УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
між Інститутом законодавства
Верховної Ради України та
Національною Академією Авіації ЗАТ
«Азербайджан Хава Йоллари»
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Інститут законодавства Верховної
Ради України в особі в.о. директора, членакореспондента Національної академії наук
України, Надзвичайного і Повноважного
Посла України Євгена Романовича
Бершеди і голови Вченої ради, академіка
Національної академії наук України,
народного депутата України Олександра
Любимовича Копиленка з одного боку та
Національна Академія Авіації ЗАТ
«Азербайджан Хава Йоллари» в особі
ректора, академіка Аріфа Мір Джалал огли
Пашаєва з іншого боку, разом іменовані
«сторони»,
підтверджуючи
взаємну
зацікавленість у співпраці, уклали цю
угоду про наступне:
Стаття 1.

Ukrayna Ali Radasinin Qanunvericilik
Institutu у a
“Azarbaycan Hava Yollari” QSC
Milli Aviasiya Akademiyasi arasinda
0M 0K D A $L IQ SAZI§i
« /3 »

2021-ci il.

Ukrayna Ali Radasinin Qanunvericilik
Institutunun direktoru vazifasini icra edan,
Ukrayna Milli Elmlar Akademiyasinin miixbir
üzvü, Ukraynanin Fövqalada va Salahiyyatli
Safiri Yevgeniy Romanovi? Ber§eda va
Elmi §uranin sadri, Ukrayna Milli Elmlar
Akademiyasinin akademiki, Ukraynanin xalq
deputati
Aleksandr
Lyubimovi9
Kopilenkonun §axsinda bir tarafdan va
“Azarbaycan
Hava
Yollari”
QSC
Milli Aviasiya Akademiyasinin rektoru,
akademik Arif Mir Calal oglu Pa§ayevin
§axsinda digar tarafdan, birlikda “Taraflar”
adlandirilan, qar§ihqh maraqlar asasinda
amakda§ligm tasdiqi olaraq a§agidakilar
barada bu Sazi§i imzaladilar:
Madda 1.

Taraflar a§agidaki sahalar üzra
Сторони мають намір здійснювати
aparilmasina
dair
öz
співробітництво в межах своєї компетенції tadqiqatlarm
salahiyyatlari
t^arQvasinda
amakda§hq
etmak
щодо проведення досліджень у наступних
niyyatlarini bildirirlar:
сферах:
- konstitusiya hiiququ va demokratiya
- конституційне право і розвиток
institutlarimn
inki§afi;
Taraflari
демократичних інститутів;
mühüm
sahalarda
- вдосконалення законодавства в maraqlandiran
qanunvericiliyin
takmilla§dirilmasi
(aviasiya
актуальних для Сторін сферах (авіаційне
naqliyyat
hiiququ,
kosmik
право, транспортне право, космічне hiiququ,
qanunvericilik,
süni
intellektin
hiiquqi
законодавство, правові основи штучного
kiber
інтелекту,
боротьба
з
тероризмом, asaslan, terrorizmla mübariza,
cinayatkarhq,
§axsi
malumatlarm
qorunmasi,
кіберзлочинність, захист особистих даних,
atraf mühit qanunvericiliyi va s.);
екологічне законодавство і т.д.);
- miiasir regional inteqrasiyamn
правові
основи
сучасної
hiiquqi
asaslan;
регіональної інтеграції;
- beynalxalq va milli hiiququn
- співвідношення міжнародного та
nisbati;
національного права;
- mahkama sisteminin
вдосконалення
системи
takmilla?dirilmasi.
правосуддя.
Стаття 2.

Сторони
будуть
здійснювати
співробітництво в наступних формах:
обмін правовою та іншою
інформацією, проведення консультацій з

Madda 2.

Taraflar a§agidaki formalarda
amakda§hq edacaklar:
-hiiquqi va digar malumatlarm
miibadilasi, Taraflarin qanunvericiliklarinin
1

питань змісту та практики застосування
законодавства Сторін, зовнішня експертиза
законодавчих
ініціатив,
навчальних
програм;
- проведення спільних наукових
досліджень;
спільне
керівництво
дисертаційними
роботами
магістрів,
докторантів і дисертантів;
- публікація статей та результатів
спільних досліджень у національних
наукових журналах (включаючи періодичні
видання сторін);
- спільна публікація наукових праць
в Україні, Азербайджані, а також в інших
країнах;
- обмін дослідниками, молодими
вченими
(стажування),
магістрами,
докторантами та експертами;
- проведення тренінгів з питань
законотворчої діяльності,
публічного
управління та адміністрування, в тому
числі в режимі онлайн, з подальшою
видачею сертифікатів про підвищення
професійних компетентностей;
- організація спільних наукових
конференцій,
симпозіумів
та
консультаційної діяльності у сферах, що
становлять взаємний інтерес.
Стаття 3.

Тематика спільних досліджень, як і
конкретні
форми
співробітництва,
розглядаються
і
затверджуються
додатково.
Графік
реалізації
та
умови
фінансування кожного спільного проекту
будуть
узгоджуватися
Сторонами
додатково, щодо кожного проекту будуть
доповнення до цієї Угоди, які будуть її
частиною.

тзгтш ш уз ЦдЬіці ргакпказі Ьагззіпсіз
тозІзЬзіІз^тзІзгіп
арапітаві,
цапипусгісіїік
їз^зЬБизІзгіпіп,
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ргосігатіапшп хагісі екзрегіігазі;
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olmaqla) бзгс есііітззі;
икгаупаба, АгзгЬаусапба уз сіі§зг
бікзізгбз еіші тзяаїзізгіп birgэ пз§гі;
-

-Їзбціцаі9і1аг,
gэnc
аіітізг
(зїа]ке9тз), magistгlar, бокюгапїіаг уз
тиізхзззізізгіп тиЬабіїззі;
-qanunvericilik
Ізаііуузїіпіп
їзкті11з§Ьігі1тззі, йоуізї ісіагзщііуі уз
іЬагзеїтз тзззізізгі ііггз опіауп ґогтаїЬа
їзіітізгіп
ке9Ігі1т ззі
уз
пзбсзсіз
зегілґікаііапп уегіїтззі;
- qar§lllqll maraq бо^игап заЬзІзгЬз
birgэ еіші копґгапзіаг, зітрогіитіаг уз
тззІзЬзі кзаііуузйзгіпіп із§кі1і.
Магігіз 3.
Birgэ tэdqiqat тбугиіап уз х й зш і
зшзкбаЦц Іогтаїап зіауз olaraq пзгзгбзп
ке9Ігі1іг уз іззс^ізпіг.
ТзгзАзг, Ьзг Ьіг ortaq ІауіЬз ііггз ісга
qraflkini уз та1іууз1з§с!ігтз §зі11згіпі зіауз
olaraq razlla§dlracaqlar. Нзг Ьіг ІауіЬз ііз
Ьа§1і Ьи Багі§з, Эmэkda§llq БагЦіпіп Ьіг
Ьіззззі к іті хіЬтзі edэcэk зіаузізг
edilэcэkdir.
М ^ гіз 4.

ТзгзАзг araslnda Ьи Багі§іп Ьзуаїа
ке9Ігі1шззі ііз эlaqэdar уагапап Акіг
Будь-які
розбіжності
між аупіщіап, тзз1зЬзї1з§тз1зг уз уа Ьапі§щ1аг
Сторонами, що виникають при реалізації уоіи ііз Ьап§щ ззазіпЬа Ьзіі еЬіІзсзкЬіг.
цієї Угоди, будуть вирішуватися на
Магігіз 5.
дружній основі за допомогою консультацій
або переговорів.
Ви Багі§ 5 іі mйddэtinэ Ьа|1ат1іг уз
Стаття 5.
imzalandlgl ІагіхЬзп qйvvэyэ тіпіг. Qйvvэdэ
Ця Угода укладена строком на 5 оіта mйddэti bitdikdэn зопга, Tэrэflэrdэn
років і набуває чинності з дня його Ье9 Ьігі Багіфп dayandlrllшasl haqqlnda зп
підписання. Після закінчення терміну дії, агі 3 ау зуузі \azili ЬіМігі$ gбndэrmэdiyi
Стаття 4.
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Угода буде продовжуватися додатково ще
на 5 років, якщо жодна із Сторін не менш,
ніж за 3 місяці не надасть письмове
повідомлення про призупинення її дії.
Кожна зі сторін також має право в
будь-який час денонсувати цю Угоду
шляхом направлення іншій стороні
письмового повідомлення, не менше ніж за
З місяці до дати денонсації Угоди.

halda, Sazi§ novbati 5 il muddatina
uzadilacaqdir.
Taraflardan har biri istanilan vaxt
digar tarafa
Sazi§in xitam tarixindan an azi 3 ay avval
lagvetma haqqinda yazili bildiri§ gondararak,
bu Sazi§i dayandirmaq huququna malikdir.

Madda 6.
Стаття 6.

Ця Угода укладена Українською та
Азербайджанською мовами у двох
примірниках, які мають однакову силу.

Національна Академія Авіації
її Hava УоТьУ^--.

ЗАТ «Азербайджан Хава Йоллари»,
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Аріф Мір Джалал огли Пашаєв

Інститут законодавства Верховної Ради
України
в.о. директора, член-кореспондент
Національної академії наук України,
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Bu Sazi§' Ingilis va Azarbaycan
dillarinda iki niisxada tartib edilarak eyni
huquqi qiivvaya malikdir.

“Azarbaycan Hava Yollari” QSC
Milli Aviasiya Akademiyasi

Arif Mir Calal ogfu Pa§ayev

Ukrayna Ali Radasinin Qanunvericiiik
Institutunun direktoru vazifasini icra edan,
Ukrayna Milli Elmlar Akademiyasinin
miixbir ttzvti, Ukraynanin Fovqalada va
Salahiyyatli Safiri

Надзвичайний і Повноважний Посол
Ук

оманович Бершеда
голова Вченої ради, академік
Національної академії наук України,
народний депутат України

Yevgeniy Romanovi^ Bcrseda
Elmi ^uranin sadri, Ukrayna Milli Elmlar
Akademiyasinin akademiki, Ukraynanin
xalq deputati
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