
         PRIJEDLOG 
 
 
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih 
ugovora (Narodne novine, broj 28/96) i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike 
Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj __________ 2016. godine donijela 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike 
Hrvatske i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, u 
tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo pravosuđa aktom, 
klase: 910-02/13-01/143, ubroja: 514-06-01-02-01-16-05, od 13. travnja 2016. godine. 
 

2. Utvrđuje se da je usuglašeni tekst Ugovora iz točke 1. ovoga Zaključka u skladu s 
utvrđenom osnovom za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora između Republike 
Hrvatske i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima. 

 
3. Ugovor iz točke 1. ovoga Zaključka, u ime Republike Hrvatske, potpisat će ministar 

pravosuđa. 
 
 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
 
Zagreb,  
 

   PREDSJEDNIK 
 

Tihomir Orešković 
 
 



UGOVOR

IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE

I

REPUBLIKE TURSKE

O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA

Republika Hrvatska i Republika Turska, dalje u tekstu „stranke”,

ŽELJNE daljeg promicanja prijateljskih odnosa i uređenja uzajamne pravne pomoći u 
kaznenim stvarima na temelju načela državnog suvereniteta, jednakosti prava i nemiješanja u 
unutarnje stvari stranaka,

ŽELEĆI poboljšati učinkovitost svojih pravosudnih tijela u istrazi, kaznenom progonu i 
sudskim postupcima u kaznenim stvarima te unaprijediti učinkovitost borbe protiv kriminala 
kao sredstva za zaštitu njihovih demokratskih društava i zajedničkih vrijednosti.

POSVEĆUJUĆI DUŽNU POZORNOST ljudskim pravima i vladavini prava.

IMAJUĆI U VIDU jamstva koja, u skladu s njihovim pravnim porecima, osiguravaju 
okrivljeniku pravo na pravično suđenje od strane nepristranog suda osnovanog na temelju 
zakona.

sporazumjele su se kako slijedi:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Stranke podnose zamolbe za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima putem svojih 
središnjih tijela:

a) za Republiku Hrvatsku, središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa,
b) za Republiku Tursku, središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa.



(2) Središnja tijela uzajamno izravno komuniciraju za potrebe ovoga Ugovora, što ne 
isključuje komunikaciju diplomatskim putem.

(3) Stranke mogu u svako doba odrediti bilo koje drugo tijelo kao središnje tijelo za potrebe 
ovoga Ugovora. Obavijest o takvom određenju proizvodi učinak od datuma primitka 
diplomatske note jedne od stranaka.

Članak 2.

Državljani stranaka imaju na državnom području druge stranke pravo na slobodan pristup 
sudovima i drugim nadležnim tijelima radi podnošenja zahtjeva i zaštite svojih prava i 
interesa u vezi s kaznenim stvarima, podjednakim uvjetima kao i državljani potonje stranke.

Članak 3.

(1) Stranke se obvezuju pružati jedna drugoj, u skladu s odredbama ovoga Ugovora, najširi 
opseg uzajamne pravne pomoći u kaznenim stvarima u vezi s kaznenim djelima čije 
kažnjavanje u vrijeme zamolbe za uzajamnu pravnu pomoć, spada u nadležnost 
pravosudnih tijela stranke moliteljice.

(2) Uzajamna pravna pomoć također se pruža u vezi s kaznenim postupcima koji se odnose 
na kaznena djela za koja se pravna osoba može smatrati odgovornom u objema 
strankama.

POGLAVLJE II.

UZAJAMNA PRAVNA POMOĆ

Članak 4.

(1) Uzajamna pravna pomoć u kaznenim stvarima uključuje:

a) dostavu sudskih pismena.

b) pretragu, privremeno oduzimanje predmeta te dostavu dokumentacije i predmeta koji 
predstavljaju dokaz.

c) očevid, vještačenje, ispitivanje optuženika i osumnjičenika te saslušanje svjedoka i 
vještaka.

d) prosljeđivanje dokaza, podataka iz kaznene evidencije te druge dokumentacije.

e) privremenu predaju osoba kojima je oduzeta sloboda.



f) mjere osiguranja i oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, te pomoć 
u s time povezanim postupcima,

g) drugu pomoć dopuštenu prema pravu zamoljene stranke.

(2) Kada je podnesena zamolba za pretragu i privremeno oduzimanje predmeta koji mogu 
poslužiti kao dokaz ili za mjere osiguranja i oduzimanja imovinske koristi ostvarene 
kaznenim djelom uzajamna pravna pomoć se pruža pod sljedećim uvjetima:

a) ako je kazneno djelo koje je predmet zamolbe kažnjivo prema pravu obiju stranaka,

b) ako je stranka moliteljica dostavila sudsku odluku kojom se nalaže privremeno 
oduzimanje predmeta ili oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom.

(3) Za potrebe ovoga Ugovora, pravosudna tijela nadležna za prosljeđivanje zamolbe za 
uzajamnu pravnu pomoć svom središnjem tijelu, su tijela koja su odgovorna ili ovlaštena 
provoditi istragu, kazneni progon ili sudske postupke kako je određeno pravom stranke 
moliteljice.

Članak 5.

Ovaj Ugovor ne primjenjuje se na uhićenja, izvršenja presuda ili na kaznena djela prema 
vojnim zakonima koja nisu kaznena djela prema općem kaznenom pravu.

Članak 6.

(1) Zamolbe za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima mogu se odbiti u sljedećim 
slučajevima:

a) ako se zamolba odnosi na kazneno djelo koje zamoljena stranka smatra političkim 
kaznenim djelom ili kaznenim djelom povezanim s političkim kaznenim djelom.

b) ako zamoljena stranka smatra da bi izvršenje zamolbe moglo dovesti do narušavanja 
suvereniteta, sigurnosti, javnog poretka ili drugih bitnih interesa njezine države.

(2) Ako je zamolba odbijena u skladu s odredbama stavka (1) ovoga članka, razlozi odbijanja 
navest će se u pisanom obliku.

Članak 7.

(1) U zamolbi za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima naznačuje se kako slijedi:

a) naziv i položaj pravosudnog tijela molitelja.

b) predmet istrage ili postupka.



c) imena osumnjičenika, optuženika ili osuđenika, kao i ime bilo koje osobe od koje se 
dokaz traži, njihovo prebivalište ili boravište i, kada je to moguće, državljanstvo, 
mjesta i datumi rođenja, imena očeva i majki kao i mjesto boravka osobe koju je 
potrebno pronaći.

d) svrha zamolbe,

e) informacije potrebne za izvršenje zamolbe s pravnim i činjeničnim opisom kaznenih 
djela, uključujući i odredbe mjerodavnog prava.

(2) U mjeri u kojoj je to potrebno i moguće, zamolba također uključuje:

a) točan opis mjesta koje se treba pretražiti i predmeta koji se trebaju zaplijeniti.

b) opis formalnosti i postupaka kojih se treba pridržavati u izvršavanju zamolbe za 
uzajarmiu pravnu pomoć.

c) popis pitanja koja trebaju biti postavljena osumnjičeniku, optuženiku ili osuđeniku, 
svjedoku ili vještaku.

d) podatke o naknadama i troškovima na koje će osoba od koje je zatraženo pojavljivanje 
na državnom području stranke moliteljice imati pravo.

e) bilo koje druge podatke na koje se zamoljenoj stranci može skrenuti pozornost kako bi 
se olakšalo izvršenje zamolbe.

f) zahtjeve povjerljivosti.

(3) Zamolbe i prateća dokumentacija moraju sadržavati potpis i službeni pečat tijela molitelja 
ili drugog nadležnog tijela, sukladno pravu stranke moliteljice.

(4) Zamoljena stranka može zatražiti od stranke moliteljice dostavu dodatnih podataka ako to 
smatra potrebnim radi izvršenja zamolbe.

Članak 8.

(1) Zamolbu za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima podnosi središnje tijelo 
stranke moliteljice središnjem tijelu zamoljene stranke, te je vraća istim putem.

(2) U hitnim slučajevima, zamolbe za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima mogu se 
proslijediti putem Međunarodne organizacije kriminalističkih policija (Interpol), a 
preslika zamolbe istovremeno se prosljeđuje središnjem tijelu zamoljene stranke. 
Odgovori na zamolbe i pribavljena dokumentacija vraćaju se zajedno na način predviđen 
u stavku (1) ovoga članka.

(3) U hitnim slučajevima, pravosudna tijela zamoljene stranke postupaju na temelju zamolbe 
za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima proslijeđene putem elektroničkog ili 
drugog telekomunikacijskog sredstva koje omogućava pisani trag pod sljedećim 
uvjetima:



a) ako se može ustanoviti vjerodostojnost zamolbe,

b) ako se zamolba potvrdi podnošenjem izvorne i potpisane zamolbe u pisanom obliku u 
roku od petnaest dana, osim ako se središnja tijela obiju stranaka ne dogovore 
drukčije.

(4) Ako središnje tijelo zamoljene stranke utvrdi da bi izvršenje zamolbe zadiralo u postupke 
koji su u tijeku ili ugrožavalo sigurnost bilo koje osobe na državnom području zamoljene 
stranke, središnje tijelo te stranke može odgoditi izvršenje zamolbe, ili uvjetovati njezino 
izvršenje ispunjenjem nužnih uvjeta. U navedenom se slučaju središnje tijelo zamoljene 
stranke savjetuje sa središnjim tijelom stranke moliteljiee.

Članak 9.

(1) Zamolba za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima dostavlja se u pisanom obliku. 
Zamolba, kao i prateća dokumentaeija, treba biti prevedena na službeni jezik zamoljene 
stranke. Prijevodi trebaju biti službeno ovjereni.

(2) Dokumentaeija pribavljena u izvršenju zamolbe ne treba biti prevedena na službeni jezik 
stranke moliteljice.

(3) Zamolbe i prateća dokumentacija kao i dokazi i dokumentacija dostavljeni u skladu s 
ovim Ugovorom izuzimaju se od bilo kojeg oblika provjere vjerodostojnosti.

Članak 10.

(1) Nadležno tijelo zamoljene stranke izvršava zamolbu za uzajamnu pravnu pomoć u 
kaznenim stvarima na način predviđen svojim pravom.

(2) Prilikom pružanja uzajamne pravne pomoći, zamoljena stranka postupa u skladu s 
formalnostima i postupcima koje je stranka moliteljica izričito navela, u mjeri u kojoj 
takvo postupanje nije u suprotnosti s pravom zamoljene stranke, osim ako ovim 
Ugovorom nije predviđeno drukčije.

(3) Zamoljena stranka izvršava zamolbu u najkraćem roku, uzimajući u obzir postupovne i 
druge rokove koje je navela stranka moliteljica. Stranka moliteljica navodi razloge datih 
rokova.

(4) Ako se zamolba ne može izvršiti, ili se ne može izvršiti u cijelosti u skladu sa zahtjevima 
koje je postavila stranka moliteljica, nadležna tijela zamoljene stranke odmah obavješćuju 
nadležna tijela stranke moliteljice i navode uvjete pod kojima bi izvršenje zamolbe bilo 
moguće. Nadležna tijela obiju stranaka mogu se naknadno sporazumjeti o daljnjem 
postupanju u pogledu zamolbe, kada je nužno da se za takvo postupanje ispune navedeni 
uvjeti.

(5) Ako je izgledno da se rokovima koje je odredila stranka moliteljica za izvršenje njezine 
zamolbe ne može udovoljiti i ako se u obrazloženju tih rokova iz stavka (3) ovoga članka 
izričito navede da će odgoda dovesti do bitnog narušavanja postupka koji se vodi u



stranci moliteljici, nadležna tijela zamoljene stranke navest će, bez odgode, vrijeme koje 
se procjenjuje potrebnim za izvršenje zamolbe. Nadležna tijela stranke moliteljice navest 
će, bez odgode, ostaju li pri zamolbi. Nadležna tijela obiju stranaka mogu se naknadno 
dogovoriti o daljnjem postupanju u pogledu zamolbe.

Članak 11.

(1) Na zahtjev stranke moliteljice, zamoljena stranka obavješćuje o vremenu i mjestu 
izvršenja zamolbe.

(2) Zamoljena stranka može dati dopuštenje da službene osobe i zainteresirane osobe stranke 
moliteljiee prisustvuju izvršenju zamolbe.

Članak 12.

(1) Zamoljena stranka izvršava dostavu dokumentacije zajedno s prijevodom na svoj 
službeni jezik na način predviđen svojim pravom.

(2) Ako se dokumentacija ne može dostaviti na adresu naznačenu u zamolbi, zamoljena 
stranka poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja trenutne adrese primatelja. Ako to nije 
moguće, zamoljena stranka o tome obavješćuje stranku moliteljicu i vraća dokumentaciju 
potonjoj stranci.

(3) Središnje tijelo stranke moliteljice prosljeđuje središnjem tijelu zamoljene stranke 
zamolbu za dostavu poziva osobi koja se nalazi na državnom području zamoljene stranke 
trideset (30) dana prije datuma određenog za njezino pojavljivanje pred pravosudnim 
tijelima stranke moliteljice.

(4) Zamoljena stranka vraća dokaz o obavljenoj dostavi na način predviđen pravom 
zamoljene države i kada god je to moguće na način određen u zamolbi. Taj dokument 
sadržava vrijeme i mjesto dostave dokumentacije kao i potpis primatelja.

Članak 13.

(1) U okviru svojeg prava, središnje tijelo jedne stranke može, bez prethodne zamolbe, 
proslijediti središnjem tijelu druge stranke podatke koji se odnose na kaznena djela čije je 
kažnjavanje u nadležnosti te stranke u vrijeme zaprimanja tih podataka.

(2) Stranka koja daje podatke, sukladno svojem pravu, može utvrditi uvjete pod kojima ih 
stranka primateljica može koristiti. Stranka primateljica vezana je navedenim uvjetima.

Članak 14.

(1) Ako stranka moliteljica smatra da je iznimno potrebna osobna prisutnost svjedoka ili 
vještaka pred njezinim pravosudnim tijelima, to navodi u svojoj zamolbi za dostavu



poziva, a zamoljena stranka poziva svjedoka ili vještaka da se odazove. Zamoljena 
stranka obavješćuje stranku moliteljicu o odgovoru svjedoka ili vještaka.

(2) U slučaju predviđenom u stavku (1) ovoga članka u zamolbi ili pozivu naznačuje se 
približni iznosi naknada koje se isplaćuju i putnih troškova, kao i troškova boravka koji se 
nadoknađuju.

(3) Zamolba iz stavka (1) ovoga članka ne smije sadržavati nikakvu novčanu kaznu ili drugu 
sankciju zbog neodazivanja pozivu.

(4) Ako se podnese poseban zahtjev, zamoljena stranka može odobriti predujam svjedoku ili 
vještaku. Iznos predujma naznačuje se u pozivu, a nadoknađuje ga stranka moliteljica.

Članak 15.

(1) Svjedok ili vještak, neovisno o njegovom državljanstvu, koji na temelju poziva dolazi 
pred pravosudna tijela stranke moliteljice ne može na državnom području te stranke biti 
kazneno gonjen, pritvoren ili podvrgnut bilo kakvom drugom ograničenju osobne slobode 
za djela počinjena ili osude izrečene prije njegovog odlaska s državnog područja 
zamoljene stranke.

(2) Osoba, neovisno o njezinom državljanstvu, koja je pred pravosudna tijela stranke 
moliteljice pozvana radi iskazivanja o djelima koja su predmet postupka koji se protiv nje 
vodi, ne može biti kazneno gonjena, pritvorena ili podvrgnuta bilo kakvom drugom 
ograničenju osobne slobode za djela počinjena ili osude izrečene prije njezinog 
napuštanja državnog područja zamoljene stranke, a koja nisu naznačena u pozivu.

(3) Imunitet predviđen u ovom članku prestaje kada se svjedok, vještak ili okrivljenik, 
imajući mogućnost odlaska u razdoblju od petnaest uzastopnih dana od datuma kad 
njegova prisutnost više nije zahtijevana od strane pravosudnih tijela stranke moliteljice, 
ipak zadrži na državnom području te stranke ili se, nakon što gaje napustio, vrati.

Članak 16.

(1) Osoba u pritvoru, čije osobno pojavljivanje u svojstvu svjedoka ili radi suočavanja zatraži 
stranka moliteljica, privremeno se predaje na državno područje na kojem bi se trebalo 
održati saslušanje, pod uvjetom da bude vraćena u roku koji odredi zamoljena stranka i uz 
pridržavanje odredaba članka 15. ovoga Ugovora, u mjeri u kojoj su one primjenjive.

(2) Predaja se može odbiti ako:

a) osoba u pritvoru na to ne pristane.

b) je prisutnost tražene osobe potrebna u kaznenom postupku koji se vodi na državnom 
području zamoljene stranke.

c) bi predaja dovela do produljenja trajanja oduzimanja slobode tražene osobe.



d) postoje drugi važni razlozi protiv predaje osobe na državno područje stranke 
moliteljiee.

(3) Osoba koja se predaje ostaje pritvorena na državnom području stranke moliteljice i, 
prema potrebi, na državnom području stranke preko čijeg je državnog područja zatražen 
tranzit, osim ako stranka od koje se predaja traži podnese zahtjev za njezino puštanje na 
slobodu.

(4) Vrijeme oduzimanja slobode na državnom području stranke moliteljice uračunava se u 
vrijeme oduzimanja slobode koje je ili će dotična osoba biti dužna provesti na državnom 
području zamoljene stranke.

(5) Ako je prisutnost osobe zadržane u pritvoru na državnom području treće države potrebna 
pred pravosudnim tijelima bilo koje stranke, u svrhe navedene u stavku (1) ovoga članka, 
stranke odobravaju njezin tranzit preko svojeg državnog područja. Zamolba za tranzit 
treba biti popraćena svom mjerodavnom dokumentacijom. Stranke mogu odbiti odobriti 
tranzit svojih vlastitih državljana.

Članak 17.

(1) Ako se osoba nalazi na državnom području jedne stranke i treba biti saslušana kao svjedok 
ili vještak od strane pravosudnih tijela druge stranke, ta druga stranka može, kada nije 
poželjno niti moguće da osoba koju treba ispitati osobno dode na njezino državno područje, 
zatražiti da se saslušanje održi putem konferencijske video-veze, kako je predviđeno u 
stavcima (2) do (7) ovoga članka.

(2) Zamoljena stranka pristaje na saslušanje putem konferencijske video-veze pod uvjetom da 
korištenje konferencijske video-veze nije u suprotnosti s pravom zamoljene države i pod 
uvjetom da raspolaže tehničkim sredstvima za provođenje saslušanja. Ako zamoljena 
stranka nema pristup tehničkim sredstvima za konferencijsku video-vezu, takva joj sredstva 
može osigurati stranka moliteljica uzajamnim dogovorom.

(3) Zamolbe za saslušanje putem konferencijske video-veze sadržavaju, uz podatke iz članka 7. 
ovoga Ugovora, razlog zbog kojega nije poželjan ili moguć osobni dolazak svjedoka ili 
vještaka, naziv pravosudnog tijela i imena osoba koje će provoditi saslušanje.

(4) Pravosudno tijelo zamoljene stranke poziva dotičnu osobu da se pojavi u skladu s 
postupkom utvrđenim njezinim pravom.

(5) U pogledu saslušanja putem konferencijske video-veze primjenjuju se sljedeća pravila:

a) pravosudno tijelo zamoljene stranke prisutno je tijekom saslušanja, prema potrebi uz 
pomoć tumača, i odgovorno je za identificiranje osobe koju treba saslušati, te za 
poštivanje temeljnih načela prava zamoljene stranke. Ako pravosudno tijelo zamoljene 
stranke ustanovi da se tijekom saslušanja krše temeljna načela prava zamoljene stranke, 
odmah poduzima potrebne mjere kako bi se osigurao nastavak saslušanja u skladu s 
navedenim načelima,

b) mjere za zaštitu osobe koju treba saslušati dogovaraju se, ako je potrebno, između 
nadležnih tijela stranke moliteljice i zamoljene stranke.



c) saslušanje se provodi pod vodstvom pravosudnog tijela stranke moliteljice,
d) na zahtjev stranke moliteljice ili osobe koju treba saslušati, zamoljena stranka osigurava 

saslušanje te osobe uz pomoć tumača, ako je potrebno,
e) osoba koju treba saslušati može se pozvati na pravo da ne iskazuje koje joj pripada 

prema pravu zamoljene stranke ili stranke moliteljice.

(6) Ne dovodeći u pitanje mjere dogovorene radi zaštite osoba, pravosudno tijelo zamoljene 
stranke, po završetku saslušanja, sastavlja zapisnik u kojem navodi datum i mjesto 
saslušanja, identitet saslušane osobe, identitet i dužnosti svih ostalih osoba koje su u 
zamoljenoj stranci sudjelovale u saslušanju, bilo koje dane prisege i tehničke uvjete pod 
kojima je provedeno saslušanje. Zapisnik će biti proslijeđen od strane nadležnog tijela 
zamoljene stranke nadležnom tijelu stranke moliteljice.

(7) Svaka stranka poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da se, kada svjedoci ili vještaci 
koji se saslušavaju na njezinom državnom području u skladu s ovim člankom, a odbiju 
iskazivati iako su obvezni iskazivati ili ne daju istinit iskaz, primjeni njezino pravo na isti 
način kao da se saslušanje provodi u domaćem kaznenom postupku.

(8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na saslušanja putem konferencijske video - 
veze optuženika ili osumnjičenika.

Članak 18.

(1) Zamolbi za zapljenu i predaju predmeta prilaže se odluka nadležnog pravosudnog tijela 
stranke moliteljice kojom se nalaže zapljena tih predmeta.

(2) Zamoljena stranka može odgoditi predaju bilo koje zatražene imovine, spisa ili 
dokumentacije, ako su navedena imovina, spisi ili dokumentacija potrebni u svrhu 
njezinog kaznenog postupka koji je u tijeku.

(3) Imovina, izvornici spisa ili dokumentacije, predani stranci moliteljici prilikom izvršenja 
zamolba za uzajamnu pravnu pomoć, vraćaju se zamoljenoj stranci što je prije moguće, 
osim ako se zamoljena stranka odrekla prava na njihov povrat.

(4) Stavci (1) do (3) ovoga članka ne dovode u pitanje bilo koje zakonite interese 
zainteresiranih osoba, uključujući i trećih osoba u dobroj vjeri, u odnosu na zaplijenjene i 
predane predmete.

Članak 19.

Središnje tijelo stranke moliteljice vraća bilo koju dokumentaciju ili predmete koji su mu 
dostavljeni prilikom izvršenja zamolbe prema ovom Ugovoru što je prije moguće osim ako se 
središnje tijelo zamoljene stranke ne odrekne prava na povrat dokumentacije ili predmeta.



POGLAVLJE III.

PREUZIMANJE KAZNENOG POSTUPKA

Članak 20.

(1) Ako državljanin jedne stranke ili osoba koja prebiva na njezinom državnom području 
počini na državnom području druge stranke kazneno djelo kažnjivo prema pravu obiju 
stranaka, stranka na čijem je državnom području kazneno djelo počinjeno može zamoliti 
drugu stranku da preuzme kazneni postupak.

(2) Nadležno pravosudno tijelo zamoljene stranke provodi kazneni postupak u skladu sa 
svojim pravom.

Članak 21.

(1) Zamolbe za preuzimanje kaznenog postupka sadržavaju činjenični opis kaznenog djela i 
podatke o okrivljeniku, njegovom ili njezinom državljanstvu i njegovoj ili njezinoj adresi 
prebivališta.

(2) Zamolbama iz stavka (1) ovoga članka se prilažu:
a) izvornik ili ovjereni prijepis spisa,
b) izvadak iz odredaba kaznenog zakona koje se primjenjuju u toj kaznenoj stvari.

Članak 22.

Ako je stranka moliteljica zatražila preuzimanje kaznenog postupka ne može više goniti 
okrivljenika zbog kaznenog djela u odnosu na koje je zatraženo preuzimanje kaznenog 
postupka. Međutim, stranka moliteljica zadržava svoje pravo poduzeti sve korake u vezi s 
kaznenim progonom dok;

a) nadležno pravosudno tijelo zamoljene stranke konačno ne obustavi kazneni postupak zbog 
toga što nema dokaza da je okrivljenik počinio kazneno djelo ili zato što djelo koje se 
okrivljeniku stavlja na teret nije kazneno djelo.

b) okrivljenik ne bude pravomoćno oslobođen u zamoljenoj stranci,
c) sudska odluka koja je donesena u zamoljenoj stranci ne bude izvršena ili njezino izvršenje 

ne bude više moguće temeljem zakona ili akta o pomilovanju ili oprostu ili zbog 
nastupanja zastare sukladno pravu zamoljene stranke.

Članak 23.



Zamoljena stranka obavješćuje stranku moliteljicu o ishodu kaznenog postupka pokrenutog na 
zamolbu za preuzimanje kaznenog postupka te ujedno dostavlja pravomoćnu odluku ili 
njezinu ovjerenu presliku.

POGLAVLJE IV.

OSTALE ODREDBE

Članak 24.

Svaka stranka dostavlja podatke iz kaznenih evidencija na zahtjev pravosudnih tijela druge 
stranke, u istom opsegu kao u slučaju kada zahtjev podnesu njezina vlastita pravosudna tijela.

Članak 25.

(1) Stranke razmjenjuju podatke iz kaznenih evidencija koji se odnose na državljane druge 
stranke.

(2) Podaci se razmjenjuju godišnje između središnjih tijela stranaka.

(3) Stranka koja je obavijestila drugu stranku o podacima iz stavka (1) ovoga članka, dostavlja 
joj na njezinu zamolbu presude ili njihove ovjerene preslike, kao i podatke o kaznama, 
kako bi ta druga stranka razmotrila treba li poduzeti kakve mjere sukladno svom pravu.

Članak 26.

(1) Zamoljena stranka čuva, na zahtjev, tajnost podataka koji bi mogli ukazivati da je 
zamolba podnesena ili sastavljen odgovor na istu. Ako se zamolba ne može izvršiti bez 
povrede povjerljivosti, zamoljena stranka o tome obavješćuje stranku moliteljicu koja 
onda određuje opseg u kojem zahtijeva izvršenje zamolbe.

(2) Stranka moliteljica neće koristiti ili otkrivati bilo kakve podatke ili dokaze pribavljene na 
temelju ovoga Ugovora u bilo koje druge svrhe osim za potrebe postupka navedenog u 
zamolbi, bez prethodnog pristanka zamoljene stranke.

(3) Osim ako zamoljena stranka nije drukčije naznačila pri izvršenju zamolbe, svaki podatak 
ili dokaz čiji je sadržaj objavljen na sudskom saslušanju otvorenom za javnost u vezi 
zamolbe, može se kasnije koristiti u bilo koju svrhu.



članak 27.

(1) Svaka stranka snosi troškove izvršenja zamolbe za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim 
stvarima koji su nastali na njezinom državnom području, osim sljedećih troškova koje 
nadoknađuje stranka moliteljica:

a) nagrade vještacima te naknade i troškove povezane s putovanjem osoba u skladu s 
člankom 14. ovoga Ugovora,

b) troškove predaje osobe lišene slobode u skladu s člankom 16. ovoga Ugovora.

(2) Ako bi izvršenje zamolbe moglo zahtijevati troškove ili druge izvanredne izdatke, 
središnja tijela obiju stranaka će se dogovoriti o uvjetima pod kojima će zamolba biti 
izvršena i načinu na koji će se troškovi raspodijeliti.

Članak 28.

Središnja se tijela stranaka, na zahtjev, uzajamno obavješćuju o svom pravu i praksi u svojoj 
državi glede pravnih pitanja koja bi mogla proizaći iz ovoga Ugovora.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Svaki spor koji može proizaći u vezi s tumačenjem ili primjenom ovoga Ugovora rješava se 
uzajamnim konzultacijama između središnjih tijela stranaka i, ako je potrebno, diplomatskim 
putem.

Članak 30.

Ništa u ovom Ugovoru neće se tumačiti tako da utječe na prava i obveze stranaka koji 
proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora kojih su one stranke, a posebice na obveze 
Republike Hrvatske kao članice Europske unije.

Članak 31.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu 30. dana nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti 
kojom stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, o okončanju njihovih 
unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.



(2) Ovaj se Ugovor može izmijeniti i dopuniti u svako doba uzajamnim pisanim pristankom 
stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s postupkom predviđenim u stavku 
(1) ovoga članka.

(3) Ovaj Ugovor ostaje na snazi neodređeno vrijeme. Svaka stranka može okončati ovaj 
Ugovor u svako doba, pisanom obaviješću drugoj stranci, diplomatskim putem, šest 
mjeseci unaprijed.

(4) Stupanjem na snagu ovoga Ugovora, Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim 
stvarima između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Turske, od 
8. listopada 1973., prestaje biti na snazi između Republike Hrvatske i Republike Turske.

u dva izvornika, svaki nadanaSastavljeno u
hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U 
slučaju razlike u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA REPUBLIKU TURSKUZA REPUBLIKU HRVATSKU



Na temelju članka 5. i 13. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 
(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
__________ dala sljedeću

PUNOMOĆ

Ovlašćuje se g. Ante Sprlje,, ministar pravosuđa da, u ime Republike Hrvatske, potpiše 
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u 
kaznenim stvarima.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković
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