
Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási Nemzeti Kisebbségi Titkárság 
21000 Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. 
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A Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése, a Montenegrói Köztársaság Képviselőháza és a 
Szövetségi Képviselőház a két tagállam, Montenegró állam, valamint a Vajdaság 
Autonóm Tartományt és az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 
1244-es határozatával összhangban pillanatnyilag nemzetközi igazgatás alatt álló 
Kosovo-Metohija Autonóm Tartományt is magában foglaló Szerbia állam 
egyenrangúságából kiindulva, a Szerbia és Montenegró kapcsolatának a rendezésére 
2002. március 14-én készült kiindulási alapok alapján megalkotja 
 

SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ÁLLAMKÖZÖSSÉGÉNEK 
ALKOTMÁNYOS ALAPOKMÁNYÁT 

 
(Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja, 1/2003. és 26/2005. szám) 

 
I. 
 

Név 
 

1. szakasz 
 
 Az államközösség neve Szerbia és Montenegró. 
 

Az egyenrangúság elve 
 

2. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró a két tagállam, Szerbia állam és Montenegró állam 
egyenrangúságán alapul. 
 

Célok 
 

3. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró céljai a következők: 

- a fennhatósága alá  tartozó összes személy emberi jogainak a tiszteletben 
tartása; 

- az emberi méltóság, az egyenjogúság és a jogrend megőrzése és előmozdítása; 
- az európai struktúrákba, különösen az Európai Unióba való bekapcsolódás; 
- a jogszabályoknak és a joggyakorlatnak az európai és a nemzetközi 

szabványokkal való harmonizálása; 
- a vállalkozási szabadságon, a versengésen és a szociális igazságon alapuló 

piacgazdaság megteremtése, valamint 
- a közös piac saját területén való zavartalan működésének beindítása és 

biztosítása a tagállamok gazdasági rendszerének az Európai Unió elveivel és 
normáival összhangban való koordinálása és harmonizálása révén. 

 
 

Felségjelek 
 

4. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegrónak lobogója, himnusza és címere van – ezt Szerbia és 
Montenegró törvénye szabályozza. 
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Terület 
 

5. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró területét tagállamainak a területe képezi. 
 Szerbia és Montenegró határa sérthetetlen. 
 Az államok határa csak kétoldali egyetértés alapján változtatható. 
 

Az intézmények székhelye 
 

6. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró adminisztratív székhelye Belgrád. 
 Szerbia és Montenegró Képviselőházának és Minisztertanácsának a székhelye 
Belgrád, Szerbia és Montenegró Bíróságának a székhelye pedig Podgorica. 
 

Állampolgárság 
 

7. szakasz 
 
 A tagállam állampolgára Szerbia és Montenegró állampolgára is. 
 A tagállam állampolgárát a másik tagállamban annak állampolgáraival egyenlő 
jogok és kötelezettségek illetik meg – ez alól a választójog kivétel. 
 

II. 
 

Az emberi és kisebbségi jogok, továbbá az állampolgári szabadságjogok 
alapokmánya 

 
8. szakasz 

 
 Az emberi és kisebbségi jogok, továbbá az állampolgári szabadságjogok 
alapokmánya az alkotmányos alapokmány alkotórésze, az alkotmányos alapokmány 
elfogadására előirányzott eljárással és módon kell elfogadni. 
 

 
 

Az emberi és kisebbségi jogok, továbbá az állampolgári szabadságjogok 
érvényesítése 

 
9. szakasz 

 
 A tagállamok szabályozzák, szavatolják és védik az emberi és kisebbségi 
jogokat, továbbá az állampolgári szabadságjogokat saját területükön. 
 Az egyéni és kollektív emberi és kisebbségi jogoknak, továbbá az állampolgári 
szabadságjogoknak az elért szintje nem csökkenthető. 
 Szerbia és Montenegró figyelemmel kíséri az emberi és kisebbségi jogok, 
továbbá az állampolgári szabadságjogok érvényesítését, és biztosítja védelmüket, ha 
a védelmet a tagállamok nem biztosítják. 
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A nemzetközi szerződések közvetlen alkalmazása 
 

10. szakasz 
 
 Az emberi és kisebbségi jogokra, továbbá az állampolgári szabadságjogokra 
vonatkozó,  Szerbia és Montenegró területén érvényes nemzetközi szerződések 
rendelkezéseit közvetlenül kell alkalmazni. 
 

III. 
 

A piacgazdaság elvei  
 

11. szakasz 
 
 A gazdasági viszonyok Szerbia és Montenegróban a vállalkozási szabadságra, a 
versengésre, a liberális külkereskedelmi politikára és a tulajdon védelmére épülő 
piacgazdaságon alapulnak. 
 Szerbia és Montenegró koordinálja és harmonizálja a tagállamok gazdasági 
rendszerét. 
 

Közös piac 
 

12. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegróban közös a piac. 
 A közös piac zavartalan működéséért a tagállamok felelnek. 
 

Mozgásszabadság 
 

13. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegróban szabad az emberek, az áru, a szolgáltatások és a 
tőke mozgása. 
 Szerbia állam és Montenegró állam között tilos az emberek, az áru, a 
szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának az akadályozása. 
 

IV. 
 

Nemzetközi jogalanyiság 
 

14. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró a nemzetközi jog egyetlen alanya, a nemzetközi 
jogalanyiságot tagsági feltételként megkövetelő nemzetközi globális és regionális 
szervezeteknek egy tagja. 
 A tagállam tagja lehet olyan nemzetközi globális és regionális szervezeteknek, 
amelyek a nemzetközi jogalanyiságot nem követelik meg a tagság feltételeként. 
 

A nemzetközi kapcsolatok létrehozása és ápolása 
 

15. szakasz 
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 Szerbia és Montenegró nemzetközi kapcsolatot hoz létre más államokkal és 
nemzetközi szervezetekkel, továbbá nemzetközi szerződéseket és egyezményeket köt. 

A tagállam nemzetközi kapcsolatokat ápolhat, nemzetközi egyezményeket 
köthet és más államokban képviseleteket alapíthat, ha ez nincs ellentétben Szerbia és 
Montenegró hatáskörével és a másik tagállam érdekeivel. 
 

A nemzetközi jog elsőbbsége 
 

16. szakasz 
 
 A becikkelyezett nemzetközi szerződések és a nemzetközi jog általánosan 
elfogadott szabályai Szerbia és Montenegró, illetve a tagállamok jogához képest 
elsőbbséget élveznek. 
 

V. 
 

Szerbia és Montenegró államközösségi hatáskörének a meghatározása 
 

17. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró hatáskörét az alkotmányos alapokmány határozza meg. 
 A tagállamok közösen Szerbia és Montenegróra ruházhatják egyes 
hatáskörükbe tartozó feladatok  pótlólagos ellátását. 
 

Szerbia és Montenegró államközösségi hatáskörének a finanszírozása 
 

18. szakasz 
 
 A Szerbia és Montenegró hatáskörébe tartozó és a rábízott pótlólagos feladatok 
ellátására a tagállamok biztosítják a pénzeszközöket. 
 

VI. 
 
 1. SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ KÉPVISELŐHÁZA 
 

Hatásköre 
 

19. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró Képviselőháza az alkotmányos alapokmányban 
meghatározott módon dönt az alkotmányos alapokmányról, Szerbia és Montenegró 
legfontosabb jogszabályáról, továbbá törvényeket és más jogszabályokat hoz: 

- az alkotmányos alapokmánnyal összhangban alapított intézményekről és 
működésükről; 

- a nemzetközi jognak, továbbá a Szerbia és Montenegró nemzetközi 
bíróságokkal való együttműködési kötelezettségét meghatározó 
egyezményeknek az alkalmazásáról; 

- a hadiállapot kihirdetéséről és megszüntetéséről, a tagállamok 
képviselőházának előzetes jóváhagyásával; 

- a katonai kérdésekről és a védelemről; 
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- Szerbia és Montenegrónak mint a nemzetközi jog alanyának a nemzetközi 
szervezetekben való tagságáról, az ilyen tagságból eredő jogokról és 
kötelezettségekről, a tagállamok illetékes szerveinek előzetes jóváhagyásával; 

- Szerbia és Montenegró határának a kijelöléséről, azon tagállam 
képviselőházának előzetes jóváhagyásával, amelynek a területén az adott 
határszakasz van; 

- a szabványosítással, a szellemi tulajdonnal, a mértékegységekkel, a 
nemesfémekkel és a statisztikával kapcsolatos kérdésekről; 

- a letelepedéssel, a menedékjoggal, a vízumrendszerrel kapcsolatos politikáról, 
továbbá a határforgalom egységes irányításáról, az Európai Unió szabványaival 
összhangban; 

- Szerbia és Montenegró nemzetközi szerződéseinek és egyezményeinek a 
becikkelyezéséről; 

- a Szerbia és Montenegró meghatározott hatáskörének a finanszírozásához 
nélkülözhetetlen éves bevételekről és kiadásokról, a tagállamok illetékes 
szerveinek és a Minisztertanácsnak a javaslatára; 

- az emberek, az áru, a szolgáltatások és a tőke Szerbia és Montenegrón belüli 
szabad mozgását gátló tényezők megakadályozásáról és elhárításáról; 

- Szerbia és Montenegró elnökének, továbbá a Minisztertanácsnak a 
megválasztásáról; 

- Szerbia és Montenegró lobogójáról, himnuszáról és címeréről. 
Szerbia és Montenegró Képviselőháza Szerbia és Montenegrónak az 

alkotmányos alapokmányban meghatározott egyéb hatásköri feladatait is ellátja. 
Szerbia és Montenegró Képviselőháza megalkotja saját ügyrendjét. 

 
Összetétele és megválasztása 

 
20. szakasz 

 
 Szerbia és Montenegró Képviselőháza egykamarás, összesen 126, azaz 91 
szerbiai és 35 montenegrói képviselője van. 
  Szerbia és Montenegró Képviselőházába a képviselőket a tagállamok választják 
az európai és a demokratikus szabványokkal összhangban, saját törvényeik alapján. 
Az alkotmányos alapokmány elfogadását követő első két év folyamán a képviselők 
választása közvetett, és arányos a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésében és a 
Montenegrói Köztársaság Képviselőházában való képviseltséggel. 
 A képviselőket első választásuk alkalmával a Szerb Köztársaság 
Nemzetgyűlésének, a Montenegrói Köztársaság Képviselőházának és a Szövetségi 
Képviselőháznak a tagjai közül kell megválasztani. Ha valamely tagállam ebben az 
időszakban parlamenti választásokat tart, a Szerbia és Montenegró Képviselőházába 
kerülő küldöttségének az összetételét a választási eredményekkel arányosan össze 
kell hangolni. 
 A kezdeti időszakot követően Szerbia és Montenegró Képviselőházának 
képviselőit közvetlen választásokon kell megválasztani. 
 A képviselők megbízatása négy évre szól. 
 

Szerbia és Montenegró Képviselőházának elnöke és alelnöke 
 

21. szakasz 
 
 A Képviselőház a képviselők közül választja meg Szerbia és Montenegró 
Képviselőházának elnökét és alelnökét, akik nem lehetek ugyanannak a tagállamnak a 
képviselői. 
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A tisztségek összeférhetetlensége 

 
22. szakasz 

 
 Szerbia és Montenegró Képviselőházának az elnöke és Szerbia és Montenegró 
elnöke nem lehet ugyanannak a tagállamnak a képviselője. 
 

 
 
 
 

A döntéshozatal módja 
 

23. szakasz 
 

 Szerbia és Montenegró Képviselőháza a képviselők összlétszámának a 
szavazattöbbségével dönt, úgy, hogy a döntésre egy-egy tagállam képviselői 
összlétszámának a többsége szavaz. 
 

Szólásszabadság és mentesség 
 

24. szakasz 
 
 A képviselőnek Szerbia és Montenegró Képviselőházában szólásszabadsága van, 
képviselői minőségében tett nyilatkozatai és tettei miatt felelősségre nem vonható. 
 A képviselő Szerbia és Montenegró Képviselőházának engedélye nélkül nem 
vonható felelősségre, nem vehető előzetes letartóztatásba vagy őrizetbe és nem 
büntethető, hacsak nem olyan bűncselekmény elkövetésében érik tetten, amelyért öt 
évnél hosszabb szabadságvesztés- büntetéssel sújtható. 
 Szerbia és Montenegró elnöke, a Minisztertanács tagjai, továbbá Szerbia és 
Montenegró Bíróságának a  bírái képviselői mentességet élveznek. 
 

A törvényelőterjesztés joga 
 

25. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró Képviselőházában a Minisztertanács, képviselő és 
tagállam képviselőháza jogosult törvényt kezdeményezni. 
 
 

2. SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ELNÖKE 
 

Hatásköre 
 

26. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró elnöke: 

- bel- és külföldön képviseli Szerbia és Montenegrót; 
- elnököl a Minisztertanácsban és irányítja a munkát; 
- javasolja Szerbia és Montenegró Képviselőházának a Minisztertanács 

összetételét és a Minisztertanács tagjainak a felmentését; 
- a Legfelső Védelmi Tanács tagja; 
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- elnöki rendeletet ad ki Szerbia és Montenegró diplomáciai és konzuli 
képviseletvezetőinek a kinevezéséről és visszahívásáról, átveszi a külföldi 
diplomáciai képviselők megbízó-, illetve visszahívólevelét; 

- kitüntetéseket és más elismeréseket adományoz; 
- kihirdeti a Szerbia és Montenegró Képviselőháza által meghozott törvényeket és 

a Minisztertanács által meghozott jogszabályokat; 
- kitűzi a Szerbia és Montenegró Képviselőházába való képviselő-választásokat; 
- ellátja az alkotmányos alapokmányban meghatározott egyéb feladatokat. 

 
 

Megválasztása 
 

27. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró elnökét Szerbia és Montenegró Képviselőházának elnöke 
és alelnöke jelöli a Képviselőházban. 
 Ha az előterjesztett jelölt nem kapja meg a szükséges szavazattöbbséget, 
Szerbia és Montenegró Képviselőházának elnöke és alelnöke 10 napon belül új jelöltet 
állít. 
 Ha ez a jelölt sem kapja meg a szükséges szavazattöbbséget, Szerbia és 
Montenegró Képviselőháza feloszlik, és ki kell írni a választásokat. 
 Ha Szerbia és Montenegró megválasztott elnöke ugyanabból a tagállamból való, 
amelyből Szerbia és Montenegró Képviselőházának elnöke, akkor Szerbia és 
Montenegró Képviselőházának elnöke és alelnöke tisztséget cserél. 
 Szerbia és Montenegró elnöke nem választható kétszer egymás után 
ugyanabból a tagállamból. 
 Szerbia és Montenegró elnöke megválasztásának és felmentésének az eljárását 
törvény szabályozza. 
 

Felelőssége 
 

28. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró elnöke Szerbia és Montenegró Képviselőházának felel 
munkájáért. 
 

Megbízatása 
 

29. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró elnökének a megbízatása négy évre szól.  
 

Megbízatásának megszűnése 
 

30. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró elnökének a mandátuma a megbízatási idő lejárta előtt 
lemondás, felmentés, továbbá Szerbia és Montenegró Képviselőházának a feloszlatása 
miatt szűnhet meg. 
 Szerbia és Montenegró elnökének a megbízatása lemondás miatt akkor szűnik 
meg, amikor ezt Szerbia és Montenegró Képviselőháza elfogadja. 
 

Felmentése 
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31. szakasz 
 

 Szerbia és Montenegró Képviselőháza felmentheti tisztségéből Szerbia és 
Montenegró elnökét, ha megállapítást nyer, hogy megsértette az alkotmányos 
alapokmányt. 
 Az alkotmányos alapokmány sérelmét Szerbia és Montenegró Bírósága állapítja 
meg. 
 Az alkotmányos alapokmány sérelmének a megállapítására vonatkozó eljárást 
Szerbia és Montenegró Képviselőháza kezdeményezi.  

 
Tisztségének ellátása megbízatásának megszűntével 

 
32. szakasz 

 
 Ha Szerbia és Montenegró Képviselőházának a feloszlatása miatt szűnt meg a 
megbízatása, Szerbia és Montenegró elnöke az új elnök megválasztásáig látja el e 
tisztséget. 
 Ha Szerbia és Montenegró elnöke lemond vagy felmentik, az elnöki jogokat 
ideiglenesen, az új elnök megválasztásáig Szerbia és Montenegró Képviselőházának az 
alelnöke gyakorolja. 
 
 
 3. A MINISZTERTANÁCS 
 

Hatásköre 
 

33. szakasz 
 
 A Minisztertanács: 

- a tagállamok közös politikájával és érdekeivel összhangban meghatározza és 
végrehajtja Szerbia és Montenegró politikáját; 

- összehangolja a minisztériumok munkáját; 
- törvényjavaslatokat és a minisztériumok hatáskörébe tartozó egyéb jogszabály-

tervezeteket terjeszt Szerbia és Montenegró Képviselőháza elé; 
- Szerbia és Montenegró diplomáciai és konzuli képviseleteibe vezetőket, illetve 

más tisztségviselőket nevez ki és ment fel, a törvénnyel összhangban; 
- mellékjogszabályokat, határozatokat és más általános aktusokat hoz meg 

Szerbia és Montenegró törvényeinek a végrehajtására; 
- az alkotmányos alapokmánnyal összhangban egyéb végrehajtási feladatokat is 

ellát. 
 

Szerbia és Montenegró képviselésének a módja 
 

34. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegrónak a nemzetközi szervezetekben, az Egyesült Nemzetek 
Szervezetében, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletben, az Európai 
Unióban, az Európa Tanácsban levő képviseleteiben a tagállamok egyenlően, rotáció 
útján vannak képviselve.  
 A tagállamok nemzetközi pénzügyi szervezetekben való képviselésének a 
módját a tagállamok illetékes szerveinek a jóváhagyásával a Minisztertanács 
határozza meg. 



Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási Nemzeti Kisebbségi Titkárság 
21000 Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. 

telefon: 021-487-42-13, fax: 021-557-074, e-mail:office@puma.vojvodina.sr.gov.yu 

9

 A tagállamoknak Szerbia és Montenegró diplomáciai és konzuli képviseleteiben 
való képviseltségét a tagállamok illetékes szerveinek a jóváhagyásával a 
Minisztertanács határozza meg. 
 

Megválasztása 
 

35. szakasz 
 
 A Minisztertanács minisztereit, a külügyminiszter helyettesét és a védelmi 
miniszter helyettesét Szerbia és Montenegró Képviselőházában Szerbia és Montenegró 
elnöke jelöli. 
 Két miniszterjelöltnek Szerbia és Montenegró elnökének a tagállamából, 
háromnak pedig a másik tagállamból kell kikerülnie. 
 A külügyminiszteri és a védelmi miniszteri poszt várományosa, illetve 
helyetteseik nem kerülhetnek ki ugyanabból a tagállamból. 
 A Képviselőház a Minisztertanácsba jelöltek listájáról szavaz. 
 Ha a lista nem kapja meg a szükséges szavazattöbbséget, az elnök még kétszer 
javasolhat jelölőlistát. 
 Ha a jelölőlista még akkor sem kapja meg a szükséges szavazattöbbséget, 
Szerbia és Montenegró Képviselőházát az első jelölőlista benyújtásának napjától 
számított 60 napon belül fel kell oszlatni, és ki kell írni a választásokat. 
 A Minisztertanács megválasztásának és megbízatása megszűnésének az 
eljárását törvény szabályozza. 
 

Döntéshozali módja 
 

36. szakasz 
 
 A Minisztertanács szavazattöbbséggel hozza meg döntéseit. 
 Egyenlő számú szavazat esetén az elnök szavazata a döntő, ha a döntésre a 
másik tagállamból választott minisztereknek legalább egyike igennel szavazott. 
 

Felelőssége 
 

37. szakasz 
 
 A Minisztertanács Szerbia és Montenegró Képviselőházának felel munkájáért. 
 

Megbízatása 
 

38. szakasz 
 
 A miniszterek megbízatása négy évre szól. 
 

Megbízatásának megszűnése 
 

39. szakasz 
 
 A miniszterek és miniszterhelyettesek mandátuma a megbízatási idő lejárta 
előtt lemondás, bizalmatlansági szavazás, felmentés vagy Szerbia és Montenegró 
Képviselőházának a feloszlatása miatt szűnhet meg. 
 Az a miniszter és miniszterhelyettes, akinek megszűnt a mandátuma, az új 
miniszter és miniszterhelyettes megválasztásáig látja el tisztségét. 
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A miniszterek 

 
40. szakasz 

 
 A külügyminiszter juttatja érvényre Szerbia és Montenegró külpolitikáját, és 
felel e politika érvényre juttatásáért, tárgyal a nemzetközi egyezményekről, és 
javaslatot nyújt be a Minisztertanácshoz Szerbia és Montenegró diplomáciai és konzuli 
képviseleteinek a vezetőire. 
 A külügyminiszter koordinálja a külpolitika meghatározását a tagállamok 
illetékes szerveivel. 
 

41. szakasz 
 
 A védelmi miniszter koordinálja és érvényre juttatja a meghatározott védelmi 
politikát és a törvénnyel, továbbá a Legfelső Védelmi Tanács meghatalmazásaival 
összhangban irányítja a katonaságot. 
 A védelmi miniszter javasolja a Legfelső Védelmi Tanácsnak a kinevezésre 
jelölteket, s a törvénnyel összhangban beosztja, előlépteti és felmenti a tiszteket. 
 A védelmi miniszter polgári személy. 
 

42. szakasz 
 
 A külügyminiszter és a védelmi miniszter két év elteltével tisztséget cserél 
helyettesével. 
 

43. szakasz 
 
 A külgazdasági kapcsolatok minisztere felel a nemzetközi egyezmények 
beépítésével kapcsolatos tárgyalásokért és koordinálásért, beleértve az Európai 
Unióval való szerződéses kapcsolatokat, továbbá a nemzetközi gazdasági és pénzügyi 
intézményekkel való kapcsolatok koordinálását is, miután konzultált a tagállamok 
illetékes minisztereivel. 
 

44. szakasz 
 
 A belgazdasági kapcsolatok minisztere a közös piac létrehozása és zavartalan 
működése érdekében, beleértve az emberek, az áru, a szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgását is, felel a tagállamok gazdasági rendszerének a koordinálááért és 
harmonizálásáért. 
 

45. szakasz 
 
 Az emberi és kisebbségi jogi miniszter figyelemmel kíséri az emberi és 
kisebbségi jogok érvényesülését, s a tagállamok illetékes szerveivel koordinálja az 
emberi és kisebbségi jogok védelméről szóló nemzetközi egyezmények 
végrehajtásával és tiszteletben tartásával kapcsolatos munkát. 
 
 4. SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ BÍRÓSÁGA 
 

Hatásköre 
 

46. szakasz 
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 Szerbia és Montenegró Bírósága: 

- eldönti a Szerbia és Montenegró-i intézményeknek az alkotmányos alapokmány  
szerinti hatáskörük kérdésében felmerülő jogvitáit; 

- eldönti a Szerbia és Montenegró és az egyik vagy mindkét tagállam közötti, 
illetve a két tagállam közötti, a hatáskörökkel kapcsolatos jogvitákat; 

- dönt a polgárok panaszáról, ha Szerbia és Montenegró intézményei 
veszélyeztetik az alkotmányos alapokmányban szavatolt jogaikat vagy 
szabadságjogaikat, s ha nincs előirányozva más jogvédelmi eljárás; 

- eldönti, hogy a tagállamok alkotmánya összhangban van-e az alkotmányos 
alapokmánnyal, 

- eldönti, hogy Szerbia és Montenegró törvényei összhangban vannak-e az 
alkotmányos alapokmánnyal; 

- eldönti, hogy a tagállamok törvényei összhangban vannak-e Szerbia és 
Montenegró törvényeivel; 

- eldönti, hogy Szerbia és Montenegró intézményeinek a jogerős közigazgatási 
aktusai törvényesek-e. 

            A Bíróság a bírói gyakorlat egységesítése érdekében jogi álláspontokat és 
véleményeket alakít ki. 
 

Összetétele és megválasztása 
 

47. szakasz 
  
 Szerbia és Montenegró Bíróságát a két tagállam azonos számú bírája alkotja. 
 Szerbia és Montenegró Bíróságának bíráit Szerbia és Montenegró Képviselőháza 
választja meg hat évre a Minisztertanács javaslatára. 
 A bírók legalább 15 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles jogászok. 
 A bírók csak egyszer választhatók meg. 
 A bírók függetlenek munkájukban, és csak törvényben előírt esetekben 
menthetők fel  megbízatási idejük letelte előtt. 
 

Határozatai 
 

48. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró Bíróságának a határozatai kötelező érvényűek és 
megfellebbezhetetlenek. 
 A Bíróságnak meghatalmazása van arra is, hogy hatályon kívül helyezze 
Szerbia és Montenegró intézményeinek törvényeit, jogszabályait és aktusait, ha 
ellentétben állnak az alkotmányos alapokmánnyal, illetve Szerbia és Montenegró 
törvényeivel. 

Munkája 
 

49. szakasz 
 
 Ha a tagállamok törvényeinek vagy hatáskörének Szerbia és Montenegró 
törvényeivel vagy hatáskörével való összhangját vagy a két tagállam törvényeinek 
vagy hatáskörének a kölcsönös összhangját értékeli, Szerbia és Montenegró 
Bíróságának a munkájában döntéshozatali joggal a tagállamok alkotmánybírósági bírái 
is részt vesznek. 
 Ha  valamelyik tagállam alkotmányának, törvényének vagy hatáskörének az 
alkotmányos alapokmánnyal, illetve Szerbia és Montenegró törvényeivel vagy 
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hatáskörével való összhangját értékeli, Szerbia és Montenegró Bíróságának a 
munkájában döntéshozatali joggal részt vesznek az illető tagállam alkotmánybírósági 
bírái is. 
 

Szervezete, működése és döntéshozatali módja 
 

50. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró Bíróságának szervezetét, működését és döntéshozatali 
módját törvény szabályozza. 
 

VII. 
 

A jogszabályok összhangja 
 

51. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró alkotmányos alapokmányának, törvényeinek és 
hatáskörének, továbbá a tagállamok alkotmányának, törvényeinek és hatáskörének 
összhangban kell lenniük. 
 

Hatálybalépés 
 

52. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró intézményeinek a törvényei és más általános aktusai 
legkorábban a közzétételüktől számított nyolcadik napon lépnek hatályba. 
 Ha a jogalkotási eljárásban megállapított okok megkövetelik, kivételesen az is 
előirányozható, hogy Szerbia és Montenegró intézményeinek a törvényei és más 
általános aktusai legkorábban közzétételük napján lépnek hatályba. 
 

Visszamenőleges hatály 
 

53. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró törvényei és egyéb általános aktusai nem lehetnek 
visszamenőleges hatályúak. 
 Ha a jogalkotási eljárásban megállapított közérdek megköveteli, egyes törvényi 
rendelkezések kivételesen visszamenőleges hatályúak is lehetnek. 
 

VIII. 
 

Szerbia és Montenegró katonasága 
 

54. szakasz 
 
 Szerbia és Montenegró katonasága demokratikus és civil ellenőrzés alatt áll. 
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Szerbia és Montenegró katonaságának a feladata 

 
55. szakasz 

 
 A katonaság feladata Szerbia és Montenegró védelme az alkotmányos 
alapokmánnyal és az erőszak alkalmazását szabályozó nemzetközi jogi elvekkel 
összhangban. 
 A védelmi stratégiát Szerbia és Montenegró Képviselőháza határozza meg a 
törvénnyel összhangban. 
 

Legfelső Védelmi Tanács 
 

56. szakasz 
 
 A katonaság főparancsnoka a Legfelső Védelmi Tanács, mely dönt Szerbia és 
Montenegró katonaságának a bevetéséről. 
 A Legfelső Védelmi Tanácsot Szerbia és Montenegró elnöke, továbbá a 
tagállamok elnöke alkotja. 
 A Legfelső Védelmi Tanács konszenzussal dönt. 
 

Sorkatonai szolgálat 
 

57. szakasz 
 
 A sorkötelesek annak a tagállamnak a területén látják el sorkatonai 
szolgálatukat, amelynek az állampolgárai, de szabad akaratukból a másik tagállam 
területén is elláthatják. 

 
Lelkiismereti okokra való hivatkozás 

 
58. szakasz 

 
 A sorkötelest megilleti a lelkiismereti okokra való hivatkozás joga. 
 

IX. 
 

Szerbia és Montenegró vagyona 
 

59. szakasz 
 
 A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak a Szerbia és Montenegró-i intézmények 
működéséhez szükséges vagyona Szerbia és Montenegró vagyona.  
 A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság külföldi vagyona Szerbia és Montenegró 
vagyona. 
 A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak a tagállam területén levő vagyona a 
területi elv alapján az illető tagállam vagyona.  
 

Kiválás Szerbia és Montenegró államközösségéből 
 

60. szakasz 
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 A tagállamok három év elteltével eljárást indíthatnak az állami státus 
megváltoztatására, illetve a Szerbia és Montenegró államközösségéből való kiválásra. 
 A Szerbia és Montenegró államközösségéből való kiválásról szóló határozat 
referendum alapján hozható meg. 
 A referendumról szóló törvényt a tagállam hozza meg, szem előtt tartva a 
nemzetközileg elismert demokratikus szabványokat. 
 Ha Montenegró állam kiválik Szerbia és Montenegró államközösségéből, a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságra vonatkozó nemzetközi dokumentumoknak – 
különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa 1244. számú 
határozatának  – a hatálya kizárólag Szerbiára mint jogutódra terjed ki. 
 A kiválási joggal élő tagállam nem örökli a nemzetközi jogalanyiság jogát, a 
vitás kérdéseket pedig a jogutód állam és az önállósult állam külön szabályozza. 
 Ha a referendum során mindkét tagállam az állami státus megváltoztatására, 
azaz az önállóságra szavaz, a jogutódlási folyamatban minden vitás kérdést úgy kell 
megoldani, mint az egykori Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság  esetében. 
 

X. 
 

Az alkotmányos alapokmány elfogadása 
 

61. szakasz 
 
 Az alkotmányos alapokmányt a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének és a 
Montenegrói Köztársaság Képviselőházának azonos szövegben kell elfogadnia, s akkor 
lép hatályba, ha ezt a szöveget a Szövetségi Képviselőház elfogadja és kihirdeti. 
 

 
Az alkotmányos alapokmány módosítása 

 
62. szakasz 

 
 Az alkotmányos alapokmány módosítására a megalkotására előírt eljárás 
szerint és módon  kerülhet sor.  

XI. 
 

A jogok és kötelezettségek átruházása 
 

63. szakasz 
 
 Az alkotmányos alapokmány hatálybalépésével a Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaság összes joga és kötelezettsége áthárul Szerbia és Montenegróra, az 
alkotmányos alapokmánnyal összhangban. 
 

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság törvényeinek alkalmazása 
 

64. szakasz 
 
 A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság törvényeit Szerbia és Montenegró ügyeiben 
Szerbia állam és Montenegró állam törvényeiként kell alkalmazni. 
 A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság törvényeit Szerbia és Montenegró ügyein 
kívül a tagállamok új jogszabályainak a meghozataláig a tagállamok törvényeiként kell 
alkalmazni, hacsak a tagállamok képviselőháza egyes törvényekről el nem dönti, hogy 
nem alkalmazza őket. 
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Összehangolás az alkotmányos alapokmánnyal 

 
65. szakasz 

 
 A tagállamoknak az alkotmányos alapokmánnyal való összehangolás érdekében 
az alkotmányos alapokmány elfogadásának napjától számított hat hónapon belül 
módosítaniuk kell alkotmányukat vagy új alkotmányt kell elfogadniuk. 
 

A hatáskörök átruházása 
 

66. szakasz 
 
 A katonai bíróságoknak, ügyészségeknek és vagyonjogi ügyészségeknek a 
hatásköre a törvénnyel összhangban a tagállamok szerveire száll át. 
 

XII. 
 

Törvény az alkotmányos alapokmány végrehajtására 
 

67. szakasz 
 
 Az alkotmányos alapokmány végrehajtásáról szóló törvényt az alkotmányos 
alapokmány meghozatalával egyszerre, azonos módon kell megalkotni. 
 

 
 

SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ÁLLAMKÖZÖSSÉGE ALKOTMÁNYOS 
ALAPOKMÁNYÁNAK FÜGGELÉKEI 

(Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja, 26/2005. szám) 
 

I. FÜGGELÉK 
 
 1. A Szerbia és Montenegró Képviselőházába való közvetlen választásokat 
külön-külön, a köztársasági parlamenti választásokkal egy időben kell megtartani a 
tagállamokban. A Szerbia és Montenegró Képviselőházában levő képviselők 
mandátuma meghosszabbodik a választásokig. 
 2. Ez a függelék az alkotmányos alapokmány 20. szakaszát egészíti ki. 
 

II. FÜGGELÉK 
 
 1. Az esetleges referendumra vonatkozó szabályoknak a nemzetközileg 
elfogadott demokratikus szabványokon kell alapulniuk. A referendumot szervező 
tagállam a nemzetközi demokratikus szabványok tiszteletben tartása szempontjából 
együttműködik az Európai Unióval, ahogyan azt az alkotmányos alapokmány 
előirányozza. 
 2. Ez a függelék az alkotmányos alapokmány 60. szakaszának 3. bekezdését 
egészíti ki. 
 

III. FÜGGELÉK 
 
 1. Az I. és II. függelék végrehajtását külön törvény szabályozza. 

 


