
З А К О Н 
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЕТВРТОГ ДОДАТНОГ ПРОТОКОЛА УЗ 

ЕВРОПСКУ КОНВЕНЦИЈУ О ЕКСТРАДИЦИЈИ 

Члан 1. 
Потврђује се Четврти додатни протокол уз Европску конвенцију о 

екстрадицији, сачињен 20. септембра 2012. године у Бечу, у оригиналу на 
енглеском и француском језику. 

Члан 2. 
Текст Протокола у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски 

језик гласи: 

 

„FOURTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN 
CONVENTION ON EXTRADITION 

Vienna, 20.IX.2012 
  The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol, 

  Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity 
between its members; 

  Desirous of strengthening their individual and collective ability to respond to 
crime; 

  Having regard to the provisions of the European Convention on Extradition 
(ETS No. 24) opened for signature in Paris on 13 December 1957 
(hereinafter referred to as “the Convention”), as well as the three Additional 
Protocols thereto (ETS Nos. 86 and 98, CETS No. 209), done at Strasbourg 
on 15 October 1975, on 17 March 1978 and on 10 November 2010, 
respectively;  

  Considering it desirable to modernise a number of provisions of the 
Convention and supplement it in certain respects, taking into account the 
evolution of international co-operation in criminal matters since the entry 
into force of the Convention and the Additional Protocols thereto;  

  Have agreed as follows: 
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Article 1 – Lapse of time 
  Article 10 of the Convention shall be replaced by the following provisions: 

   “Lapse of time 
  1 Extradition shall not be granted when the prosecution or punishment 

of the person claimed has become statute-barred according to the law 
of the requesting Party. 

  2 Extradition shall not be refused on the ground that the prosecution or 
punishment of the person claimed would be statute-barred according 
to the law of the requested Party. 

  3 Any State may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare 
that it reserves the right not to apply paragraph 2: 

   a when the request for extradition is based on offences for which 
that State has jurisdiction under its own criminal law; and/or 

   b if its domestic legislation explicitly prohibits extradition when the 
prosecution or punishment of the person claimed would be 
statute-barred according to its law. 

  4 When determining whether prosecution or punishment of the person 
sought would be statute-barred according to its law, any Party having 
made a reservation pursuant to paragraph 3 of this article shall take 
into consideration, in accordance with its law, any acts or events that 
have occurred in the requesting Party, in so far as acts or events of 
the same nature have the effect of interrupting or suspending time-
limitation in the requested Party.” 

Article 2 – The request and supporting documents 
 1 Article 12 of the Convention shall be replaced by the following provisions: 

   “The request and supporting documents 

  1 The request shall be in writing. It shall be submitted by the Ministry of 
Justice or other competent authority of the requesting Party to the 
Ministry of Justice or other competent authority of the requested Party. 
A State wishing to designate another competent authority than the 
Ministry of Justice shall notify the Secretary General of the Council of 
Europe of its competent authority at the time of signature or when 
depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession, as well as of any subsequent changes relating to its 
competent authority. 

  2 The request shall be supported by:  

   a a copy of the conviction and sentence or detention order 
immediately enforceable or of the warrant of arrest or other order 
having the same effect and issued in accordance with the 
procedure laid down in the law of the requesting Party; 

   b a statement of the offences for which extradition is requested.  
The time and place of their commission, their legal descriptions 
and a reference to the relevant legal provisions, including 
provisions relating to lapse of time, shall be set out as accurately 
as possible; and 
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   c a copy of the relevant enactments or, where this is not possible, 
a statement of the relevant law and as accurate a description as 
possible of the person claimed, together with any other 
information which will help to establish his or her identity, 
nationality and location.” 

 2 Article 5 of the Second Additional Protocol to the Convention shall not apply 
as between Parties to the present Protocol. 

Article 3 – Rule of speciality 
  Article 14 of the Convention shall be replaced by the following provisions: 

   “Rule of speciality 

  1 A person who has been extradited shall not be arrested, prosecuted, 
tried, sentenced or detained with a view to the carrying out of a 
sentence or detention order, nor shall he or she be for any other 
reason restricted in his or her personal freedom for any offence 
committed prior to his or her surrender other than that for which he or 
she was extradited, except in the following cases:  

   a when the Party which surrendered him or her consents. A 
request for consent shall be submitted, accompanied by the 
documents mentioned in Article 12 and a legal record of any 
statement made by the extradited person in respect of the 
offence concerned. Consent shall be given when the offence for 
which it is requested is itself subject to extradition in accordance 
with the provisions of this Convention. The decision shall be 
taken as soon as possible and no later than 90 days after receipt 
of the request for consent. Where it is not possible for the 
requested Party to comply with the period provided for in this 
paragraph, it shall inform the requesting Party, providing the 
reasons for the delay and the estimated time needed for the 
decision to be taken;  

   b when that person, having had an opportunity to leave the 
territory of the Party to which he or she has been surrendered, 
has not done so within 30 days of his or her final discharge, or 
has returned to that territory after leaving it.  

  2 The requesting Party may, however: 

   a carry out pre-trial investigations, except for measures restricting 
the personal freedom of the person concerned;  

   b take any measures necessary under its law, including 
proceedings by default, to prevent any legal effects of lapse of 
time;  

   c take any measures necessary to remove the person from its 
territory. 

  3 Any State may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession or at any 
later time, declare that, by derogation from paragraph 1, a requesting 
Party which has made the same declaration may, when a request for 
consent is submitted pursuant to paragraph 1.a, restrict the personal 
freedom of the extradited person, provided that: 
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   a the requesting Party notifies, either at the same time as the 
request for consent pursuant to paragraph 1.a, or later, the date 
on which it intends to apply such restriction; and  

   b the competent authority of the requested Party explicitly 
acknowledges receipt of this notification.  

   The requested Party may express its opposition to that restriction at 
any time, which shall entail the obligation for the requesting Party to 
end the restriction immediately, including, where applicable, by 
releasing the extradited person. 

  4 When the description of the offence charged is altered in the course of 
proceedings, the extradited person shall only be proceeded against or 
sentenced in so far as the offence under its new description is shown 
by its constituent elements to be an offence which would allow 
extradition.” 

Article 4 – Re-extradition to a third State 
  The text of Article 15 of the Convention shall become paragraph 1 of that 

article and shall be supplemented by the following second paragraph:  

  “2 The requested Party shall take its decision on the consent referred to 
in paragraph 1 as soon as possible and no later than 90 days after 
receipt of the request for consent, and, where applicable, of the 
documents mentioned in Article 12, paragraph 2. Where it is not 
possible for the requested Party to comply with the period provided for 
in this paragraph, it shall inform the requesting Party, providing the 
reasons for the delay and the estimated time needed for the decision 
to be taken.” 

Article 5 – Transit 
  Article 21 of the Convention shall be replaced by the following provisions: 

   “Transit  
  1 Transit through the territory of one of the Contracting Parties shall be 

granted on submission of a request for transit, provided that the 
offence concerned is not considered by the Party requested to grant 
transit as an offence of a political or purely military character having 
regard to Articles 3 and 4 of this Convention. 

  2 The request for transit shall contain the following information:  

   a the identity of the person to be extradited, including his or her 
nationality or nationalities when available; 

   b the authority requesting the transit; 

   c the existence of an arrest warrant or other order having the 
same legal effect or of an enforceable judgment, as well as a 
confirmation that the person is to be extradited;  

   d the nature and legal description of the offence, including the 
maximum penalty or the penalty imposed in the final judgment;  

   e a description of the circumstances in which the offence was 
committed, including the time, place and degree of involvement 
of the person sought.  

  3 In the event of an unscheduled landing, the requesting Party shall 
immediately certify that one of the documents mentioned in Article 12, 
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paragraph 2.a exists. This notification shall have the effect of a 
request for provisional arrest as provided for in Article 16, and the 
requesting Party shall submit a request for transit to the Party on 
whose territory this landing has occurred. 

  4 Transit of a national, within the meaning of Article 6, of a country 
requested to grant transit may be refused.  

  5 Any State may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare 
that it reserves the right to grant transit of a person only on some or all 
of the conditions on which it grants extradition.  

  6 The transit of the extradited person shall not be carried out through 
any territory where there is reason to believe that his or her life or 
freedom may be threatened by reason of his or her race, religion, 
nationality or political opinion.” 

Article 6 – Channels and means of communication 
  The Convention shall be supplemented by the following provisions:  

   “Channels and means of communication 
  1 For the purpose of the Convention, communications may be 

forwarded by using electronic or any other means affording evidence 
in writing, under conditions which allow the Parties to ascertain their 
authenticity. In any case, the Party concerned shall, upon request and 
at any time, submit the originals or authenticated copies of 
documents.  

  2 The use of the International Criminal Police Organization (Interpol) or 
of diplomatic channels is not excluded.  

  3 Any State may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare 
that, for the purpose of Article 12 and Article 14, paragraph 1.a, of the 
Convention, it reserves the right to require the original or 
authenticated copy of the request and supporting documents.” 

Article 7 – Relationship with the Convention and other international 
instruments 

 1 The words and expressions used in this Protocol shall be interpreted within 
the meaning of the Convention. As regards the Parties to this Protocol, the 
provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to the extent 
that they are compatible with the provisions of this Protocol. 

 2 The provisions of this Protocol are without prejudice to the application of 
Article 28, paragraphs 2 and 3, of the Convention concerning the relations 
between the Convention and bilateral or multilateral agreements. 

Article 8 – Friendly settlement 
  The Convention shall be supplemented by the following provisions: 

   “Friendly settlement 
   The European Committee on Crime Problems of the Council of 

Europe shall be kept informed regarding the application of the 
Convention and the Additional Protocols thereto and shall do whatever 
is necessary to facilitate a friendly settlement of any difficulty which 
may arise out of their interpretation and application.”  
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Article 9 – Signature and entry into force 
 1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the 

Council of Europe which are Parties to or have signed the Convention. It 
shall be subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not 
ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously ratified, 
accepted or approved the Convention, or does so simultaneously. 
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with 
the Secretary General of the Council of Europe.  

 2 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period of three months after the deposit of the third 
instrument of ratification, acceptance or approval.  

 3 In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument 
of ratification, acceptance or approval, this Protocol shall enter into force on 
the first day of the month following the expiration of a period of three 
months after the date of deposit.  

Article 10 – Accession 
 1 Any non-member State which has acceded to the Convention may accede 

to this Protocol after it has entered into force.  

 2 Such accession shall be effected by depositing an instrument of accession 
with the Secretary General of the Council of Europe.  

 3 In respect of any acceding State, the Protocol shall enter into force on the 
first day of the month following the expiration of a period of three months 
after the date of the deposit of the instrument of accession.  

Article 11 – Temporal scope 
  This Protocol shall apply to requests received after the entry into force of 

the Protocol between the Parties concerned. 

Article 12 – Territorial application 
 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of 

ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or 
territories to which this Protocol shall apply.  

 2 Any State may, at any later time, by declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to 
any other territory specified in the declaration. In respect of such territory 
the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period of three months after the date of receipt of such 
declaration by the Secretary General.  

 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect 
of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The 
withdrawal shall become effective on the first day of the month following the 
expiration of a period of six months after the date of receipt of such 
notification by the Secretary General.  

Article 13 – Declarations and reservations 
 1 Reservations made by a State to the provisions of the Convention and the 

Additional Protocols thereto which are not amended by this Protocol shall 
also be applicable to this Protocol, unless that State otherwise declares at 
the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession. The same shall apply to any declaration 



- 7 - 

made in respect or by virtue of any provision of the Convention and the 
Additional Protocols thereto.  

 2 Reservations and declarations made by a State to any provision of the 
Convention which is amended by this Protocol shall not be applicable as 
between the Parties to this Protocol. 

 3 No reservation may be made in respect of the provisions of this Protocol, 
with the exception of the reservations provided for in Article 10, paragraph 
3, and Article 21, paragraph 5, of the Convention as amended by this 
Protocol, and in Article 6, paragraph 3, of this Protocol. Reciprocity may be 
applied to any reservation made.  

 4 Any State may wholly or partially withdraw a reservation or declaration it 
has made in accordance with this Protocol, by means of a notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe, which shall 
become effective as from the date of its receipt.  

Article 14 – Denunciation 
 1 Any Party may, in so far as it is concerned, denounce this Protocol by 

means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of 
Europe.  

 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month 
following the expiration of a period of six months after the date of receipt of 
the notification by the Secretary General of the Council of Europe.  

 3 Denunciation of the Convention automatically entails denunciation of this 
Protocol.  

Article 15 – Notifications 
  The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Council of Europe and any State which has acceded to this 
Protocol of:  

  a any signature;  

  b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession;  

  c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 
9 and 10;  

  d any reservation made in accordance with Article 10, paragraph 3, and 
Article 21, paragraph 5, of the Convention as amended by this 
Protocol, as well as Article 6, paragraph 3, of this Protocol, and any 
withdrawal of such a reservation;  

  e any declaration made in accordance with Article 12, paragraph 1, and 
Article 14, paragraph 3, of the Convention as amended by this 
Protocol, as well as Article 12 of this Protocol, and any withdrawal of 
such a declaration;  

  f any notification received in pursuance of the provisions of Article 14 
and the date on which denunciation takes effect;  

  g any other act, declaration, notification or communication relating to 
this Protocol.  

  In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have 
signed this Protocol.  
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  Done at Vienna, this 20th day of September 2012, in English and in French, 
both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited 
in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the 
Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of 
the Council of Europe and to the non-member States which have acceded 
to the Convention. 

 

ЧЕТВРТИ ДОДАТНИ ПРОТОКОЛ УЗ ЕВРОПСКУ КОНВЕНЦИЈУ О 
ЕКСТРАДИЦИЈИ 

Беч, 20. септембар 2012. године 

Државе чланице Савета Европе, потписнице овог протокола,  

Сматрајући да је циљ Савета Европе да се оствари веће јединство између 
чланица; 

У жељи јачања њихових појединачних и колективних могућности за 
супротстављање криминалу; 

С обзиром на одредбе Европске Конвенције о екстрадицији (ЕТS бр. 24) која је 
отворена за потписивање 13. децембра 1957. године у Паризу (у даљем тексту 
„Конвенција“), као и три додатна протокола (ЕТS бр 86 и 98, CЕТS бр. 209), 
сачињена у Стразбуру 15. октобра 1975. године, 17. марта 1978. године и 10. 
новембра 2010. године; 

Сматрајући целисходним да се одређене одредбе Конвенције унапреде и 
допуне у одређеним аспектима, с обзиром на развој међународне сарадње у 
кривичним стварима, након што су Конвенција и њени додатни протоколи 
ступили на снагу; 

Договориле су се о следећем: 

Члан 1. – Застарелост 
Члан 10. Конвенције се замењује следећим одредбама: 

„Застарелост 
1. Изручење се неће одобрити ако је наступила застарелост кривичног гоњења 

или извршења казне, према законодавству стране молиље. 

2. Изручење се неће одбити ако би застарелост кривичног гоњења или 
извршења казне наступила, према законодавству замољене стране. 

3. Свака држава може, у тренутку потписивања или полагања свог 
инструмента о потврђивању, прихватању, одобравању или приступању, да 
изјави да користи право да не прихвати став 2:     

a. када се молба за изручење односи на кривична дела за која је та држава 
надлежна по свом кривичном закону; и/или 

б. ако домаће законодавство изричито забрањује изручење у случају 
наступања застарелости кривичног гоњења или извршења казне, према 
њеном законодавству. 

4. Приликом утврђивања да ли је, према домаћем законодавству, наступила 
застарелост кривичног гоњења или извршења казне, свака страна која је 
дала изјаву, у складу са ставом 3. овог члана, ће узети у обзир, у складу са 
домаћим законом, све радње и догађаје који су се десили на територији 
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стране молиље, у мери у којој те радње или догађаји исте врсте утичу на 
прекид или обуставу застарелости на територији замољене стране.” 

Члан 2. – Молба и докази 
1. Члан 12. Конвенције се замењује следећим одредбама: 

„Молба и докази 
1. Молба се сачињава у писаној форми. Молбу упућује Министарство правде 

или други надлежни орган стране молиље Министарству правде или другом 
надлежном органу замољене стране. Држава која жели да одреди неки 
други надлежни орган уместо Министарства правде ће о томе обавестити 
Генералног секретара Савета Европе у тренутку потписивања или полагања 
свог инструмента о потврђивању, прихватању, одобравању или приступању, 
као и о свим накнадним променама надлежног органа. 

2. Молби се прилажу: 

a. копија одлуке о осуди и казни или налога за притварање који може одмах 
да се изврши или налога за хапшење или другог налога који има исто 
дејство и који је издат у складу са поступком прописаним законом стране 
молиље; 

б. опис кривичних дела због којих се изручење тражи, време и место 
извршења дела, правна квалификација, текст законских одредаба које се 
на њих односе, укључујући одредбе које се односе на застарелост, који 
се морају навести што је могуће прецизније; 

в. препис законских одредаба које се примењују на дела или, у случају да 
то није  могуће, изјаву о праву које се примењује, као и што прецизнији 
опис лица које се тражи и свако друго обавештење погодно за 
утврђивање његовог идентитета, држављанства и места боравишта.” 

2. Члан 5. Другог додатног протокола уз Конвенцију се неће примењивати 
између страна уговорница овог протокола. 

Члан 3. – Правило специјалности 
Члан 14. Конвенције се замењује следећим одредбама: 

„Правило специјалности 
1. Изручено лице неће бити лишено слободе, кривично гоњено, суђено, 

осуђено или притворено ради извршења одлуке о казни или налога за 
притварање, нити подвргнуто било каквом другом облику ограничења личне 
слободе за било које дело учињено пре предаје, а које није предмет 
изручења, осим у следећим случајевима: 
a. ако страна која га је изручила на то пристане. У ту сврху биће поднет 

захтев за давање сагласности са прилозима предвиђеним у члану 12. и 
судски записник са изјавом изрученог лица, која се односи на предметна 
кривична дела. Овај пристанак ће се дати у случају да кривично дело за 
које се тражи може бити предмет изручења на основу ове конвенције. 
Одлука ће бити донета у што краћем року, а најкасније 90 дана након 
пријема захтева за давање сагласности. Уколико замољена страна није 
у могућности да испоштује рок из овог става, она ће о томе обавестити 
страну молиљу, наводећи разлоге за одлагање и време потребно за 
доношење те одлуке;  

б. ако изручено лице, иако је имало могућности, није напустило територију 
стране којој је било предато у року од 30 дана од његовог коначног 
пуштања из затвора, или се на њу поново вратило. 
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2. Међутим, страна молиља може: 

a. да спроводи истрагу, изузимајући мере којима се ограничава лична 
слобода тог лица; 

б. да предузима неопходне мере у складу са својим законом, укључујући и 
суђење у одсуству, ради спречавања наступања правних последица 
застарелости; 

в. да предузима неопходне мере ради враћања тог лица са своје 
територије. 

3. Свака држава може, у тренутку потписивања или полагања свог 
инструмента о потврђивању, прихватању, одобравању или приступању или 
накнадно, изјавити да, поред случајева из става 1, страна молиља која је 
дала исту изјаву може, када је захтев за давање сагласности поднет у 
складу са ставом 1. тачка а, ограничити личну слободу изрученог лица, под 
условом да:       

a. страна молиља у тренутку предаје захтева за давање сагласности у 
складу са ставом 1. тачка а или касније, обавести о датуму почетка 
ограничења;   

б. надлежни орган замољене стране изричито потврди пријем овог 
обавештења. 

Замољена страна у било које време може изразити несагласност са тим 
ограничењем, чиме ће страна молиља бити обавезана и обуставити 
ограничење, уз пуштање на слободу изрученог лица, када је то могуће.  

4. Када се опис дела које је предмет оптужбе, промени у току кривичног 
поступка, изручено лице ће бити процесуирано или осуђено, ако се то дело 
по својим конститутивним елементима и према новом опису може сматрати 
делом за које је изручење могуће.” 

Члан 4. – Изручење у корист треће државе 
Текст члана 15. Конвенције постаје став 1. овог члана и додаје се следећи став 
који гласи: 

„2. Замољена страна ће донети одлуку о давању сагласности из става 1. у што 
краћем року, а најкасније 90 дана од дана пријема захтева за давање 
сагласности, односно пријема докумената из члана 12. став 2. Када замољена 
страна није у могућности да поступи у року из овог става, о томе ће обавестити 
страну молиљу, наводећи разлоге за одлагање и време потребно за доношење 
те одлуке.” 

Члан 5. – Транзит  
Члан 21. Конвенције  замењује се следећим одредбама: 

„Транзит 

1. Транзит преко територије једне од страна уговорница одобриће се на 
захтев, под условом да се не ради о кривичном делу за које замољена 
страна за транзит сматра да је политичке или чисто војне природе имајући у 
виду чл. 3. и 4. ове конвенције. 

2. Захтев за транзит  садржи следеће податке: 

a. идентитет лица које се изручује, укључујући држављанство или више 
држављанстава када је то случај; 

б. орган који тражи транзит; 
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в. налог за хапшење или други налог са истим правним дејством или 
извршна пресуда, као и потврда да ће то лице бити изручено; 

г. врста и опис кривичног дела, укључујући максималну казну или казну 
која је изречена у правноснажној пресуди; 

д. опис околности у којима је кривично дело извршено, укључујући време, 
место и степен кривичне одговорности лица чије изручење се тражи. 

3. У случају непланираног слетања, страна молиља ће одмах потврдити 
постојање једног  од докумената из члана 12. став 2. тачка а. Та потврда ће 
се сматрати захтевом за привремено притварање из члана 16, и страна 
молиља ће предати захтев за транзит држави на чијој територији је дошло 
до слетања. 

4. Транзит држављанина државе замољене за транзит, у смислу члана 6. 
може да буде одбијен.  

5. Међутим, свака држава може да изјави приликом потписивања ове 
конвенције или полагања инструмента о  потврђивању, прихватању, 
одобравању или приступању, да ће одобрити транзит неког лица само под 
истим условима који важе за изручење или под неким од ових услова.  

6. Транзит изрученог лица неће се вршити преко било које територије, ако 
постоји вероватноћа да би на њој могао бити угрожен његов живот или 
слобода због расне припадности, вере, држављанства или политичких 
убеђења.”  

Члан 6. – Канали и средства комуникације 
Конвенција се допуњује следећим одредбама: 

„Канали и средства комуникације 
1. У смислу ове конвенције, комуникација се може обављати електронским или 

неким другим путем, којим ће се проследити писмени докази, у складу са 
условима који странама омогућују да утврде веродостојност. Једна страна 
ће на захтев друге стране и у сваком тренутку, доставити оригинале или 
оверене копије докумената.  

2. Учешће Међународне организације криминалистичке полиције (Интерпол) 
или дипломатских канала није искључено.  

3. Свака држава може, у тренутку потписивања или полагања свог 
инструмента о потврђивању, прихватању, одобравању или приступању, да 
стави резерву у вези са чл. 12. и 14. став 1. тачка а. ове конвенције, да 
тражи оригинал или оверену копију молбе и пропратне документације.”  

Члан 7. – Однос са Конвенцијом и другим међународним инструментима 
1. Речи и изрази који се користе у овом протоколу тумаче се у смислу 

Конвенције. Када је реч о странама уговорницама овог протокола, одредбе 
Конвенције се, mutatis mutandis, примењују у мери у којој су компатибилне 
са одредбама овог протокола. 

2. Одредбе овог протокола ни на који начин не утичу на примену члана 28. ст. 
2. и 3. Конвенције у вези са односима између Конвенције и билатералних 
или мултилатералних уговора. 

Члан 8. – Мирно решавање 
Конвенција се допуњује следећим одредбама: 

„Мирно решавање 
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Европски Комитет за кривична питања Савета Европе биће обавештаван о 
примени Конвенције и њених додатних протокола и учиниће све што је 
неопходно ради омогућавања  мирног решавања било ког спора који може да 
проистекне у вези са њиховим тумачењем и применом.” 

Члан 9. – Потпис и ступање на снагу 
1. Овај протокол је отворен за потписивање државама чланицама Савета 

Европе које су стране уговорнице Конвенције или су потписале Конвенцију. 
Он подлеже потврђивању, прихватању или одобравању. Потписница не 
може да потврди, прихвати или одобри овај протокол ако претходно није 
потврдила, прихватила или одобрила Конвенцију, или ако то истовремено 
не учини. Инструменти о потврђивању, прихватању или одобравању полажу 
се код Генералног секретара Савета Европе. 

2. Овај протокол ступа на снагу првог дана у месецу након истека периода од 
три месеца после полагања трећег инструмента о потврђивању, прихватању 
или одобравању.  

3. У односу на сваку државу потписницу која касније положи свој инструмент о 
потврђивању, прихватању или одобравању, овај протокол ступа на снагу 
првог дана у месецу након истека периода од три месеца од датума 
полагања. 

Члан 10. – Приступање 
1. Свака држава која није чланица, а приступила је Конвенцији, може да 

приступи овом протоколу после његовог ступања на снагу. 

2. Такво приступање се врши полагањем инструмената о приступању код 
Генералног секретара Савета Европе. 

3. У односу на сваку државу која му приступа, овај протокол ступа на снагу 
првог дана у месецу након истека периода од три месеца од датума 
полагања инструмента о приступању. 

Члан 11. – Временско важење 
Овај протокол ће се примењивати на захтеве који буду примљени након 
ступања на снагу Протокола између страна уговорница. 

Члан 12.– Територијална примена 
1. Свака држава може, приликом потписивања или полагања свог инструмента 

о потврђивању, прихватању, одобравању или приступању, да назначи 
територију или територије на којима се овај протокол примењује. 

2. Свака држава може, у било ком каснијем тренутку, изјавом упућеном 
Генералном секретару Савета Европе, да прошири примену овог протокола 
на било коју другу територију назначену у изјави. У односу на ту територију 
Протокол ступа на снагу првог дана у месецу после истека периода од три 
месеца након датума када је Генерални секретар ту изјаву примио. 

3. Свака изјава дата у складу са два претходна става може да се, у односу на 
било коју територију назначену у њој, повуче на основу обавештења 
упућеном Генералном секретару Савета Европе. Повлачење производи 
дејство првог дана у месецу после истека периода од шест месеци након 
датума када је Генерални секретар такво обавештење примио.  

Члан 13. – Изјаве и резерве 
1. Резерве које је нека држава ставила на било коју одредбу Конвенције и 

њених додатних протокола, које нису измењене овим протоколом, 



- 13 - 

примењују се и на овај протокол, осим уколико држава изјави другачије у 
тренутку потписивања или приликом полагања инструмента о потврђивању, 
прихватању, одобравању или приступању. Исто то важи за сваку изјаву дату 
у односу на било коју одредбу или сходно било којој одредби Конвенције 
или њених додатних протокола. 

2. Резерве и изјаве стављене од стране државе на било коју одредбу 
Конвенције која је измењена овим протоколом неће се примењивати између 
страна уговорница овог протокола. 

3. На одредбе овог протокола не могу се ставити резерве, осим резерви из 
члана 10. став 3. и  члана 21. став 5. Конвенције,  како предвиђа овај 
протокол и члану 6. став 3. овог протокола. Узајамност се може применити у 
вези са сваком  стављеном резервом. 

4. Свака држава може у целости или делимично да повуче резерву или изјаву 
коју је дала у складу са овим протоколом, путем изјаве упућене Генералном 
секретару Савета Европе, која ступа на снагу даном пријема. 

Члан 14. – Отказивање 
1. Свака страна уговорница може, ако је то у њеном интересу, да откаже овај 

протокол слањем обавештења Генералном секретару Савета Европе. 

2. Отказивање производи дејство првог дана у месецу по истеку периода од 
шест месеци након датума када је Генерални секретар Савета Европе 
примио обавештење. 

3. Отказивање Конвенције аутоматски подразумева и отказивање овог 
протокола. 

Члан 15. – Обавештења 
Генерални секретар Савета Европе обавештава државе чланице Савета 
Европе и сваку државу која је приступила овом протоколу о: 

a. сваком потписивању; 

б. полагању сваког инструмента о потврђивању, прихватању, одобравању 
или приступању; 

в. сваком датуму ступања на снагу овог протокола у складу са чл. 9. и 10; 

г. свакој резерви стављеној у складу са чланом 10. став 3. и чланом 21. 
став 5. Конвенције измењеним овим протоколом, као и чланом 6. став 3. 
овог протокола, и о сваком повлачењу такве резерве; 

д. свакој изјави датој у складу са чланом 12. став 1. и чланом 14. став 3. 
Конвенције измењеним овим протоколом, као и чланом 12. овог 
протокола, и о сваком повлачењу такве изјаве;  

ђ. сваком обавештењу добијеном у складу са чланом 14. и о датуму када то 
отказивање производи дејство; 

е. било ком другом поступку, изјави, обавештењу или саопштењу и вези са 
овим протоколом. 

У потврду наведеног су долепотписани, прописно овлашћени у том циљу, 
потписали овај протокол. 

Сачињено у Бечу, дана 20. септембра 2012. године на енглеском и француском 
језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна, у  по једном примерку 
који се полажу у архиву Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе 



- 14 - 

доставља оверене копије свакој држави чланици Савета Европе и државама 
које нису чланице, а приступиле су Конвенцији.” 

 

Члан 3. 
О извршавању овог протокола стара се министарство надлежно за 

правосуђе.  

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори.” 


