
Образложење 

 да уз Нацрт закона о потврђивању уговора између Републике Србије и Републике 

Белорусије о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима 

не треба да се приложи анализа ефеката закона 

 

 

 

Република Србија и Република Белорусија закључле су уговор о правној помоћи, 

односно уговор којим се регулише питање правне сарадње између две државе у 

грађанским и кривичним стварима.  Наведена сарадња између две државе је све чешћа 

јер грађани обе државе и правна лица све чешће оставрују правне контакте. Поред тога, 

криминал као друштвена појава не познаје државне границе. Све то захтева ефикасну 

правну сарадњу између државних органа двеју држава, а закључивање овог уговора ће 

битно допринети да се та сарадња подигне на виши ниво. Закључивањем овог уговора 

олакшаће се и убрзати правни саобраћај између две државе и гарантоваће се правна 

сигурност физичким и правним лицима једне државе на територији друге државе.   

Између Републике Србије и Републике Белорусије до сада правна помоћ није била 

регулсана уговором и одвјала се по општим правилима из Закона о међународној 

правној помоћи у кривичним стварима  ("Службени гласник РС" бр. 20/09, и Уговора о 

правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између ФНРЈ и 

СССР од 24. фебруара 1962. ("Службени лист ФНРЈ" – Додатак, број 5/1963) што је 

доводило до одређених потешкоћа у првној сарадњи између две државе.    

Опште одредбе уговора односе се на обавезу указивања правне помоћи, правну заштиту  

и слободан приступ судовима и другим органима, обим правне помоћи, органе 

комуницирања, упутство за сачињавање замолнице, језик комуницирања и начин, 

достављање, одбијање правне помоћи, трошкови указивања правне помоћи, заштита 

сведока и вештака, обавештење о прописима. 

Правна помоћ у грађанским стварима коју регулише овај уговор односи се на : 

ослобођење од давања обезбеђења парничних трошкова и ослобођење од плаћања 

трошкова судског поступка, поступак по замолницама, достављање исправа, признање 

и извршење судских одлука у грађанским стварима ( услови, претпоставке, поступак).  

Правна помоћ у кривичним стварима коју регулише овај уговор односи се на : опште 

видове правне помоћи, привремену предају лица лишеног слободе, заштиту личне 

слободе, обавештења из казнене евиденције, формирање заједничких истражних 

тимова, одлагање правне помоћи, одбијање правне помоћи, уступање и преузимање 

кривичног гоњења.  

Према подацима из евиденције Министарства правде и државне управе у последњих 

три године поступило је по 5 замолница за општим видом правне помоћи у кривичним 

стварима и две замолнице за правном помоћи у грађанским стравима.  

Ефикасно пружање правне помоћи доприноси и остваривању неких од основних 

људских права која се тичу слободног приступа судовима, права на одбрану, на 

ефикасну судску заштиту и друга права. У том смислу, закључивање овог уговора 

допринеће ефикаснијем остваривању и заштити људских права.  

Закључивањем билатералног уговора регулише се правна помоћ између две државе у 

грађанским и кривичним стварима, a за извршавање овог уговора неће бити потребна 

додатна финансијска средства у буџету , већ ће се уговор извршавати из средстава која 

се редовно обезбеђују за рад органа који ће уговор извршавати.  

 

 

 



                 

 

  

 

   


