
A Szerb Köztársaság Alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06. szám) 203. szakaszának 7. 

bekezdése, és A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

111/21. szám) 13. és 18. szakasza alapján,  

a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése, a kilencedik ülésszak 2021. november 30-án megtartott nyolcadik 

külön ülésén,  

HATÁROZATOT  

HOZOT T 

a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló aktus megerősítésére vonatkozó köztársasági 

népszavazás kiírásáról  

 

1. A Nemzetgyűlés köztársasági népszavazást ír ki a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról 

szóló aktus megerősítése céljából, amelyet a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése a kilencedik ülésszak 2021. 

november 30-án megtartott nyolcadik külön ülésén fogadott el. 

2. A köztársasági népszavazást 2022. január 16-án tartják, 7.00 órától 20.00 óráig. 

3. A köztársasági népszavazáson a polgárok a következő népszavazási kérdésről fognak nyilatkozni: 

„Támogatja-e a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló aktus megerősítését?”. 

4. A szavazólapon a polgárok az „igen” vagy a „nem” szó bekarikázásával nyilatkoznak.  

5. A Köztársasági Választási Bizottság megállapítja és közzé teszi a köztársasági népszavazás teljes 

eredményét és a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének megküldi a lefolytatott köztársasági népszavazásról 

szóló jelentést.  

6. A polgároknak a Szerb Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló aktus tartalmával való 

megismertetése céljából, amelyet a köztársasági népszavazáson kell megerősíteni, a Szerb Köztársaság 

Alkotmányának módosításáról szóló aktust, az indokolással együtt, A Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében kell közzé tenni, mint a jelen határozat szerves részét.  

7. A jelen határozat a meghozatalának napján lép hatályba és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 

kell közzé tenni.  

 

РС szám 80 

Belgrád, 2021. november 30. 

Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése 

Elnök, 

Ivica Dačić, s. k. 

А SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ AKTUS 

 I. MÓDOSÍTÓJAVASLAT  

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 4. szakaszának helyébe lép.  

 4. szakasz  

A jogrend egységes. 

A hatalmi berendezés a hatalomnak törvényhozó, végrehajtó és bírósági hatalomra való felosztásán alapul. 

A három hatalmi ág viszonya az egyensúlyon és a kölcsönös ellenőrzésen alapul. 

A bírósági hatalom független. 

 II. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 99. szakasza 2. bekezdésének 3. pontját 

helyettesíti.  

„3. Megválasztja a Bírósági Főtanács négy tagját, az Ügyészségi Főtanács négy tagját és megválasztja a 

Legfőbb Ügyészt és dönt tisztségének megszűnéséről,” 



 III. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat hatályon kívül helyezi a Szerb Köztársaság Alkotmánya 105. szakasza 2. 

bekezdésének 12. és 13. pontját és a 105. szakaszt 4. bekezdéssel egészíti ki 

A: „12. megválasztja a Legfelsőbb Semmítőszék elnökét, a bíróságok elnökeit, a köztársasági ügyészt és az 

ügyészeket, és dönt tisztségük megszünéséről, 13. megválasztja a bírákat és az ügyészhelyetteseket, az 

Alkotmánnyal összhangban,” szavak hatályukat vesztik.  

A szakasz a következő új 4. bekezdéssel egészül ki: 

„A Nemzetgyűlés valamennyi népképviselőjének kétharmados szavazattöbbségével megválasztja a Bírósági 

Főtanács négy tagját és az Ügyészségi Főtanács négy tagját, és valamennyi népképviselő három ötödös 

szavazattöbbségével megválasztja a Legfőbb Ügyészt és dönt a tisztségének megszűnéséről.” 

 IV. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 142. szakaszának helyébe lép.  

Az igazságszolgáltatás alapelvei 

 142. szakasz 

A bírósági hatalom a bíróságokat illeti meg, amelyek függetlenek.  

A bírósági hatalom a Szerb Köztársaság egész területén egységes. 

A bírósági határozatokat a nép nevében hozzák meg. 

A bírósági határozatot csak a hatáskörben illetékes bíróság vizsgálhatja felül, a törvényben előírt eljárás 

szerint, valamint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz szerinti eljárásban. 

Megkegyelmezéssel vagy közkegyelemmel a kirótt büntetés bírósági határozat nélkül is, egészében vagy 

részben, elengedhető.  

A bírósági tárgyalás nyilvános, és a nyilvánosság kizárólag az Alkotmánnyal összhangban zárható ki.  

Törvényben előírható, hogy a bírákon kívül ülnökbírák is ítélkezhetnek.  

 V. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 143. szakaszának elnevezését és a 143. szakaszát 

helyettesíti.  

A bíróságok berendezkedése 

 143. szakasz 

A bíróságok megalapítását, megszüntetését, fajtáit, hatáskörét, területét és székhelyét, a bíróság összetételét 

és a bíróságok előtt folytatott eljárásokat törvény szabályozza.  

A Szerb Köztársaság legfelső bírósága a Legfelsőbb Bíróság. 

Tilos rögtönítélő, ideiglenes vagy rendkívüli bíróságokat alapítani.  

 VI. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 144. szakaszának elnevezését és a 144. szakaszát 

helyettesíti.  

A bírók függetlensége 

 144. szakasz 

A bíró független és az Alkotmány, a megerősített nemzetközi szerződések, törvények, a nemzetközi jog 

általánosan elfogadott szabályai és egyéb általános aktusok alapján ítélkezik a törvénnyel összhangban.  
Tilos a bíróra bármilyen befolyást gyakorolni a bírói tisztségének ellátása során.  



. 

 VII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 145. szakaszának elnevezését és a 145. szakaszát 

helyettesíti.  

A bírók megválasztásának feltételei 

 145. szakasz 

A bírók megválasztásának feltételeit és az ülnökbírák megválasztásának feltételeit és mandátumát 

törvény szabályozza.  

 VIII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 146. szakaszát helyettesíti.  

A bírói tisztség állandósága 

 146. szakasz 

A bírói tisztség állandó. 

A bírói tisztség a bíró megválasztásától a bíró szolgálati idejének befejezéséig tart. 

A bíró tisztsége szolgálati idejének befejezése előtt megszűnik: ha ezt maga kéri, ha tartósan elveszíti a 

bírói tisztség betöltéséhez szükséges munkaképességét, ha megszűnik a Szerb Köztársaságbeli állampolgársága 

vagy ha felmentik tisztsége alól. 

A bírót felmentik tisztsége alól, ha legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre ítélik elkövetett 

bűncselekmény miatt vagy ha fegyelmi eljárás során megállapítást nyer, hogy súlyos fegyelmi szabálysértést 

követett el, amely a Bírósági Főtanács mérlegelése szerint komolyan sérti a bírói tisztség tekintélyét vagy a 

nyilvánosság bíróságokba vetett bizalmát.  

A bírói tisztség megszűnéséről szóló határozatot a Bírósági Főtanács hozza meg.  

A Bírósági Főtanácsnak a bírói tisztség megszűnéséről szóló határozata ellen joga van fellebbezni az 

Alkotmánybírósághoz, amely kizárja az alkotmányjogi panasz jogát.  

 IX. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 147. szakaszának elnevezését és a 147. szakaszát 

helyettesíti.  

A bírák elmozdíthatatlansága  

 147. szakasz 

A bírónak joga van a bírói tisztséget azon a bíróságon gyakorolni, amelyre megválasztották és csak a 

beleegyezésésével helyezhető át tartósan vagy ideiglenesen irányítható át másik bíróságra, kivéve az 

Alkotmányban előirányozott esetet.  

A bíróság megszűnése esetén, a bírót arra a bíróságra helyezik át, amely átveszi a megszüntetett bíróság 

hatáskörét.  

A bíróság hatásköre túlnyomó részének megszűnése esetén, a bíró kivételesen beleegyezése nélkül is 

tartósan másik bíróságra helyezhető át vagy ideiglenesen azonos fokozatú másik bíróságra irányítható át, amely 

átvette a hatáskör túlnyomó részét.  

A bírónak, akit tartósan áthelyeztek vagy ideiglenesen másik bíróságra irányítottak át, joga van megtartania 

a fizetését, amellyel rendelkezett a bíróságon, amelyről áthelyezték vagy átirányították, ha az kedvezőbb a 

számára.  

A bíróság hatáskörének túlnyomó része megszűnik, ha a bíróság tárgyi illetékességének módosítása 

következtében, új bíróság megalakulása következtében vagy törvényben előirányozott egyéb eset következtében 

csökkent a szükséges bírók száma a bíróságon.  



A tartós áthelyezésről vagy az ideiglenes átirányításról szóló határozat ellen a bírónak joga van fellebbezni 

az Alkotmánybíróságnál, amely kizárja az alkotmányjogi panasz benyújtásának jogát.  

 X. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 148. szakaszának elnevezését és a 148. szakaszát 

helyettesíti.  

Mentelmi jog és összeférhetetlenség 

 148. szakasz 

A bíró nem vonható felelősségre a bírói tisztség gyakorlása során kifejtett véleménye és a bírósági 

döntéshozatal során való szavazása miatt, kivéve ha ezzel a bíró vagy az ügyész általi törvényszegés 

bűncselekményét követte el.  

A Bírósági Főtanács jóváhagyása nélkül a bíró nem tartóztatható le a bírósági tisztségének végzése során 

elkövetett bűncselekmény miatt indított eljárásban. 

Törvény szabályozza, hogy mely tisztségek, teendők vagy magánérdekek összeférhetetlenek a bírói és az 

ülnökbírói tiszséggel. 

Tilos a bírók politikai tevékenysége.  

 XI. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 149. szakaszának elnevezését és a 149. szakaszát 

helyettesíti.  

A Legfelsőbb Bíróság elnöke és bírósági elnökök 

 149. szakasz 

A Legfelsőbb Bíróság elnökét a Bírósági Főtanács a Legfelsőbb Bíróság általános értekezlete 

véleményének megszerzését követően választja öt évre. 

Ugyanaz a személy nem választható újra a Legfelsőbb Bíróság elnökének. 

Az egyéb bíróságok elnökeit a Bírósági Főtanács választja öt évre.  

 XII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 150. szakaszának elnevezését és a 150. szakaszát 

helyettesíti.  

Bírósági Főtanács 

A Bírósági Főtanács hatásköre 

 150. szakasz 

A Bírósági Főtanács független állami szerv, amely biztosítja és szavatolja a bíróságok, a bírók, a bírósági 

elnökök és az ülnökbírák függetlenségét. 

A Bírósági Főtanács megválasztja a bírókat és az ülnökbírákat és dönt a tisztségük megszűnéséről, 

megválasztja a Legfelsőbb Bíróság elnökét és az egyéb bíróságok elnökeit és dönt a tisztségük megszűnéséről, 

dönt a bírók áthelyezéséről és átirányításáról, meghatározza a szükséges számú bírót és ülnökbírákat, dönt a 

bírók, a bírósági elnökök és ülnökbírák helyzetével kapcsolatos egyéb kérdésekről, valamint az Alkotmányban 

és törvényben meghatározott egyéb hatásköröket is gyakorol.  

 XIII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 151. szakaszának elnevezését és a 151. szakaszát 

helyettesíti.  



A Bírósági Főtanács összetétele 

 151. szakasz 

A Bírósági Főtanács 11 tagból áll: hat bíróból, akiket a bírók választanak, négy kimagasló jogászból, akiket 

a Nemzetgyűlés és a Legfelsőbb Bíróság választ meg. 

A Bírósági Főtanács tagjainak a bírók sorából való megválasztását törvény szabályozza.  

A bírók Bírósági Főtanácsba való megválasztásakor gondot kell viselni a bírók legszélesebb körű 

képviseltségéről. 

A Bírósági Főtanács tagjait a Nemzetgyűlés választja meg kimagasló jogászok közül, akik a jogi 

szakmában megszerzett legalább tíz év tapasztalattal rendelkeznek, a Nemzetgyűlés illetékes bizottsága által 

javasolt nyolc jelölt közül, nyilvános pályázatot követően, valamennyi népképviselő kétharmadának 

szavazatával, a törvénnyel összhangban.  

Ha a Nemzetgyűlés nem választja meg mind a négy tagot a törvényben meghatározott határidőn belül, a 

többi tagot a törvényben meghatározott határidő letelte után mindazon jelöltek közül, akik eleget tettek a 

választási feltételeknek, a bizottság, amelyet a Nemzetgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a 

Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Legfőbb Ügyész és a Polgári Jogvédő alkot, szavazattöbbséggel választja meg.  

A bírósági elnökök nem választhatók meg a Bírósági Főtanácsba.  

A Bírósági Főtanács tagjának, akit a Nemzetgyűlés választott meg, méltónak kell lennie ehhez a 

tisztséghez.  

A Bírósági Főtanács tagja, akit a Nemzetgyűlés választott meg, nem lehet politikai párt tagja.  

A Bírósági Főtanács Nemzetgyűlés által megválasztott tagja megválasztásának és tisztségével való 

összeférhetetlenségének egyéb feltételeit törvény határozza meg.  

 XIV. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 152. szakaszának elnevezését és a 152. szakaszát 

helyettesíti.  

A Bírósági Főtanács tagjainak mandátuma és a Bírósági Főtanács elnöke és alelnöke  

 152. szakasz 

A Bírósági Főtanács tagját öt évre választják.  

Ugyanaz a személy nem választható meg ismét a Bírósági Főtanácsba.  

A Bírósági Főtanácsnak elnöke és alelnöke van. A Bírósági Főtanács elnökét a Bírósági Főtanács választja 

meg a tagjai közül, akik bírák, az alelnököt pedig a tagjai közül, akit a Nemzetgyűlés választ meg öt évre. A 

Bírósági Főtanács elnökének nem válaszható meg a Legfelsőbb Bíróság elnöke.  

A Bírósági Főtanács tagjának mandátuma megszűnik azon idő letelte előtt, amelyre megválasztották, 

amennyiben ezt ő maga kéri vagy ha legalább hat hónapig terjedő börtönbüntetésre ítélik az elkövetett 

bűncselekmény miatt. A tagnak, aki bíró, a bírói tisztség megszűnésével a mandátuma is megszűnik, a tagnak 

pedig, aki nem bíró – akkor is, ha tartósan elveszíti a Bírósági Főtanács tagja tisztségének gyakorlásához 

szükséges munkaképességét.  

A Bírósági Főtanács tagja mandátumának megszűnéséről szóló határozatot a Bírósági Főtanács hozza meg. 

A határozat ellen megengedett az Alkotmánybírósághoz benyújtott fellebbezés, amely kizárja az alkotmányjogi 

panasz benyújtásának jogát.  

 XV. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslatban a 8. fejezet megjelölése és a 8. fejezet elnevezése hatályát veszti és a Szerb 

Köztársaság Alkotmánya 153. szakaszának elnevezése és a 153. szakasza helyettesíti.  

Jogorvoslat a Bírósági Főtanács határozata ellen  

 153. szakasz 



A Bírósági Főtanács határozata ellen megengedett az Alkotmánybíróságnál benyújtott fellebbezés, az 

Alkotmányban és törvényben előírt esetekben. Az Alkotmánybírósághoz benyújtott fellebbezés kizárja az 

alkotmányjogi panasz benyújtásának jogát.  

 XVI. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 154. szakaszának elnevezését és a 154. szakaszát 

helyettesíti.  

A Bírósági Főtanács tagjainak mentelmi joga  

 154. szakasz 

A Bírósági Főtanács tagjai nem vonhatóak felelősségre a Bírósági Főtanácsban betöltött tisztség gyakorlása 

során kifejtett véleménye és a Bírósági Főtanácsi döntéshozatal során való szavazása miatt. 

A Bírósági Főtanács tagjait a Bírósági Főtanács jóváhagyása nélkü nem lehet megfosztani a szabadságuktól 

a Bírósági Főtanács tagjaként elkövetett bűncselekmény miatt megindított eljárásban.  

 XVII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslatban a Szerb Köztársaság Alkotmányának 155. szakasza felett a szöveg a 8. Fejezet 

megjelöléssel és a 8. Fejezet új elnevezésével egészül ki és a Szerb Köztársaság Alkotmánya 155. szakaszának 

elnevezését és a 155. szakaszát helyettesíti  

8. Az ügyészségek 

Jogállása 

 155. szakasz 

Az ügyészség egyedi és önálló állami szerv, amely a bűncselekmények és egyéb büntetendő cselekmények 

elkövetőit üldözi és egyéb hatásköröket gyakorol, amelyekkel a törvényben maghatározott közérdeket védi.  

Az ügyészség az Alkotmány, a megerősített nemzetközi szerződések, törvények, a nemzetközi jog 

általánosan elfogadott szabályai és egyéb általános aktusok alapján gyakorolja a hatáskörét a törvénnyel 

összhangban.  

Az ügyészségen kívül senki nem gyakorolhat hatást az ügyészségre és az ügyészségi tisztség hordozóira az 

eljárás során és az egyes tárgyak döntéshozatalában. 

Az ügyészség megalapítását, megszüntetését, szervezetét és hatáskörét törvény szabályozza.  

A Szerb Köztársaság legfelső ügyészsége a Legfelsőbb Ügyészség, amelyet a Legfőbb Ügyész irányít.  

Az ügyészség tisztségét a Legfőbb Ügyész, a főügyészek és az ügyészak gyakorolják.  

A Legfőbb Ügyész és a főügyész az ügyészségek irányításában hierarchikus hatáskörrel rendelkeznek az 

alacsonyabb beosztású főügyészségek és ügyészségek eljárásához viszonyítva a konkrét tárgyban.  

A hierarchikus hatásköröket és az ellenük szóló jogi eszközöket részletesebben törvény szabályozza.  

 XVIII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslatban a 9. Fejezet megjelölése és a 9. Fejezet elnevezése hatályát veszti és a Szerb 

Köztársaság Alkotmánya 156. szakaszának elnevezését és a 156. szakaszát helyettesíti.  

Felelősség 

 156. szakasz 

A Legfőbb Ügyész az ügyészség munkájáért és a saját munkájáért a Nemzetgyűlésnek tartozik 

felelősséggel. A Legfőbb Ügyész nem felel a Nemzetgyűlésnek az egyes tárgyakban való eljárásokért. 

A főügyész az ügyészség munkájáért és a saját munkájáért a Legfőbb Ügyésznek és közvetlenül a felsőbb 

ügyésznek felel, a törvénnyel összhangban.  

Az ügyészek a munkájukért a főügyésznek felelnek a törvénnyel összhangban.  



 XIX. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 157. szakaszának elnevezését és a 157. szakaszát 

helyettesíti.  

Kötelező útmutató a főügyész és az ügyészek eljárásához  

 157. szakasz 

A Legfőbb Ügyész általános kötelező útmutatást ad ki valamennyi főügyész eljárásához az eljárásban való 

törvényesség, hatékonyság és egységesség elérése céljából.  

A közvetlen felsőbb főügyész kötelező útmutatást adhat az alacsonyabb besorolású főügyésznek az egyes 

tárgyakban való eljáráshoz, ha gyanú áll fenn az eljárásának hatékonyságával vagy törvényességével 

kapcsolatban. A Legfőbb Ügyész az ilyen útmutatást valamennyi főügyésznek kiadhat. 

A főügyész az ügyésznek kötelező útmutatást adhat ki a munkájához és az eljáráshoz. 

A főügyész és az ügyész köteles eljárni a kötelező útmutatás szerint.  

Az alacsonyabb besorolású ügyésznek vagy az ügyésznek, aki úgy tartja, hogy a kötelező útmutatás 

törvénytelen vagy megalapozatlan, joga van a törvénnyel összhangban kifogást tenni.  

 

XX. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 158. szakaszának elnevezését és a 158. szakaszát 

helyettesíti.  

A Legfőbb Ügyész és a főügyész megválasztása és tisztségének megszűnése  

 158. szakasz 

A Legfőbb Ügyészt a Nemzetgyűlés választja hat évre, az Ügyészségi Főtanács javaslatára a nyilvános 

pályázatot követően, valamennyi népképviselő három ötödének szavazatával, a törvénnyel összhangban.  

Az Ügyészségi Főtanács a Nemzetgyűlésnek egy jelöltet javasol Legfőbb Ügyésznek.  

Ha a Nemzetgyűlés nem választja meg határidőben a Legfőbb Ügyészt, az elkövetkező tíz nap elteltével, 

azon valamennyi jelölt közül, aki eleget tesz a megválasztáshoz szükséges feltételeknek, a bizottság, amelyet a 

Nemzetgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Legfőbb Ügyész és a 

Polgári Jogvédő alkot, szavazattöbbséggel megválasztja azt.  

Ugyanaz a személy nem választható újra Legfőbb Ügyésznek. 

A főügyészt az Ügyészségi Főtanács hat évre választja.  

A Legfőbb Ügyész és a főügyész tisztsége, azon idő letelte előtt, amelyre megválasztották, megszűnik: 

amennyiben ezt ő maga kéri, vagy ha megszüntetik az ügyészséget, ha tartósan elveszíti a főügyészi tisztség 

gyakorlásához szükséges munkaképességét, ha megszűnik a Szerb Köztársaságbeli állampolgársága vagy ha 

felmentik tisztsége alól.  

A Legfőbb Ügyészt és a főügyészt felmentik tisztségük alól, ha legkevesebb hat hónapos börtönbüntetésre 

ítélik elkövetett bűncselekmény miatt vagy ha bekövetkezik valamelyik törvényben előirányozott ok a 

felmentéshez.  

Az Ügyészségi Főtanácsnak a főügyész tisztségének megszűnéséről hozott határozata ellen a főügyésznek 

joga van fellebbezést nyújtani be az Alkotmánybírósághoz, amely kizárja az alkotmányjogi panasz 

benyújtásának jogát.  

A Legfőbb Ügyész és a főügyész, akiknek megszűnik a tisztsége, a törvénnyel összhangban az ügyészi 

tisztségen maradnak.  

 XXI. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 159. szakaszának elnevezését és a 159. szakaszát 

helyettesíti.  

A főügyész és az ügyész megválasztásának feltételei 



 159. szakasz 

A főügyész és az ügyész megválasztásának feltételeit törvény szabályozza. 

 XXII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 160. szakaszának elnevezését és a 160. szakaszát 

helyettesíti.  

Az ügyészi tisztség állandósága 

 160. szakasz 

Az ügyész tisztsége állandó. 

Az ügyész tisztsége szolgálati idejének befejezése előtt megszűnik: ha ezt maga kéri, ha tartósan elveszíti az 

ügyészi tisztség betöltéséhez szükséges munkaképességét, ha megszűnik a Szerb Köztársaságbeli 

állampolgársága vagy ha felmentik tisztsége alól. 

Az ügyészt felmentik tisztsége alól, ha legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre ítélik elkövetett 

bűncselekmény miatt vagy ha fegyelmi eljárás során megállapítást nyer, hogy súlyos fegyelmi szabálysértést 

követett el, amely az Ügyészségi Főtanács mérlegelése szerint komolyan sérti az ügyészség tekintélyét vagy a 

nyilvánosság ügyészségbe vetett bizalmát.  

Az ügyészi tisztség megszűnéséről szóló határozatot az Ügyészségi Főtanács hozza meg.  

Az Ügyészségi Főtanácsnak az ügyészi tisztség megszűnéséről szóló határozata ellen joga van fellebbezést 

nyújtani be az Alkotmánybírósághoz, amely kizárja az alkotmányjogi panasz benyújtásának jogát.  

 

XXIII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 161. szakaszának elnevezését és a 161. szakaszát 

helyettesíti.  

Mentelmi jog és összeférhetetlenség 

 161. szakasz 

A Legfőbb Ügyész, a főügyész és az ügyész nem vonható felelősségre tisztségének gyakorlása során 

kifejtett véleménye és döntéshozatala miatt, kivéve ha ezzel a bíró vagy az ügyész általi törvényszegés 

bűncselekményét követte el.  

A Legfőbb Ügyész, a főügyész és az ügyész az Ügyészségi Főtanács jóváhagyása nélkül nem tartóztatható 

le a tisztségének végzése során elkövetett bűncselekmény miatt indított eljárásban. 

Törvény szabályozza, hogy mely tisztségek, teendők vagy magánérdekek összeférhetetlenek a Legfőbb 

Ügyész, a főügyész és az ügyész tiszségével. 

XXIV. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 162. szakaszának elnevezését és a 162. szakaszát 

helyettesíti.  

Ügyészségi Főtanács 

Az Ügyészségi Főtanács hatásköre 

 162. szakasz 

Az Ügyészségi Főtanács önálló állami szerv, amely biztosítja és szavatolja az ügyészség, a Legfőbb 

Ügyész, a főügyészek és az ügyészek önállóságát.  

Az Ügyészségi Főtanács javasolja a Nemzetgyülésnek a Legfőbb Ügyész megválasztását és tisztségének 

megszűnését, kinevezi a Legfőbb Ügyész tisztségének gyakorlóját, megválasztja a főügyészeket és az 

ügyészeket és dönt a tisztségük megszűnéséről, dönt a Legfőbb Ügyész, a főügyész és az ügyészek jogállásának 

egyéb kérdéseiről és az Alkotmányban és törvényben meghatározott egyéb hatásköröket lát el.  



 XXV. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 163. szakaszának elnevezését és a 163. szakaszát 

helyettesíti.  

Az Ügyészségi Főtanács összetétele 

 163. szakasz 

Az Ügyészségi Főtanács 11 tagból áll: öt ügyészből, akiket a főügyészek és az ügyészek választanak, négy 

kimagasló jogászból, akiket a Nemzetgyűlés, a Legfőbb Ügyész és az igazságügyben illetékes miniszter választ. 

Az igazságügyben illetékes miniszter az ügyész fegyelmi felelősségének megállapítására folytatott 

eljárásban nem szavaz.  

Az Ügyészségi Főtanács tagjainak az ügyészek soraiból való megválasztását törvény szabályozza.  

Az ügyészeknek az Ügyészségi Főtanácsba való megválasztása alkalmával gondot kell viselni az ügyészek 

legszélesebb körű képviseltségéről. 

A Nemzetgyűlés választja meg az Ügyészségi Főtanács négy tagját a kimagasló jogászok közül, akik a jogi 

szakmában legalább tíz év tapasztalattal rendelkeznek, nyolc jelölt közül, akiket a Nemzetgyűlés illetékes 

bizottsága terjeszt elő, a lefolytatott nyilvános pályázatot követően, valamennyi népképviselő két harmadának 

szavazataival, a törvénnyel összhangban.  

Ha a Nemzetgyűlés nem választja meg mind a négy tagot a törvényben meghatározott határidőn belül, a 

megmaradt tagokat a törvényben meghatározott határidő letelte után, valamennyi jelölt közül, akik eleget 

tesznek a választási feltételeknek, a Nemzetgyűlés elnökéből, az Alkotmánybíróság elnökéből, a Legfelsőbb 

Bíróság elnökéből, a Legfőbb Ügyészből és a Polgári Jogvédőből álló bizottság szavazattöbbséggel választja 

meg.  

A főügyész nem választható meg az Ügyészségi Főtanácsba.  

Az Ügyészségi Főtanácsnak a Nemzetgyűlés által megválasztott tagjának méltónak kell lennie e tisztséghez.  

Az Ügyészségi Főtanácsnak a Nemzetgyűlés által megválasztott tagja nem lehet politikai párt tagja.  

Az Ügyészségi Főtanács Nemzetgyűlés által megválasztott tagjának a megválasztására és tisztségével való 

összeférhetetlenségére irányuló egyéb feltételeket a törvény szabályozza.  

 XXVI. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 164. szakaszának elnevezését és a 164. szakaszát 

helyettesíti.  

Az Ügyészségi Főtanács tagjainak mandátuma és az Ügyészségi Főtanács elnöke és alelnöke  

 164. szakasz 

Az Ügyészségi Főtanács tagját öt évre választják.  

Ugyanaz a személy nem választható újra az Ügyészségi Főtanácsba.  

Az Ügyészségi Főtanácsnak van elnöke és alelnöke. Az Ügyészségi Főtanács elnökét az Ügyészségi 

Főtanács választja a tagok közül, akik ügyészek, az alelnököt pedig a tagok közül, akiket a Nemzetgyűlés 

választ öt évre.  

A határidő letelte előtt, amelyre választották, az Ügyészségi Főtanács tagjának megszűnik a mandátuma, ha 

azt maga kéri vagy ha legalább hat hónap tartamban börtönbüntetésre ítélik az elkövetett bűncselekmény miatt. 

A tagnak, aki ügyész megszűnik a mandátuma az ügyészi tisztség megszűnésével is, a tagnak pedig, aki nem 

ügyész – akkor is, ha tartósan elveszíti az Ügyészi Főtanács tagja tisztségének gyakorlásához szükséges 

munkaképességet.  

Az Ügyészségi Főtanács tagja mandátumának megszűnéséről szóló határozatot az Ügyészségi Főtanács 

hozza meg. A határozat ellen megengedett a fellebbezés benyújtása az Alkotmánybírósághoz, amely kizárja az 

alkotmányjogi panasz jogát.  

 XXVII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 



A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 165. szakaszának elnevezését és a 165. szakaszát 

helyettesíti.  

Az Ügyészségi Főtanács határozata elleni jogorvoslat  

 165. szakasz 

Az Ügyészségi Főtanács határozata ellen megengedett a fellebbezés benyújtása az Alkotmánybírósághoz, 

az Alkotmányban és törvényben előírt esetekben. Az Alkotmánybírósághoz benyújtott fellebbezés kizárja az 

alkotmányjogi panasz benyújtásának jogát.  

 XXVIII. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat a Szerb Köztársaság Alkotmánya 165a. szakaszának elnevezését és a 165a. 

szakaszát helyettesíti.  

Az Ügyészségi Főtanács tagjainak mentelmi joga  

 165a szakasz 

Az Ügyészségi Főtanács tagjai nem vonhatóak felelősségre az Ügyészségi Főtanács tagja tisztségének 

gyakorlása során kifejtett véleménye és az Ügyészségi Főtanács döntéshozatala során való szavazása miatt.  

Az Ügyészségi Főtanács tagjai az Ügyészségi Főtanács jóváhagyása nélkül nem tartóztathatóak le az 

Ügyészségi Főtanács tagjaiként elkövetett bűncselekmény miatt indított eljárásban. 

 

XXIX. MÓDOSÍTÓJAVASLAT 

 

A jelen módosítójavaslat helyettesíti a Szerb Köztársaság Alkotmánya 172. szakaszának 2. és 3. bekezdését.  

 

Az Alkotmánybíróság öt tagját a Nemzetgyűlés választja, öt tagját a köztársasági elnök nevezi ki, őt tagot 

pedig a Legfelsőbb Bíróság általános értekezlete választ meg.  

A Nemzetgyűlés választja meg az Alkotmánybíróság öt bíráját tíz jelölt közül, akiket a köztársasági elnök 

terjeszt elő, a köztársasági elnök nevezi ki az Alkotmánybíróság öt bíráját tíz jelölt közül, akiket a 

Nemzetgyűlés terjeszt elő, a Legfelőbb Bíróság általános értekezlete pedig öt bírát nevez ki tíz jelölt közül, 

akiket az együttes ülésen a Bírósági Főtanács és az Ügyészségi Főtanács terjeszt elő.  

 


