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PREAMULUM 

A Szerb Koztarsasag Igazsagiigyi Miniszteriuma es a Magyar 
Koztarsasag Igazsagiigyi es Rendeszeti Miniszteriuma (a tovabbiakban 
"F elek"), 

- Tudataban a nemzetkozi egyiittmiikodes fontossaganak, valamint a 
nemzeti jog nemzetkozi es eur6pai eloirasokkal val6 harmonizaci6ja 
sziiksegessegenek, 

- Azzal a szandekkal, hogy elosegitsek a regionalis egyiittmiikodest a 
ket miniszterium kozotti kapcsolat fejlesztese utjan, 

- Megerositve azon elhatarozasukat, hogy konstruktivan 
hozzajaruljanak az eur6pai integraci6s folyamathoz es a ketoldalu 
kapcsolatok fejlodesehez, 

Az alabbiakban allapodtak meg: 

1. cikk 
Celok 

A Felek a tapasztalatcsere elosegitese erdekeben az alabbi tertileteken 
miikodnek egyiitt: 

a) A nemzeti jogszabalyokat es az igazsagiigyi strukturat erinto 
informaci6, 

b) Egyeb teriileteken torteno egyiittmiikodes, felteve, hogy az 
osszhangban van a Felek feladataival es celkitiizeseivel. 

2. cikk 
Szakertok csereje 

A Felek elosegitik szakertok es delegaci6k cserejet 
miniszteriumban alkalmazott megoldasok tanulmanyozasa 
( tanulmanyutak szervezese ). 

a masik 
celjab61 

2 



3. cikk 
Koltsegek 

Eltero megallapodas hianyaban, a latogatasok koltsege az alabbiak szerint 
oszlik meg: 

A meghiv6 miniszterium viseli a szallas es az ellatas koltsegeit. 
A Felek maguk viselik az utazassal kapcsolatban felmerlilt koltsegeiket. 

4. cikk 
M6dositasok 

A jelen Nyilatkozatot a Felek diplomaciai uton tovabbitott irasbeli 
egyetertes alapjan m6dosithatjak. 

5. cikk 
A kommunikaci6 nyelve 

A Felek megallapodnak, hogy az egylittmiikodes soran mind irasban, 
mind sz6ban az angol nyelvet hasznaljak munkanyelvkent. 

6. cikk 
Hatalybalepes 

Ajelen Nyilatkozat az alairasa napjan Iep hatalyba. 
A jelen Nyilatkozat hatarozatlan idore sz61. 
A jelen Nyilatkozatot barmelyik Fel felmondhatja a masik Felhez 

diplomaciai uton eljuttatott irasbeli ertesites utjan. A Nyilatkozat a 
felmondasr61 sz616 ertesitestol szamitott harom (3) h6nap elteltevel veszti 
hataiyat. 

A Nyilatkozat felmondasa eseten a folyamatban levo programokat, 
projekteket es tanulmanyokat a befejezesiikig folytatni kell. 
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7. cikk 
A Nyilatkozat nemzetkozi jogi helyzete 

A jelen Nyilatkozat nem teremt uj nemzetkozi jogi kotelezettsegeket, es 
nem erinti a mas orszagokkal fennall6 vagy egyeb nemzetkozi jogi 
kotelezettsegeket. 

Kesziilt Belgradban, 2009. szeptember 28 napjan, ket eredeti peldanyban, 
szerb, magyar es angol nyelven, mindharom nyelvu szoveg egyarant hiteles. 
A szoveg ertelmezese teren felmeriilo vita eseten az angol nyelvu szoveg az 
iranyad6. 

IGAZSAGUGYI MINISZTER 

v~#ct. ~~ 
Snezana Malovic 

IGAZS.AGUGYI ES 
RENDES ETI MI ISZTER 
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