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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Devletleri Hükümetleri
Arasında Suçla, Özellikle Örgütlü Suç Türleriyle
Mücadele İşbirliği Anlaşması
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Katılımcı Devletleri Hükümetleri:
Arnavutluk Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti,
Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova
Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna
bundan böyle "Taraflar" olarak adlandırılacaktır.
Ulusal ve uluslararası suçun her türünün; insanların sağlık, güvenlik ve
refahına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve toplumun ekonomik, kültürel
ve politik temellerini olumsuz yönde etkilediğini kabul ederek,
Genel olarak suç gelişiminin boyut ve eğilimleri hususunda derin endişe
duyarak,
Uluslararası uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı, terörizm ve
organize suçlar arasında giderek artan bağlantılar olduğunu dikkate alarak,
Özellikle organize suçlar, uyuşturucu ve psikotrop madde, silah ve
radyoaktif madde kaçakçılığı, tüm terörist eylemler yanı sıra göçle ilgili suç
eylemlerine ilişkin suç önleme ve kontrolü alanındaki Birleşmiş Milletler
belgelerinin hükümlerini dikkate alarak,
30 Haziran 1995 tarihli KEİ Katılımcı Devletleri Üst Düzey Toplantısı
Bükreş Bildirisi hükümlerini, 12 Haziran 1996 tarihli KEİPA Üye Ülkeleri
arasında Organize Suçlarla Mücadele konulu KEİ Parlamenterler Asamblesi'nin
15/1996 sayılı tavsiye kararını, 25 Ekim 1996 tarihinde Moskova'da KEİ
Katılımcı Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından kabul edilen
17 Ekim 1996'da Erivan'da yapılan KEİ Katılımcı Devletleri I.İçişleri
Bakanları Toplantısı Ortak Bildirisi'ni ve 22 Ekim 1997'de İstanbul'da yapılan
II. İçişleri Bakanları Toplantısı Ortak Deklarasyonu'nu göz önüne alarak,
Suçla mücadele alanında uluslararası işbirliğine büyük önem vererek ve
genel olarak kabul gören insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalarak, bu alanda
mümkün olan en geniş ve etkin biçimde karşılıklı yardımda bulunmayı isteyerek,
Suçla mücadele alanında gösterilen her çabanın küresel ve bölgesel
düzeyde meydana gelen bağlantılı faaliyetleri dikkate alması gereğini
vurgulayarak,
Eşitlik ve ortak çıkarlar prensipleri temelinden yola çıkarak,
KEİ Katılımcı Devletleri'nin ulusal mevzuatlarına ve taraf oldukları
uluslararası anlaşmalara saygı duyarak ve anılan devletlerin üçüncü
Devletlerle yaptıkları iki ve çok taraflı anlaşmalardan doğan önceki
yükümlülüklerine halel gelmeksizin,
Aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
İşbirliği Alanları
1- Taraflar, suçların önlenmesi, bastırılması, ortaya çıkarılması, ifşası
ve tahkiki hususlarında ve özellikle aşağıdaki konularda işbirliği
yapacaklardır:
- Terörist eylemler,
- Organize suçlar,
- Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı işlenmesi, üretilmesi,
imali ve kaçakçılığı,
- Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı üretiminde kullanılan
katkı maddeleri ve gerekli kimyasal maddelerin yasadışı imali, yasa dışı
ticaret ve kullanımı,
- Biyolojik, kimyasal ve radyolojik silahlar, mühimmat, patlayıcı,
nükleer ve radyoaktif maddeler yanı sıra zehirli maddeleri de içerecek
şekilde silah kaçakçılığı,
- Uluslararası yasadışı ekonomik eylemler ve suç eylemleri, şüpheli
ekonomik muamele ve bankacılık işlemleri ve yatırım alanındaki suistimaller
sonucu elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (kara para aklanması),
- Kaçakçılık,
- Göçle ilgili suç eylemleri, yasadışı sınır geçişleri ve yasadışı insan
kaçakçılığı,
- Kadınların, rüştünü ispat etmemişlerin ya da çocukların cinsel
istismarı,
- Banknot, kredi kartları, belgeler, senetler ve diğer değerli kağıtların
yanı sıra her türlü kimlik belgelerinin sahteciliği,
- İnsanların can ve mallarına yönelik şiddet suçları,
- Tarihi ve kültürel mirasın, sanat eserlerinin değerli taş ve metallerin,

fikri mülkiyetin yanı sıra diğer değerli maddelerin kaçakçılığı,
- İrtikap,
- Çevresel suçlar,
- Bilgisayar suçlarını da içeren yüksek teknoloji suçları,
- Adam kaçırma ve insan organları ticareti,
- Denizcilik suçları (dolandırıcılık, korsanlık vb.),
- Hırsızlık ve motorlu araç kaçakçılığı,
2- Taraflar, ayrıca aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır:
- Eğitim, öğretim ve personelin becerilerinin artırılması,
- Heyet değişimi yoluyla sosyal, kültürel ve spor alanlarında işbirliği,
- Suçla mücadele ve bilgi sistemleri iletişim araçları ve özel ekipmanları
geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak,
- Kayıp şahısların, çalınmış ya da kaybolmuş mülklerin bulunması ve
cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılması gibi ortak menfaat alanlarında;
genel olarak suçluluğun kontrolü ve suçun önlenmesi amacıyla işbirliği yapmak.
MADDE 2
İşbirliği Şekilleri
1- Taraflar arasında işbirliğine, özellikle aşağıdaki yollarla
ulaşılabilir;
- Ortak menfaatin söz konusu olduğu alanlarda bilgi ve tecrübe değişimi,
- Sınır aşan suçlara karışan bireyler ve suç şebekeleri hakkındaki
bilgiler dahil, özellikle bütün terör eylemleri, organize suçlar, uyuşturucu
ve psikotrop madde, silah ve radyoaktif madde kaçakçılığı ile göç ile ilgili
suçlar başta olmak üzere her türlü sınır aşan suçların önlenmesi ve
bastırılması için bilgi değişiminde bulunma,
- Suç şebekelerine karşı koordineli eylemlerin planlanması ve kabulü,
- Suç takibatından veya cezaların infazından kaçan bireylerin yanı sıra
kayıp oldukları bildirilenlerin aranması,
- Yeni suç türlerine, bunların önlenmesi, bastırılması, ortaya
çıkartılması ve tahkiki yöntem ve şekillerine ilişkin bilgi değişimi,
- Suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasıyla ilgili olanları da
içerecek şekilde şüpheli ekonomik muameleleri ve banka işlemlerini ortaya
çıkarmada yardımda bulunma,
- Uluslararası hukuka uygun olarak, özellikle uyuşturucu ve psikotrop
maddelerin ve katkı maddelerinin ortaya çıkarılması, soruşturulması ve kontrol
edilmesi alanlarında kriminolojik ve adli araştırmalar için bilimsel ve
teknolojik metot ve araçların kullanımı hakkında tecrübe değişimi,
- Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin nakli saklanması ve dağıtımında
kullanılan metotlarla ilgili bilgi değişiminde bulunma,
- Özellikle uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçakçılığını önlemek
amacıyla sınırlarında gerekli hukuki, idari ve güvenlik tedbirleri alma,
- Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçakçılığında, imalat
teknolojosinde ve bu alanda mevcut maddelerde karşılaşılan yeni tip
uyuşturucu ve psikotrop maddeler yanı sıra bunların analiz ve tespitinde
kullanılan yeni araştırma metotları hakkında bilgi değişiminde bulunma,
- Uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı ile terörizm ve organize
suçlar arasındaki bağlantılara dair olaylar hakkında bilgi değişiminde
bulunma,
- Sahte seyahat belgelerinin ortaya çıkarılması, suç ve özellikle terörist
eylemlere karışan şüpheli şahısların yasadışı girişlerinin yanı sıra göç ile
ilgili suç eylemlerinin önlenmesi amacıyla, sınır denetimi ve yetkili denetim
birimlerine materyal ve teknik destek sağlama alanlarında bilgi ve tecrübe
değişiminde bulunma,
- Kurslar, danışmalar, seminerler ve eğitim kurslarının kalitelerinin
yükseltilmesi dahil çalışma tecrübelerinin değişimi,
- Bu Anlaşmanın kapsam alanı içerisindeki istatistiki bilgilerin yanı sıra
ulusal hukuki dokümanlar ve hükümler, broşürler, yayınlar ve bilimsel
araştırmaların sonuçlarının değişimi,
- Acil ve özel ortak çıkar konularını ele alma gerekliliği konusunda fikir
birliğine varıldığında, yetki alanları çerçevesinde uzmanlar toplantılarının
organizasyonu,
- İç hukuka uygun olarak, kültürel ve tarihsel değerler, motorlu araçlar
ve ateşli silahlar dahil olmak üzere seri numarası veya belirleyici işaretlere
sahip çalınmış nesnelerin yanı sıra senet ve pasaportların (kimlik kartları)
aranması ve iadesi,
- Kendi devletleri topraklarında işledikleri suçlardan dolayı mahkum
edilenler yanı sıra soruşturmaya tabi tutulan diğer Taraf devlet vatandaşları

hakkında bilgi değişiminde bulunulması,
MADDE 3
Kontrollü Teslimatlar
Taraflar, kendi iç hukukları ve uluslararası yükümlülüklerine uygun
olarak, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ayrıca bunların üretiminde kullanılan
katkı maddelerinin kontrollü teslimatının yapılması için gerekli şartların
hazırlanmasını temin edeceklerdir.
Taraflar, kontrollü teslimat metodunu, kaçakçılığı yapılan diğer
nesnelere uygulama ihtimalini değerlendireceklerdir.
Taraflar, etkin kontrollü teslimatı başlatma ve yürütmede gerektiği
ölçüde karşılıklı uyumu sağlayabilmek için kendi mevzuat ve uygulamalarını
ahenkleştirmeye çaba göstereceklerdir.
MADDE 4
İşbirliği Vasıtaları
Taraflar, yasalarına ve uluslararası yükümlülüklerine tabi olarak mevcut
Anlaşma hükümleri doğrultusunda, yetkili makamları vasıtasıyla suçla
mücadelede işbirliği yapacaklardır.
Taraflar, doğrudan irtibat kurabilecekleri yetkili makamları ve/veya
irtibat noktalarını belirleyecek ve şayet gerek duyulursa karşılıklı olarak
irtibat görevlisi atayacaklardır.
Her bir taraf bu Anlaşmanın yürürlüğe girişini takip eden iki ay
içerisinde yetkili makamlarına ve/veya irtibat noktalarına dair bir listeyi
Depozitöre teslim edecektir. Taraflar, yetkili makamları ve/veya irtibat
noktalarına dair listelerinde meydana gelen değişiklikleri Depozitöre
bildireceklerdir.
MADDE 5
İşbirliği Talebi
Mevcut Anlaşma çerçevesinde işbirliği, ilgili Tarafların yetkili
makamlarınca sunulan işbirliği talebi esasına dayalı olarak icra edilecektir.
İşbirliği talepleri yazılı olarak sunulacaktır. Acil durumlarda talepler
sözlü olarak iletilebilir, ancak sözlü talebi takiben üç gün içerisinde teknik
iletişim vasıtalarından faydalanılarak yazılı teyidi gönderilmelidir.
Taraflardan her biri, işbirliği talebini şayet yerine getirilmesi devletin
egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini veya diğer temel çıkarlarını
tehlikeye atıyorsa veya ulusal mevzuatına veya uluslararası zorunluluklarına
aykırıysa, işbirliği talebini kısmen veya bütünüyle reddedebilir. İşbirliği
talebinin reddi, talepte bulunan Tarafa gecikmeksizin, yazılı olarak
bildirilecektir.
Tarafların yetkili makamları, işbirliği taleplerinin derhal ve bütünüyle
sağlanması için gereken tüm önlemleri alacaklardır.
MADDE 6
Çalışma Grubu
Taraflar, bu Anlaşma temelinde işbirliğini geliştirmek ve uygulama
yollarını incelemek ve bu Anlaşmaya ek protokollere veya yeni uluslararası
anlaşmalara duyulan ihtiyaç ile aynı zamanda suçla mücadele alanında ortak
işbirliği kurumları oluşturma ihtiyacı hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere
bir Çalışma Grubu oluşturacaklardır.
MADDE 7
Lisan
Bu Anlaşma çerçevesinde, işbirliğinin sağlanmasını teminen Taraflar
aksine karar almadıkça, Tarafların yetkili makamları yazılı işlemler için
İngilizce, sözlü işlemler için ise İngilizce ve Rusça dillerini
kullanacaklardır.
MADDE 8
Harcamalar
Her bir özel durum için aksine karar verilmedikçe her bir Taraf,
Anlaşmanın yerine getirilmesi sırasında meydana gelen harcamaları bağımsız
olarak karşılayacaktır.
MADDE 9
Anlaşmanın Uygulanması
Bu Anlaşmanın uygulanması her bir Tarafın ulusal mevzuatına tabidir.
Bu Anlaşma Tarafların diğer uluslararası yükümlülüklerini yerine

getirmelerini engellemeyecektir.
Bu Anlaşmaya uygun olarak elde edilen bilgi ve belgeler talep
edildiğinde gizli tutacaklar ve tevdii eden Tarafça belirlenecek amaçlara
uygun olarak kullanılacaktır. Bu Anlaşma çerçevesinde elde edilen bilgi ve
belgeler tevdii eden Tarafın ön onayı alınmaksızın üçüncü bir Tarafa
aktarılmayacaktır.
Anlaşma hükümlerinin uygulanması ya da yorumundan doğacak sorunlar,
uluslararası hukukun ilgili kurallarına uygun olarak ilgili Taraflarca
danışmalarla çözüme kavuşturulacaktır.
MADDE 10
Nihai Hükümler
1- Daimi Uluslararası Sekretarya (PERMIS) bu Anlaşmanın Depozitörü
olacaktır. Bu Anlaşmanın İngilizce dilindeki tek orijinal metni PERMİS'te
bulunulacak, her bir Taraf ülkeye onaylanmış kopya metinler gönderilecektir.
2- Bu Anlaşma üçüncü uygun bulma ya da onaylama belgesinin
PERMIS'e gönderilme tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
3- Üçüncü onaylama ya da uygun bulma belgesinin gönderilmesinden
sonra bu Anlaşmayı onaylayan ya da uygun bulan her bir Taraf açısından
mevcut Anlaşma, onaylama ya da uygun bulma belgesinin Depozitöre
gönderilme tarihinden sonraki otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
4- Herhangi bir taraf PERMIS'e resmi bildirimde bulunarak Anlaşmadan
çekilebilir. Çekilme, PERMIS tarafından çekilme bildiriminin alındığı tarihten
üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
5- Herhangi bir Taraf bu Anlaşma için değişiklik önerisinde bulunabilir.
Böyle bir değişiklik bütün Tarafların onayı üzerine kabul edilebilecek ve bu
maddenin 2. ve 3. paragraflarına uygun olarak yürürlüğe girecektir.
Bu Anlaşma aşağıda imzası bulunan tam yetkili kişiler tarafından
imzalanmıştır.
Bin dokuz yüz doksan sekiz yılı Ekim ayının ikinci günü Kerkyra'da
hazırlanmıştır.
Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Gürcistan Hükümeti Adına
Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Romanya Hükümeti Adına
Rusya Federasyonu Hükümeti Adına
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Ukrayna Hükümeti Adına

Agreement
Among the Governments
of the Black Sea Economic
Cooperation Participating States
on Cooperation in Combating Crime,
in Particular in its Organized Forms
The Governments of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Participating
States: the Republic of Albania, the Republic of Armenia, the Republic of
Azerbaijan, the Republic of Bulgaria, Georgia, the Hellenic Republic, the
Republic of Moldova, Romania, the Russian Federation, the Republic of Turkey,
Ukraine, hereinafter,, referred to as "The Parties",
Recognizing that national and international crime, in all its forms,
poses a serious threat to the health, security and welfare of human beings,
and adversely affect the economic, cultural and political foundations of
soclety,
Being deeply concerned about the scale and trends of crime development, in
general,
Noting that there are cases of growing linkage between International
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, terrorism
and organized crime,
Taking into consideration the provisions of the United Nations documents
in the sphere of crime prevention and control, in particular concerning
organized crime, illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic
substances, weapons and radioactive materials, all acts of terrorism as well
as criminal activities related to migration,
Taking into consideration the provisions of the Bucharest Statement
of the high level Meeting of the BSEC Participating States of 30 June 1995,
the Recommendations of the Parliamentary Assembly of BSEC (PABSEC) 15/1996 of
12 June 1996 on cooperation among the PABSEC Member Countries, on combating
organized crime, the Joint Statement of the First Meeting of the Ministers of
Internal Affairs of the BSEC Participating States, of 17 October 1996, in
Yerevan, that was approved by the Heads of Countries and Governments of BSEC
Participating States, on 25 October 1996, in Moscow, and the Joint Declaration of
the Second Meeting of the Ministers of Internal Affairs in Istanbul, on 22 October
1997,
Paying great attention to international cooperation in the sphere of
combating crime and willing to render mutual assistance in this sphere as wide
and effective as possible within the appropriate adherence to generally
recognized human rights and freedoms.
Emphasizing the need that every effort to combat crime should take
into account the relative activities taking place at a global and regional
level,
Proceeding on the basis of the principles of equality and mutual benefit,
Respecting international agreements and national legislations existing in
the BSEC Participating States, and without prejudice to their previous
commitments based on bilateral and multilateral agreements with third States,
Have agreed as follows:
Article 1
Areas of Cooperation
1. The Parties shall cooperate for the prevention, suppression, detection,
disclosure and investigation of crimes, and in particular of:
. acts of terrorism;
. organized crime;
. illicit cultivation, production, manufacture and trafficking in narcotic
drugs and psychotropic substances;
. illicit manufacture, illicit trade and use of precursors and essential
chemicals for the illegal production of narcotic drugs and psychotropic
substances
. illegal trafficking in weapons, including biological, chemical and
radiological weapons, ammunition, explosives, nuclear and radioactive
materials, as well as poisonous substances;
. international illegal economic activities and legalization of proceeds
(money laundering) deriving from criminal activities, suspicious economic and
banking transactions and abuses in the investment field;
. smuggling;
. criminal activitles related to migration, illegal crossing of borders

and illegal trafficking in human beings;
. sexual exploitation of women and minors or children;
. counterfeiting and forgery of banknotes, credit cards, documents,
securities and other values, as well as any kind of identity documents;
. violent crimes agains human life and property;
. illicit trafficking in items of historic and cultural heritage, works
of art, precious stones and metals, intellectual property, as well as any
other valuable items;
. corruption;
. ecological crime;
. hightech crime, including computer crime;
. kidnapping and trade of human organs;
. maritime crime (maritime fraud, piracy etc.);
. theft and illegal trafficking in vehicles.
2. The Parties shall also cooperate in the following fields:
. education, training and skill enhancement of personnel;
. cooperation in cultural, sport and social fields through the
exchange of delegations;
. carrying out scientific research for the purpose of combating
crime and of developing information systems, communication
means and special equipment;
. cooperation in other areas of mutual interest, with the aim of
controlling criminality in general, and preventing crime, such as
the detection of missing persons, stolen or lost items, and the
identification of corpres.
Article 2
Forms of Cooperation
Cooperation among the Parties may be achieved in particular
through:
. exchange of information and experience in the fields of common
interest;
. exchange of information for the prevention and suppression of any form
of transnational crime, in particular all acts of terrorism, organized crime,
illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances, weapons and
radioactive materials, criminal activities related to migration, including
information as to individuals and criminal networks involved in the
transnational crime;
. planning and adoption of coordinated actions against criminal networks;
. search of individuals escaping from criminal prosecution or execution of
sentences, as well as those reported missing;
. exchange of information concerning new types of crime, methods and forms
of prevention, suppression, detection and investigation of them;
. assistance in detecting suspicious economic and banking transactions,
including those related to the legalization of criminal proceeds;
. exchange of experience on the use of scientific and technological
methods and means for criminological and forensic researches, especialiy in
the areas of investigation, detection and control of narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors, in accordance with the international
law;
. exchange of information concerning methods used for transportation,
concealment and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances;
. taking necessary legal, administrative and security measures at
their borders in order to prevent smuggling, especially in narcotic drugs and
psychotropic substances;
. exchange of information about new types of narcotic drugs and
psychotropic substances which appear in illegal trafficking, manufacturing
technology and substances used hereto, as well as new methods of research used
in the analysis and identification of narcotic drugs and psychotropic
substances;
. exchange of information regarding cases of links of illicit trafficking
in drugs and psychotropic substances with terrorism and organized crime;
. exchange of information, knowledge and experience in the field of border
controis, and in the field of material and technical support of the competent
control services, for the purpose of detecting forged travel documents, and of
preventing the illegal entry of suspect persons involved in criminal and
especially terrorist acts, as well as criminal activities related to
migration;
. exchange of working experience including upgrading courses,

consultations, seminars and training courses;
. exchange of statistical data, as well as national legal texts and
provisions, brochures, publications and results of scientific researches in
fields covered by this Agrrement;
. organization of meetings of experts within the framework of their
competence, whenever they agree that it is necessary to deal with urgent and
special matters of common interest;
. search and return, in accordance with national legislation, of stolen
objects having numbers or specific marks, including cultural and historical
values, vehicles and firearms, as well as numbered securities and passports
(identity documents);
. exchange of information about citizens of the States of the other
Parties who have been convicted of crimes committed in the territories of
their States, as well as individuals who are under investigation.
Article 3
Controlled Deliveries
The Parties shall assure, in line with their national legislation and
international obligations, the necessary conditions for carrying out
controlled dellveries of narcotic drugs and psychotropic substances as well as
precursors used for their production.
The Parties shall consider the possibility of appiying the method of
controlled delivery to other objects being in illicit traffic.
The Parties shall endeavour to harmonize their legislation and practices,
in order to be mutually compatible to the necessary extent, to initiate and
carry out effectively controlled deliveries.
Article 4
Means of Cooperation
The Parties shall cooperate in combating crime through their competent
authorities, in accordance with the provisions of this Agreement, subject to
the legislation and international obligations of their States.
The Parties shall determine their competent authorities and/or contact
points through which direct communication is ensured and if necessary shall
exchange liaison officers.
Each Party shall submit to the Depository a list of its competent
authorities and/or contact points within a two month period following the
entry into force of this Agreement. The Parties shall inform the Depository of
any changes in their lists of competent authorities and/or contact points.
Article 5
Request for Cooperation
Cooperation, within the framework of this Agreement, shall be carried out
on the basis of requests for cooperation submitted by the competent
authorities of the interested Parties.
Requests for cooperation shall be submitted in writing. In emergency
cases, requests may be submitted verbally, but a confirmation in writing
should follow within the next three days using, inter alla, technical means of
communication.
Each Party may, totally or partially, reject a request for cooperation,
if the compliance with the request for cooperation endangers the sovereignty,
securitey, public order or other essential interests of its State, or if it is
contrary to the legislation or to the international obligations of its State.
The rejection of a request for cooperation is served in writing to the
requesting Party without delay.
The competent authoritles of the Parties shall take all the appropriate
measures to ensure the prompt and complete compliance with the request for
cooperation.
Article 6
Working Group
The Parties shall establish a Working Group in order to examine the ways of
implementing and promoting cooperation on the basis of this Agreement, and,
inter alia, to submit recommendations with regard to the need of additional
protocols to this Agreement or new international agreements, as well as to the
need to create common institutions of cooperation in the sphere of combating
crime.

Article 7
Languages
In order to ensure the cooperation in the framework of this Agreement, the
competent authorities of the Parties shall use the English language during the
written procedure, the English and Russian language in the oral procedure,
unless the Parties have mutually agreed otherwise.
Article 8
Expenses
Each Party shall independentiy bear expenses arising in the course of the
implementation of this Agreement, unless decided otherwise in each particular
case.
Article 9
Implementation of this Agreement
The implementation of this Agreement is subject to the legislation of
the State of each Party.
This Agreement shall not hinder the fulfillment of other international
obligations of the Parties.
The information and documents obtained in accordance with this Agreement
shall be kept confidential when so requested and be used in compliance with the
purposes to be determined by the delivering Party. The documents and information
obtained under this Agreement shall not be transmitted to a third party without the
prior authorization of the providing Party.
Disputable questions which may arise in connection with the interpretation
or implementation of the provisions of this Agreement shall be resolved by the
Parties concerned, through consultations, according to the relevant rules of
the international law.
Article 10
Final Provisions
1. The Permanent International Secretariat (PERMIS) shall be the
Depository of this Agreement. The original of this Agreement in a single copy
in the English language shall be deposited with the PERMIS which shall
transmit a certified copy to each Party.
2. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following
the date on which the third document of ratification or approval is deposited
with the PERMIS.
3. For each Party, ratifying or approving this Agreement, after the
deposition of the third document of ratification or approval, this Agreement
shall enter into force, on the thirtieth day after the date of the deposition
of the document of ratification or approval by this Party.
4. Any Party may withdraw from this Agreement by formal natification to
the PERMIS. Withdrawal shall take effect within three months after the date on
which the withdrawal notification is received by the PERMIS.
5. Any Party may propose an amendment to this Agreement. Such amendment
shall be accepted upon the consent of all the Parties and shall enter into
force in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article.
IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect,
have signed this Agreement
Done at Kerkyra in this second day of October one thousand nine hundred
ninety eight
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the Republic of Albania
the Republic of Armenia
the Republic of Azerbaijan
the Republic of Bulgaria
Georgia
the Hellenic Republic
the Republic of Moldova
Romania
the Russian of Federation
the Republic of Turkey

For the Government of Ukraine

