BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasının, onu tamamlayan
"İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan
qaldırılması və cəzalandırılması haqqında" və "Miqrantların quru, dəniz və hava ilə
sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı" Protokolların təsdiq edilməsi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası adından 2000-ci il dekabrın 12-də Palermo
şəhərində imzalanmış BMT-nin "Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı"
Konvensiyası, onu tamamlayan "İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin
qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında" və
"Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı"
Protokollar müvafiq bildirişlər və bəyanatlar ilə (bildirişlərin və bəyanatların
mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2003-cü il
№ 435-IIQ
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 birgә 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 edilib-edilməməsindən, 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,
özgəninkiləşdirilməsinə 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 əmlakdan 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 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 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 ört-basdır 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.

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;
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 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 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
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 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 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 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 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 bir-birinə 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 birbirinə 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 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 tәqdirә 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 dövlə

