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Bundan sonra "Taraflar" olarak amlacak olan S1rbistan Cumhuriyeti Adalet 

Bakanhg1 ile Ttirkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanhg1, 

iki Taraf arasmdaki dostc;a ili~kileri peki~tirmek arzusu ile, 

Adli makamlarm toplum hayatmdaki rolilniln onemine inanm1~ olarak, 

Hukuki alandaki bilgi ve deneyim degi~iminin her iki Tarafm <;Ikarlanna hizmet 
edecegini belirterek, 

Her iki Tarafm uluslararasi yilkilmltiltiklerini, ulusal mevzuatlanm ve yetkilerini 
dikkate alarak, 

A~ag1daki goril~leri payla~maktadirlar; 

MADDE 1 

Taraflar a~ag1daki konularda i~birl igini geli~tireceklerdir: 

1. Hukuki konularda bilgi degi~imi; 

2. Her iki tarafm ve S1rbistan Cumhuriyeti ile Ttirkiye Cumhuriyeti adli makamlannm 
orgiltlenme ve c;ah~malanyla ilgili bilgi degi~imi; 

3. Adalet Bakanhklan arasmda her iki tarafm yetki alanlan ile ilgili olarak faaliyetlerin 
organize edilmesi; 

4. Hakimlerin, savciiarm ve her iki tarafm diger personelinin egitiminin kar~Ihkh olarak 
desteklenmesi; 

5. Kanun taslaklannm hazirlanmasi ve kanun hilkilmlerin uygulanmasmda S1rbistan 
Cumhuriyeti ve TUrkiye Cumhuriyeti'nin taraf oldugu uluslararasi sozle~melerle 

belirlenen standartlara uygun olarak bilgi degi~imi; 

6. Her iki tarafa yararh diger hukuki ve adli konularda i~birligi. 

MADDE2 

Bu ortak ac;Iklamanm htiklimlerinin uygulanmas1 amaciyla, Taraflar somut 
i~birligi programlannm yilhk olarak hazJrlanmasi konusundaki niyetlerini 
ac;Iklamaktadirlar. 



MADDE3 

i~birligi sorunlarmm y6zi.imi.i, i~birligi programlannm geli~tirmesi ve uygulanan 
programlannm ozetlenmesi amactyla Taraflar gerektiginde uzman ve 9alt~ma gruplan 
kurulmast konusundaki niyetlerini aytklamaktadtrlar. 

MADDE4 

Taraflar, her iki Devletin adli makamlannm arasmda dogrudan temas ve deneyim 
degi~imi ko~ullannm olu~turulmast konusundaki niyetlerini aytklamaktadtrlar. 

MADDE5 

Taraflar, kar~tltklt yararlan bulunan konularda, bilimsel konferanslar ve 
seminerler organize edeceklerdir. 

MADDE6 

Taraflar, kar~tltklt yararlan bulunan konularda ara~ttrma yapmak amactyla uzman 
degi~imini te~vik edeceklerdir. 

MADDE7 

Bu ortak aytklamadaki konularla ilgili yazt~malarda, Taraflar kendi ana dillerine 
ilaveten ingilizce 9evirileri kullanacakttr. 

MADDE8 

Aksi di.izenlenmedik9e, ziyaret masraflan a~agtdaki gibi kar~tlanacakttr: 



Davet eden taraf ia~e ve ibate giderlerini kar~llayacakttr. Taraflar seyahat 
masraflannt kendileri kar~llayacakttr. 

MADDE9 

Bu ortak a<;tklamayt Taraflar, kar~lltklt yazllt mutabakat ile degi~tirirler. 

MADDE 10 

Bu ortak a<;tklama Strbistan Cumhuriyeti ile Ti.irkiye Cumhuriyeti arasmda bir 
uluslararast hukuk yi.iki.imli.ili.igi.i dogurmamakta ve her iki devletin Adalet 
Bakanltklannm gorev alanmt etkilememektedir. 
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