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Republica Portuguesa 
MINISTERIO DA JUSTI<;A 

Republica da Servia 
MINISTERIO DA JUSTI<;A 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 

ENTRE 

0 MINISTERIO DA JUSTI<;A DA REPUBLICA PORTUGUESA 

E 

0 MINISTERIO DA JUSTI<;A DA REPUBLICA DA SERVIA 

Lisboa, 24 de Maio de 2010 



Memorando De Entendimento Entre 0 Ministerio Da Justi-ra 
Da Republica Portuguesa E 0 Ministerio Da Justi-ra Da 

Republica Da Servia 

0 Ministerio da Justi<;a da Republica Portuguesa eo Ministerio da Justi<;a da 
Republica da Servia, adiante designados como «Partes»: 

Desejando contribuir para o refor<;o das rela<;5es bilaterais entre ambas as 
Partes; 

Conscientes da importancia da coopera<;ao intemacional em materias da 
competencia de ambas as Partes; 

Desejando tambem a promo<;ao da coopera<;ao juridica, judiciaria entre 
ambas as Partes; 

Convencidos de que a coopera<;ao mutua e a troca de informa<;5es e 
experiencias, no dominio juridico e judiciario vao de encontro aos interesses 
de ambas as Partes; 

Reafirmando a sua determina<;ao em contribuir para a modemiza<;ao da 
Justi<;a e para o processo de integra<;ao europeia; 

Tendo em conta as negocia<;5es em curso do Acordo bilateral entre a 
Republica Portuguesa e a Republica da Servia no dominio do combate a 
criminalidade, 

Acordam no seguinte: 

Artigo 1.0 

Objecto 

0 presente Memoranda de Entendimento (MdE) estabelece a coopera<;ao 
entre o Ministerio da Justi<;a da Republica Portuguesa e o Ministerio da 
Justi<;a da Republica da Servia em materia de transferencia de 
conhecimentos e de boas praticas na utiliza<;ao de novas tecnologias ao 
servi<;o da Justi<;a e na presta<;ao de apoio tecnico, bern como nas areas 
juridicae judiciaria, incluindo a modemiza<;ao da Justi<;a. 
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Artigo 2.0 

Modalidades de coopera~ao 

A coopera<;ao prevista no presente MdE incluini, nomeadamente, as 
seguintes modalidades: 

a) Visitas de trabalho e intercambio de tecnicos, peritos e especialistas; 
b) Presta<;ao de assistencia tecnica e juridica no ambito das materias 

referidas no Artigo 1. 0 , sempre que possivel atraves de meios 
electr6nicos; 

c) Desenvolvimento de ac<;oes de forma<;ao tecnico-juridicas, sempre 
que possivel atraves de meios electr6nicos; 

d) Organiza<;ao de seminarios e conferencias que versem sobre materias 
de interesse mutuo das Partes no ambito do presente MdE; 

e) Troca de informa<;ao sobre aspectos especificos dos respectivos 
ordenamentos juridicos e das organiza<;oes intemacionais de que 
ambas as Partes sao membros, de acordo com o objecto do presente 
MdE; 

f) Troca de publica<;oes e estudos cientificos, profissionais e didacticos e 
de dados cientificos e tecnicos de acordo com o objecto do presente 
MdE; 

Artigo 3.0 

Pontos de contacto 

Cada uma das Partes designara urn ponto de contacto para assegurar a 
coordena<;ao intema e manter a liga<;ao directa entre os dois Ministerios para 
melhorar e facilitar a aplica<;ao das disposi<;oes do presente Memoranda. 

Artigo 4.0 

Costas 

As despesas resultantes da aplica<;ao do presente Memoranda serao da 
responsabilidade de cada uma das Partes, em conformidade com as 
respectivas legisla<;oes nacionais. 
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Artigo 5.0 

Altera~oes 

1. As Partes podem requerer a introdu9ao de altera9oes ao presente 
Memoranda, em qualquer altura da sua execu9ao. 

2. As altera9oes entrarao em vigor de acordo com os termos especificados no 
Artigo 7. 0 do presente MdE. 

Artigo 6.0 

Solu~ao de controversias 

Quaisquer divergencias de interpreta9ao ou de aplica9ao do presente 
Memoranda serao resolvidas pela via da concerta9ao entre ambas as Partes. 

Artigo 7. 0 

Entrada em vigor 

0 presente Memoranda entra em vtgor na data da assinatura pelos 
representantes de ambas as Partes. 

Artigo 8.0 

Vigencia e denuncia 

1. 0 presente Memoranda vigorani por tempo indeterminado. 

2. 0 Memoranda podeni, contudo, ser denunciado a todo o tempo por 
qualquer das Partes mediante notificayao a outra Parte. 

3. A denuncia produzini efeito tres (3) meses ap6s a data de recep9ao da 
notifica9ao pela outra Parte. 
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Assinado em Lis boa a 24 de Maio de 2010, em do is exemplares originais, 
nas linguas portuguesa, servia e inglesa, fazendo todos OS textos igualmente 
fe. Em caso de divergencia de interpretac;ao deveni prevalecer a lingua 
inglesa. 

0 Ministro da Justi~a da 
Republica Portuguesa 

Alberto Sousa Martins 
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A Ministra da J usti~a da 
Republica da Servia 

Snezana Malovic 


