzasda
göstərilən proseduru ləğv edirsə və ya sadələşdirirsə və ya sənədi leqallaşdırmadan azad
edirsə, həmin funksiyaların yerinə yetirilməsi tələb edilə bilməz.

Maddə 4
3-cü maddənin birinci abzasında nəzərdə tutulan şəhadətnamə sənədin özündə və ya
sənədə əlavə edilən ayrıca vərəqdə əks etdirilir, həmin şəhadətnamə bu Konvensiyaya
əlavə edilmiş nümunəyə uyğun olmalıdır.
Lakin şəhadətnamə onu verən orqanın rəsmi dilində tərtib edilə bilər. Eyni zamanda
onda qeyd edilmiş bəndlər ikinci dildə də izah edilə bilər. Şəhadətnamənin "Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" adlı başlığı fransız dilində göstərilməlidir.
Maddə 5
Şəhadətnamə sənədi imzalamış şəxsin və ya həm hansı bir sənəd sahibinin vəsatətinə
əsasən verilməlidir.
Lazımi qaydada doldurulmuş şəhadətnamə imzanın həqiqiliyini, sənədi imzalamış
şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım gəldikdə, həmin sənədə vurulmuş möhürün və
ya ştampın həqiqiliyini təsdiq edir.
Şəhadətnamədə edilmiş imza, vurulmuş möhür və ştampın yenidən təsdiq edilməsi
tələb olunmur.
Maddə 6
Razılığa gələn hər bir Dövlət öz rəsmi funksiyalarına uyğun olaraq, 3-cü maddənin
birinci abzasında nəzərdə tutulan şəhadətnamənin verilməsinə səlahiyyəti olan orqanları
təyin edir. Həmin orqan öz ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədini və ya tətbiq etmə
haqqında bəyanatım saxlanca verərkən Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyini bu cür təyinat
haqqında məlumatlandırır. Eyni zamanda o, təyin edilmiş orqanlarda edilən hər bir
dəyişiklik haqqında Nazirliyi məlumatlandırır.
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Maddə 7
Verilmiş şəhadətnamələri qeydə almaq üçün 6-cı maddəyə uyğun olaraq təyin edilmiş
hər bir orqanın qeydiyyat kitabı və ya kartotekası olmalı və o, ora-da aşağıdakıları
göstərməlidir:
a) şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi;
b) rəsmi sənədi imzalamış şəxsin soyadı və onun hansı qisimdə çıxış etməsi haqqında
məlumat, imza edilməmiş sənədlərə münasibətdə isə möhürü və ya ştampı vurmuş orqanın
adı.
Hər hansı bir maraqlı şəxsin vəsatətinə əsasən şəhadətnaməni vermiş orqan həmin
şəhadətnamədə göstərilən məlumatın qeydiyyat kitabında və ya kartotekada əks etdirilən
məlumatla uyğun olub-olmamasını yoxlamalıdır
.
Maddə 8
Əgər Razılığa gələn iki və ya bir neçə Dövlət arasında imzanın, möhürün və ya ştampın
təsdiq edilməsi üçün müvafiq formallıqlara riayət edilmə tələbi haqqında müddəaları özündə
əks etdirən müqavilə, konvensiya və ya saziş bağlanıbsa, bu Konvensiya yalnız o halda
həmin müddəalarla müqayisədə tətbiq edilməyə bilər ki, həmin müddəalar 3-cü və 4-cü
maddələrdə nəzərdə tutulan formallıqlardan daha sərt olsun.
Maddə 9
Bu Konvensiyada leqallaşdırmadan azad edilmə nəzərdə tutulduqda, Razılığa gələn hər
bir Dövlət belə hallarda öz diplomatik və konsulluq idarələri tərə-findən leqallaşdırmanın
həyata keçirilməsinin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görür.
Maddə 10
Bu Konvensiya beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa konfransının 9-cu sessiyasında
iştirak edən dövlətlər, habelə İrlandiya, İslandiya, Lixtenşteyn və Türkiyə Tərəfindən
imzalanmaq üçün açıqdır.
O, ratifikasiya edilməli və ratifikasiya sənədləri Niderland Xarici İşlər Nazirliyinə saxlanca
verilməlidir.
Maddə 11
Bu Konvensiya 10-cu maddənin ikinci abzasında nəzərdə tutulan üçüncü ratifikasiya
fərmanının saxlanca verildiyi tarixdən sonra gələn altmışıncı gün qüvvəyə minir.
Konvensiyanı imzalamış və sonradan onu ratifikasiya etmiş hər bir dövlətə münasibətdə
bu Konvensiya o, öz ratifikasiya fərmanını saxlanca verdiyi tarix-dən sonra gələn altmışıncı
gün qüvvəyə minir.
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Maddə 12
10-cu maddə adı çəkilməyən istənilən dövlət bu Konvensiyaya, onun qüvvəyə
minməsindən sonra 11-ci maddənin birinci abzasına əsasən qoşula bilər. Qoşulma
haqqında sənəd Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə saxlanca verilir.
Qoşulmanın yalnız qoşulan dövlətlə və 15-ci maddənin "d" yarımbəndində nəzərdə
tutulan bildirişi aldıqdan sonra onun qoşulmasına altı ay ərzində öz etirazmı bildirməyən
Razılığa gələn Dövlətlər arasındakı münasibətlərə hüquqi təsiri vardır. Bu cür təsir
haqqında bildiriş Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə saxlanca verilir. Konvensiyaya qoşulan
dövlətlə və onun qoşulmasına öz etirazmı bildirməmiş dövlətlər arasındakı münasibətlərdə
əvvəlki bənddə göstərilən altı aylıq müddətin keçməsindən sonra gələn altmışıncı gün
qüvvəyə minir.
Maddə 13
İstənilən dövlət imzalayan, ratifikasiya edən və qoşulan zaman bəyan edə bilər ki, bu
Konvensiya beynəlxalq səviyyədə onun təmsil etdiyi bütün ərazilərə yaxud bu ərazilərdən
biri və ya bir neçəsinə tətbiq edilir. Bu bəyanat hazırkı Konvensiyanın həmin dövlət üçün
qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarlı hesab edilir.
Sonradan Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi bu cür tətbiq etmə haqqında məlumatlandırılır.
Əgər tətbiq etmə haqqında bəyanat Konvensiyanı imzalamış və ratifikasiya etmiş dövlət
Tərəfindən edilibsə, Konvensiya bəyanatda göstərilən ərazilərə münasibətdə 11-ci
maddənin müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minir. Əgər tətbiq etmə haqqında bəyanat
Konvensiyaya qoşulan dövlət Tərəfindən edilibsə, Konvensiya bəyanatda göstərilən
ərazilərə münasibətdə 12-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minir.
Maddə 14
Bu Konvensiya 11 -ci maddənin birinci abzasına uyğun olaraq qüvvəyə mindiyi tarixdən
etibarən beş il müddət ərzində qüvvədə qalacaq, hətta onu ratifikasiya edən və ya sonradan
ona qoşulan dövlətlərə münasibətdə də həmin müddət ərzində qüvvədə qalacaqdır.
Əgər Konvensiya denonsasiya edilməzsə, onun təsiri növbəti beş il müddətinə qədər
uzadılacaqdır.
Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi beş illik müddətin bitməsinə ən azı altı ay qalmış
denonsasiya haqqında məlumatlandırılır.
Denonsasiya
bu
Konvensiyanın
tətbiq
edildiyi
bəzi
ərazilərə
münasibətdə məhdudlaşdırıla bilər.
Denonsasiyanın
yalnız
denonsasiya
haqqında
bildirişi
təqdim
edən
dövlətə münasibətdə hüquqi təsiri vardır.
Maddə 15
Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi 10-cu maddədə göstərilən dövlətləri, ha-belə 12-ci
maddənin müddəalarına uyğun olaraq qoşulan dövlətləri aşağıdakılar barədə
məlumatlandırır:
a) 6-ci maddənin ikinci abzasında göstərilən bildirişlər haqqında;
b) 10-cu maddədə göstərilən imzalamalar və ratifikasiyalar haqqında;
c) bu Konvensiyanın 11-ci maddənin birinci abzasının müddəalarına uyğun olaraq
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qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
d) 12-ci maddədə göstərilən qoşulmalar və etirazlar və qoşulmanın qüvvəyə mindiyi tarix
haqqında;
e) 13-cü maddədə göstərilən tətbiq etmə və onun qüvvəyə minmə tarixi haqqında;
f) 14-cü maddənin üçüncü abzasında göstərilən denonsasiyalar haqqında.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri Tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil
edilmiş,
aşağıda
imza
edən
səlahiyyətli
nümayəndələr
hazırkı
Konvensiyanı imzaladılar.
Haaqa şəhərində 1961-ci il oktyabrın 5-də fransız və ingilis dillərində tərtib edilmiş əsil bir
nüsxədə Niderland Hökumətinin arxivinə saxlanca verilir və onun təsdiq edilmiş surətləri
diplomatik kanallar vasitəsilə beynəlxalq xüsusi hüquqa dair Haaqa konfransının
doqquzuncu sessiyasında təmsil edilən hər bir dövlətə, habelə İrlandiya, İslandiya,
Lixtenşteyn və Türkiyəyə göndərilir. Mətnlər arasında fikir ayrılığı yarandıqda, fransız
dilində olan mətn üstünlük təşkil edir.
Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılmasi tələbini ləğv edən, 1961-ci il tarixli Haaqa
Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlərin
SİYAHISI
1.Avstraliya
2.Avstriya
3.Azərbaycan
4.Albaniya
5. Almaniya
6.Amerika Samoası
7. Andorra
8. Antiqua Barbuda
9. Niderland Antil adaları
10. Argentina
11.Aruba
12. Baham adaları
13. Barbados
14. Beliz
15. Belarus
16. Belçika
17. Bermuda adaları
18. Bolqarıstan
19. Bosniya və Herseqovina
20. Botsvana
21. Böyük Britaniyanın Antarktika əraziləri
22. Amerikan Vircin adaları
23. Britaniya Vircin adaları
24. Bruney
25. Vanuatu
26. Böyük Britaniya
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69. Marşal adaları
70. Meksika
71. Moldova
72. Monako
73. Monqolustan
74.Montserrat
75. Men adası
76. Namibiya
77. Niderland
78. Niue
79. Yeni Zellandiya
80. Yeni Kaledoniya
81. Norveç
82. Panama
83. Peru
84. Polşa
85. Purtuqaliya
86. Puerto Rico
87. Peyunyon
88. Rusiya Federasiyası
89. Rumıniya
90. Salvador
91. Samoa
92. San- Marino
93. Sao Tome və Principe
94. Svazilend

27. Macarıstan
28. Venesuela
29. Qvadelupa
30. Fransa Qvianası
31. Qernsi adası
32. Cəbəllütariq
33. Honduras
34. Qrenada
35. Yunanıstan
36. Gürcüstan
37. Quam
38. Danimarka
39. Cersi
40. Dominikana
41. Dominikan Respublikası
42. İsrail
43. Hindistan
44. İrlandiya
45. İslandiya
46. İspaniya
47. İtaliya
48. Cape Verde
49. Qazaxıstan
50. Kayman adaları
51. Kipr
52. Çin Xalq Respublikası
53. Makao (Makao)
54. Hong Kong (Hong Kong)
55. Kolumbiya
56. Koreya Respubllkası
57. Kuk adası
58. Latviya
59. Lesoto
60. Liberiya
61. Litva
62. Lixtenşteyn
63. Lüksemburq
64. Mavriki
65. Mayotto
66. Makedoniya
67. Malavi
68. Malta

95. Müqəddəs Yelena adası
96. Şimali Mariana Adaları
97. Seyşel adaları
98. Saint-Pierre və Miquelon
99. Sent Vinsent və Qrenadilər
100. Sent Kits və Nevis
101. Saint Lucia
102. Serbiya
103. Slovakiya
104. Sloveniya
105. ABŞ
106. Surinam
107. Törk və Caicos adaları
108. Tonqa
109. Trinidad və Tobaqo
110. Türkiyə
111. Ukrayna
112. Wallis və Futuna
113. Fici
114. Finlandiya
115. Falkland adaları (Malvinas)
116. Fransa
117. Fransız Polineziyası
118. Xorvatiya
119. Çernoqoriya
120. Çexiya
121. İsveçrə
122. İsveç
123. Ekvador
124. Estoniya
125. Ermənistan
126. Cənubi Afrika Respublikası
127. Yaponiya
128. Qırğızıstan
129 Nikoraqua
130. Oman
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