
Átfogó javaslat
Koszovó státusának rendezésére*

(Részletek)

1. cikk – Általános elvek

1.1. Koszovó többnemzetiségû társadalom, amely demokratikusan és 
a jog uralmának maradéktalan tiszteletben tartásával igazgatja magát 
törvényhozói, végrehajtói és igazságszolgáltatási intézményein 
keresztül.

Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement. 26 March 2007. * 
http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal-english.pdf.
Az Átfogó javaslat Koszovó státusának rendezésére címû dokumentum, amely az Ahti-
saari-terv részeként került benyújtásra az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2007. már-
cius 26-án, lefekteti a Koszovó státusának rendezésére vonatkozó általános elve-
ket, és 12 mellékletben foglalja össze a konkrét javaslatokat. Ezek: I. Alkotmányos 
rendelkezések; II. A közösségek és tagjaik jogai; III. Decentralizáció; IV. Igazság-
ügyi rendszer; V. Vallási és kulturális örökség; VI. Külföldi adósság; VII: Tulajdon-
jog és levéltár; VIII. Koszovói biztonsági szektor; IX. Nemzetközi civil közigaz-
gatás; X. Európai biztonsági és védelmi misszió; XI. Nemzetközi katonai jelenlét; 
XII. Jogalkotási terv. A koszovói törvényhozó testületek a függetlenségi nyilatko-
zatban vállalták az Ahtisaari-terv maradéktalan végrehajtását. Az Alkotmány egyes 
részeket egyáltalán nem, vagy átalakítva emelt csak be. A nem alkotmányos érvé-
nyû javaslatok közül a legfontosabbakat a június 28-án lezárult átmeneti idõszak 
folyamán öntötték törvényi formába. A Regioban szereplõ dokumentumrészletek 
az Ahtisaari-tervbõl, valamint az Alkotmányból ezeket a különbségeket hivatottak 
tükrözni.
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1.2. Koszovóban a közhatalom gyakorlása valamennyi állampolgár 
egyenlõségén és a nemzetközileg elismert emberi jogok és alapvetõ 
szabadságok legmagasabb szintû tiszteletben tartásán, valamint vala-
mennyi Közössége és azok tagjai jogainak és hozzájárulásának védel-
mén és elõmozdításán alapul.

1.3. Koszovó alkotmányt fogad el. Koszovó alkotmánya elõírja és védi 
azokat a jogi és intézményi mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
azt, hogy Koszovót a legmagasabb demokratikus elvárásoknak meg-
felelõen kormányozzák, és elõsegítik valamennyi lakosának békés és 
gyümölcsözõ együttélését. Az alkotmány tartalmazni fogja, de nem 
korlátozódik a jelen Rendezési Terv I. sz. mellékletében megfogal-
mazott elvekre és rendelkezésekre.

1.4. Koszovónak a szabad versenyen nyugvó, nyitott piacgazdasága van. 
1.5. Koszovónak joga van nemzetközi megállapodások kidolgozására és 

megkötésére, valamint arra, hogy tagságért folyamodjon a nemzet-
közi szervezetekben.

1.6. Koszovó hivatalos nyelve az albán és a szerb. A török, a bosnyák és 
a roma nyelv önkormányzati szinten hivatalos nyelvi státusszal ren-
delkezik, vagy hivatalos alkalmazásban lesz a törvénynek megfelelõen.

1.7. Koszovó saját, önálló és többnemzetiségû jellegét tükrözõ nemzeti jel-
képekkel rendelkezik, ideértve a zászlót, a pecsétet és a himnuszt is.

1.8. Koszovónak nincsenek területi követelései, és nem egyesül más álla-
mokkal vagy államrészekkel. 

1.9. Koszovó teljes mértékben együttmûködik a jelen Rendezési Terv 
megvalósításában résztvevõ minden entitással, és kötelezettséget vál-
lal az abból fakadó valamennyi kötelezettség végrehajtására. Koszovó 
és a Szerb Köztársaság jóhiszemû együttmûködésre törekszik a jelen 
Rendezési Terv feltételeinek végrehajtásával és megvalósításával kap-
csolatos kérdésekben. 

1.10.Koszovó és a Szerb Köztársaság egy közös bizottság létrehozására 
törekszik az együttmûködés elõsegítése, valamint a jószomszédi 
viszonyok ápolása és fejlesztése érdekében.

1.11.A nemzetközi közösség felügyeli, f igyelemmel kíséri és minden 
szükséges hatáskör birtokában biztosítja a jelen Rendezési Terv ered-
ményes és hatékony végrehajtását a IX, X. és XI. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelõen. Koszovó továbbá felkérést intéz a nem-
zetközi közösséghez, hogy nyújtson segítséget Koszovónak a kötele-
zettségek sikeres teljesítéséhez.
[…]
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4. cikk – A menekültek és a belsõ menekültek jogai

4.1. Minden koszovói menekültnek és belsõ menekültnek joga van 
a visszatéréshez, valamint tulajdonának és személyes ingóságainak 
visszaszerzéséhez a belsõ és a nemzetközi joggal összhangban. Min-
den egyénnek joga van ahhoz, hogy szabad és megfelelõ információ-
kon alapuló döntést hozzon visszatérésének helye tárgyában.

4.2. Koszovó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, 
hogy segítséget és kedvezõ körülményeket biztosítson a menekültek 
és a belsõ menekültek szabad és megfelelõ információkon alapuló, 
biztonságos és méltóságteljes visszatéréséhez, ideértve a mozgássza-
badság, valamint a félelemmentesség elõmozdítása és védelme terén 
tett erõfeszítéseket is. 

4.3. Koszovó teljes mértékben együttmûködik az Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Fõbiztosával, aki segítséget nyújt az illetékes ható-
ságoknak a visszatérõk védelmének és támogatásának kiterjeszté-
sében, és aki, többek között, idõszakos értékeléseket készít és nyil-
vános jelentéseket bocsát ki a visszatérés feltételeirõl és a koszovói 
belsõ menekültek helyzetérõl, továbbá kiterjeszti az együttmûködést 
a visszatérési folyamatban résztvevõ más szervezetekre is.

[…]

7. cikk – Vallási és kulturális örökség

7.1. Koszovó saját területén autonómiát és védelmet biztosít belül min-
den vallási felekezet és azok kegyhelyei számára.

7.2. A jelen Rendezési Terv V. sz. melléklete alapján, a koszovói Szerb 
Ortodox Egyház, ideértve annak egyházi személyzetét, tagjait, tevé-
kenységét, valamint tulajdonát is, kiemelt biztonságban és egyéb 
védelemben részesül jogainak, kiváltságainak és mentességeinek tel-
jes körû gyakorlása érdekében.

7.3. A jelen Rendezési Terv V. sz. melléklete alapján, a Koszovóban lévõ 
vagyona feletti tulajdonjog kizárólagos gyakorlója a Szerb Ortodox 
Egyház, ideértve a vagyon kezelése terén élvezett teljes döntési sza-
badságot és a helyiségekhez való hozzáférést is.

7.4. A Nemzetközi Polgári Képviselõ Végrehajtási és Ellenõrzõ Tanácsot 
hoz létre, amelynek feladata, hogy a Rendezési Terv V. sz.  melléklete 
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alapján kísérje fi gyelemmel és könnyítse meg a Szerb Ortodox Egy-
ház, valamint a szerb vallási és kulturális létesítmények érdekében el-
fogadott különleges megállapodások és védelmi intézkedések mara-
déktalan végrehajtását. 

[…]

II. sz. melléklet

A Közösségek és tagjaik jogai

1. cikk – Alapvetõ rendelkezések 

1.1. A Koszovó területén hagyományosan jelen lévõ azonos nemzetiségi 
vagy etnikai, nyelvi, vagy vallási csoporthoz tartozó lakosok (Közös-
ségek) a jelen melléklet értelmében különleges jogokkal rendelkez-
nek, a jelen Rendezési Terv I. sz. mellékletének 2. cikkében biztosí-
tott emberi jogokon és alapvetõ szabadságokon túl.

1.2. Egy Közösség valamennyi tagja szabadon megválaszthatja, hogy az 
adott közösség tagjának tekintsék-e vagy sem, amely választás vagy 
a választáshoz kapcsolódó jogok gyakorlása semmilyen hátrányos 
megkülönböztetést nem eredményezhet. 

1.3. A Közösség tagjainak jogában áll szabadon kinyilvánítani, kialakí-
tani és fejleszteni saját identitásukat és közösségi jellemzõiket.

1.4. E jogok gyakorlása maga után vonja a koszovói törvényekkel össz-
hangban való cselekvés kötelezettségét és felelõsségét, továbbá nem 
sértheti mások jogait.

2. cikk – Koszovó kötelezettségei

2.1. Koszovó megfelelõ körülményeket teremt ahhoz, hogy a Közössé-
gek és tagjaik megõrizzék, védjék és fejlesszék identitásukat. A Kor-
mány különösen a Közösségek és tagjaik által megfogalmazott kul-
turális kezdeményezéseket támogatja, ideértve a pénzügyi támoga-
tás nyújtását is.
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2.2. Koszovó elõmozdítja a Közösségek közötti tolerancia és párbeszéd 
légkörének kialakulását, támogatja a Közösségek megbékélését, 
továbbá tiszteletben tartja az Európa Tanács nemzeti kisebbségek 
védelmérõl szóló keretegyezményét és a Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartáját.

2.3. Koszovó minden szükséges intézkedést megtesz azon személyek 
védelmében, akiket nemzeti, etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási 
identitásuk folytán fenyegetés vagy hátrányos megkülönböztetés, 
valamint ellenséges bánásmód vagy erõszak ér.

2.4. Koszovó szükség esetén minden megfelelõ intézkedést megtesz 
a gazdasági, a társadalmi, a politikai és a kulturális élet valameny-
nyi területén, amely elõmozdítja a Közösségek tagjai közötti teljes és 
tényleges egyenlõséget. Ezek az intézkedések nem tekinthetõk meg-
különböztetésnek.

2.5. Koszovó elõmozdítja valamennyi Közösség kulturális és vallási örök-
ségének megõrzését, amelyek Koszovó örökségének integráns részét 
képezik. Koszovót különleges kötelezettség terheli az egyes Közös-
ségek számára kulturális és vallási szempontból jelentõs helyszínek 
és emlékmûvek hatékony védelmének biztosítására.

2.6. Koszovó hatékony intézkedést foganatosít mindazon személyekkel 
szemben, akik aláássák a Közösségek tag jait megilletõ jogok gya-
korlását. Koszovó tartózkodik az olyan politikától vagy gyakorlattól, 
amely a Közösségekhez tartozó személyek, akaratuk ellenére történõ 
asszimilálására irányul, továbbá védelmet nyújt ezeknek a szemé-
lyeknek bármely ilyen irányú asszimilációs törekvéssel szemben.

2.7. Koszovó megkülönböztetés nélkül biztosítja, hogy a Közösségek és 
tagjaik gyakorolhassák az alábbiakban meghatározott jogaikat.

3. cikk – A Közösségek és tagjaik jogai

3.1. A Közösség tagjainak egyénileg vagy Közösségként joguk van ahhoz, 
hogy:
a. kifejezzék, fenntartsák és fejlesszék kultúrájukat, valamint meg-

õrizzék identitásuk lényegi elemeit, nevezetesen a vallást, a nyel-
vet, a hagyományokat és a kultúrát;

b. közoktatásban részesüljenek Koszovó valamelyik, választásuk 
szerinti hivatalos nyelvén minden szinten;
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c. a törvényben meghatározott mértékben, a saját nyelvükön elõ-
készítõ, alap- és középfokú közoktatásban részesüljenek, s e cél-
ból az ilyen osztályok vagy iskolák létrehozásával szembeni mini-
mális elvárások alacsonyabbak az oktatási intézményekre alap-
esetben vonatkozó elõírásoknál; 

d. önálló oktatási és képzési magánintézményeket létesítsenek és 
tartsanak fenn, amihez a törvényeknek és a nemzetközi elõírá-
soknak megfelelõen költségvetési támogatás nyújtható;

e. szabadon használják nyelvüket és írásmódjukat a magánéletben 
és nyilvánosan egyaránt;

f. azon területen, ahol megfelelõ arányban képviseltetik magukat 
a lakosságon belül, a törvénnyel összhangban használják nyelvü-
ket és írásmódjukat az önkormányzati hatóságokkal vagy a köz-
ponti hatóságok helyi kirendeltségeivel való kapcsolattartás során. 
A fordító vagy a tolmács alkalmazása nyomán felmerülõ költsé-
geket az illetékes hatóságoknak kell állniuk;

g. a törvényeknek és a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen hasz-
nálják és megjelenítsék közösségi jelképeiket;

h. személyneveiket eredeti formájukban és a nyelvük szerinti írás-
móddal vegyék nyilvántartásba, továbbá, hogy visszatérjenek az 
erõszakkal megváltoztatott eredeti neveikhez; 

i. olyan helységneveik, utcaneveik és más földrajzi jelzéseik legye-
nek, amelyek tükrözik és tekintettel vannak az érintett terület 
többetnikumú és többnyelvû jellegére; 

j. a törvénnyel és a nemzetközi elõírásokkal összhangban legyen 
garantált hozzáférésük és különleges képviseletük a közszolgálati 
médiában, valamint legyenek saját nyelvû programjaik; 

k. a törvénnyel és a nemzetközi elõírásokkal összhangban, saját 
médiumokat hozzanak létre és használjanak, ideértve a saját 
nyelvû, többek között napilapokon és hírügynökségeken keresz-
tül történõ információ-szolgáltatást, valamint, hogy az elektroni-
kus média céljaira meghatározott mennyiségû fenntartott frek-
venciát használjanak. Koszovó minden szükséges intézkedést 
megtesz egy nemzetközi frekvencia-gazdálkodási terv kidolgo-
zására, amely lehetõvé teszi a Koszovói Szerb Közösség számára 
a hozzáférést egy független, Koszovó egészén fogható, szerb 
nyelvû televíziós csatornához;
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l. a törvényekkel és nemzetközi normákkal összhangban, egymás 
között zavartalan kapcsolatot tartsanak fenn Koszovón belül, 
továbbá szabad és békés kapcsolatokat alakítsanak ki bármely 
más államban élõ személyekkel, különös tekintettel azokra, akik-
kel közös az etnikai, a kulturális, a nyelvi vagy a vallási identitá-
suk, vagy közös a kulturális örökségük; 

m. zavartalan kapcsolatokat tartsanak fenn a helyi, a regionális és 
a nemzetközi nem kormányzati szervezetekkel, és megkülön-
böztetés nélkül részt vegyenek azok tevékenységében;

n. kulturális, mûvészeti, tudományos és oktatási, továbbá más tudo-
mányos és egyéb egyesületeket hozzanak létre identitásuk kifeje-
zése, kialakítása és fejlesztése céljából.

4. cikk – A Közösségek és tagjaik részvétele a közéletben és a dön-
téshozatalban

4.1. A Közösségek és tagjaik képviselettel rendelkeznek a Közgyûlésben. 
A közvetlen alkotmányos felhatalmazáson nyugvó jogszabályok nem 
fogadhatók el vagy módosíthatók az I. sz. melléklet 3.7. cikke alapján 
a Közösségek számára fenntartott vagy biztosított helyeket elfoglaló 
közgyûlési képviselõk többségének egyetértése nélkül.

4.2. A Kormány összeállítása, valamint a bírók és az ügyészek kijelölése 
olyan különleges eljárás útján történik, amely biztosítja a Közössé-
gek és tagjaik képviseletét, az I. és a IV. melléklet alapján.

4.3. Koszovó elnökének vezetésével létrejön egy Közösségi Konzultatív 
Tanács, amelyben minden Közösség képviselteti magát. A Közös-
ségi Konzultatív Tanács többek között a Közösségek által létrehozott 
egyesülések képviselõibõl áll. A Közösségi Konzultatív Tanács man-
dátuma a következõket tartalmazza:
4.3.1. a Közösségek és a koszovói kormány közötti rendszeres pár-

beszéd mechanizmusának kidolgozása;
4.3.2.annak lehetõvé tétele, hogy a Közösségek már a korai szakasz-

ban véleményezhessék a kormány által készített jogalkotási 
vagy politikai kezdeményezéseket, ilyen kezdeményezéseket 
javasoljanak, továbbá nézeteiket belefoglalják az érintett pro-
jektekbe és programokba; 



Átfogó javaslat Koszovó státusának rendezésére 117

4.3.3. minden más felelõsség és feladatkör, amelyet a jelen Rendezési 
Terv elõirányoz, vagy a törvény elõír. 

4.4. A Közösségek és tagjaik, a közigazgatás kompetenciáját és integri-
tását szabályozó normák tiszteletben tartásával, méltányos arányban 
jogosultak munkavállalásra a köztestületek és a köztulajdonban lévõ 
vállalatok minden szintjén, ideértve különösen az érintett Közösség 
által lakott területen lévõ rendõrállomásokat.

Azon önkormányzatokban, ahol a lakosság legalább tíz százaléka 
(10%) az önkormányzat nem-többségi Közösségeihez tartozik, a Közös-
ségek Helyi Gyûlésének egy alelnöki posztját e Közösségek képviselõje 
számára kell fenntartani. Az alelnöki posztot az a nem-többségi jelölt 
fogja betölteni, aki a Helyi Gyûlés megválasztásakor a legtöbb szavazatot 
kapja a jelöltek nyílt listáján. A közösségi alelnök elõmozdítja a Közössé-
gek közötti párbeszédet, valamint a Gyûlés ülésein és munkájában hiva-
talosan is megjeleníti a nem-többségi Közösségek igényeit és érdekeit. 
Az alelnök továbbá köteles megvizsgálni a Közösségek vagy tagjaik által 
a Helyi Gyûlés alkotmányban biztosított jogaikat sértõ aktusaival vagy 
döntéseivel szemben elõterjesztett panaszokat. Az alelnök az ilyen ügye-
ket a Helyi Gyûlés elé terjeszti az aktus vagy a döntés újbóli megfon-
tolása végett. Ha a képviselõtestület úgy dönt, hogy nem fontolja meg 
újra szóban forgó aktust vagy döntést, vagy az alelnök úgy véli, hogy az 
újbóli megfontolás eredménye még mindig sérti az alkotmányban bizto-
sított jogokat, az alelnök közvetlenül az Alkotmánybírósághoz fordulhat, 
amely dönt arról, hogy felülvizsgálatra bocsátja-e az ügyet, vagy sem. 
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III. sz. melléklet

Decentralizáció

A koszovói szerbek és más nem-többségi Közösségek legitim igényeinek 
kezeléséhez, a közéletben való aktív részvételük bátorításához és bizto-
sításához, a jó kormányzás és a közszolgáltatások eredményességének és 
hatékonyságának erõsítéséhez Koszovó egészében, a helyi önkormány-
zatok olyan megerõsített és fenntartható rendszerét kell kiépíteni, amely 
összhangban áll a következõ elvekkel és rendelkezésekkel:

1. cikk – Alapvetõ rendelkezések

1.1. Koszovóban a helyi önkormányzatiság a Helyi Önkormányzatok 
Európai Kartájának elvein, különösen a szubszidiaritás elvén alapul.

1.2. Koszovóban a helyi önkormányzat védi és támogatja a nemzetkö-
zileg elismert emberi jogi normákat, különös tekintettel a koszovói 
nem-többségi Közösségek és tagjaik igényeire.

1.3. A decentralizáció fõ elveit alkotmányba kell foglalni, a jelen Rende-
zési Terv I. sz. mellékletének 8. cikkében foglaltak alapján. 

2. cikk – Koszovói törvényhozás a helyi önkormányzatokról

2.1. Koszovó a jelen Rendezési Terv hatályba lépésétõl számított 120 
napon belül új törvényt fogad el a helyi önkormányzatokról, amely 
megerõsíti az önkormányzatok hatásköreit és szervezetét, a jelen 
melléklet alapján, valamint a XII. sz. melléklettel összhangban. 

2.2. Koszovó a jelen Rendezési Terv hatályba lépésétõl számított 120 
napon belül új törvényt fogad el az önkormányzati határokról, amely 
a jelen melléklet alapján, valamint a XII. sz. melléklettel összhang-
ban, az új önkormányzatok határait is megállapítja.

2.3. Koszovó alapvetõ jogszabályt alkot a jelen mellékletben foglalt elvek-
kel összhangban, hogy a saját felelõsségi körbe tartozó közügyek sza-
bályozásában és irányításában minden önkormányzat számára mél-
tányos elbánást és minimális kívánalmakat biztosítson, különös 
tekintettel a szubszidiaritás elvére, és megfelelõ fi gyelmet fordítva az 
önkormányzatok és a központi kormányzat pénzügyi stabilitásának 
fenntarthatóságára.
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3. cikk – Önkormányzati hatáskörök

3.1. Koszovó önkormányzatai az alábbi, helyi érdekeket érintõ kérdések-
ben teljes és kizárólagos hatáskörökkel rendelkeznek (a továbbiak-
ban saját hatáskörök), tiszteletben tartva a vonatkozó jogszabályok 
által rögzített elõírásokat: 

a. helyi gazdaságfejlesztés;
b. város- és vidéktervezés;
c. földhasználat és -fejlesztés;
d. építési szabályozás és épületellenõrzési elõírások;
e. helyi környezetvédelem;
f. közszolgáltatások és közmûvek kiépítése és üzemeltetése, ideértve 

a vízhálózatot, a szennyvízcsatorna- és csõhálózatokat, a szenny-
víztisztítást, a hulladékgazdálkodást, közúthálózatot, a helyi köz-
lekedést, valamint a helyi fûtési rendszereket; 

g. katasztrófa elhárítás helyi szinten;
h. az óvodai, az általános és a középiskolai oktatás megszervezése, 

ideértve az oktatási intézmények nyilvántartásba vételét és az 
engedélyezését, valamint az oktatók és az adminisztrátorok alkal-
mazását, bérezését és képzését;

i. az alapfokú egészségügyi ellátás megszervezése;
j. az olyan családi és egyéb szociális jóléti szolgáltatások megszerve-

zése, mint például a rászorulók, árvák, kiskorúak és idõsek gon-
dozása, ideértve a szociális gondviselõ intézmények nyilvántar-
tásba vételét és az engedélyezését, valamint a szociális gondozók 
alkalmazását, bérezését és képzését;

k. az állami lakásépítés szervezése;
l. a közegészségügy szervezése;
m. a helyi szolgáltatások és létesítmények engedélyezése, ideértve 

a szórakoztató, a kulturális és a szabadidõs tevékenységeket, 
a vendéglátó ipari egységeket, a bérleményeket, a piacokat, az 
utcai árusokat, a helyi tömegközlekedést és a taxi-szolgáltatást;

n. az utak, az utcák és más közterületek elnevezése;
o. a közparkok és a közterületek üzemeltetése és fenntartása;
p. a turizmus;
q. a kulturális és a szabadidõs tevékenységek;



120 Átfogó javaslat Koszovó státusának rendezésére

r. minden más tevékenység, amelyet nem vontak ki fejezetten 
a hatásköreikbõl, vagy ruháztak valamely más hatóságra. 

4. cikk – Kiterjesztett önkormányzati hatáskörök

4.1. Egyes koszovói önkormányzatok saját kiterjesztett hatáskörökkel 
rendelkeznek az alábbiak szerint:

4.1.1. Észak-Mitrovicë/Mitrovica önkormányzata hatáskörrel ren-
delkezik a felsõoktatás terén, ideértve az oktatási intézmények 
nyilvántartásba vételét és engedélyezését, valamint az oktatók 
és az adminisztrátorok alkalmazását, bérezését és képzését;

4.1.2. Észak-Mitrovicë/Mitrovica, Graçanicë/Gracanica, Shtërpcë/
Štrpce önkormányzatai hatáskörrel rendelkeznek a kiegészítõ 
egészségügyi ellátás terén, ideértve az egészségügyi intéz-
mények nyilvántartásába vételét és engedélyezését, valamint 
egészségügyi alkalmazottak és az adminisztrátorok alkalmazá-
sát, bérezését és képzését;

4.1.3. Minden önkormányzatnak, ahol a Koszovói Szerb Közösség 
többséget alkot, rendelkeznie kell:
a. a kulturális ügyekért való felelõsség viseléséhez szükséges 

hatáskörökkel, ideértve az önkormányzat területén talál-
ható szerb és más vallási és kulturális örökség védelmét és 
megõrzését, valamint a helyi vallási közösségek támogatá-
sát, a jelen Rendezési Terv V. mellékletének rendelkezései-
vel összhangban. 

b. megnövelt részvételi joggal a rendõrkapitánysági parancs-
nokok kijelölésében, a jelen Rendezési Terv VIII. sz. mel-
lékletének 2.6. cikke alapján.

4.2. Ezekre a kiterjesztett hatáskörökre tekintettel, Koszovó kerettör-
vényt fogad el a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ hozzáférés; 
a minõségi és a mennyiségi elvárások közszolgáltatások ellátásában 
való teljesülése; az alkalmazottakkal és a képzési létesítményekkel 
szembeni minimális elvárások; az engedélyezés és a közszolgáltatók 
akkreditációjának általános elvei rögzítésének céljából. 

4.3. A kiterjesztett önkormányzati hatáskörökkel rendelkezõ önkor-
mányzatoknak lehetõségük van az együttmûködésre bármely más 
önkormányzattal a fenti szolgáltatások nyújtásában. 
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5. cikk – Átruházott önkormányzati hatáskörök

5.1. A koszovói központi hatóságok, a törvénnyel összhangban, felelõssé-
get ruházhatnak át az önkormányzatokra az alábbi hatáskörök gya-
korlásában:
a. kataszteri jegyzékek;
b. állampolgári nyilvántartások;
c. választói nyilvántartás; 
d. üzleti nyilvántartás és engedélyezés;
e. szociális támogatások elosztása (nyugdíjak kivételével); és
f. erdõvédelem;

5.2. A központi hatóságok megfelelõ esetben, a törvényekkel összhang-
ban, további hatásköröket ruházhatnak át az önkormányzatokra.

6. cikk – Az önkormányzati tevékenységek közigazgatási felül-
vizsgálata

6.1. Az önkormányzati tevékenységek központi hatóságok általi közigaz-
gatási felülvizsgálata a saját hatáskörök területén az alkotmányosság 
és alkalmazandó törvényeknek való megfelelés vizsgálatára korláto-
zódik. 
6.1.1. A felülvizsgálatot végzõ közigazgatási szerv kérheti, hogy 

az önkormányzat felülvizsgáljon egy olyan határozatot vagy 
egyéb aktust, amelyet az Alkotmánnyal vagy a jelen Rendezési 
Terv alapján elfogadott törvényekkel összeegyeztethetetlennek 
tekint. A felülvizsgálati kérelemnek meg kell jelölnie az Alkot-
mány vagy a törvény feltételezett megsértését. A kérelem nem 
eredményezi az érintett önkormányzati döntés vagy az egyéb 
aktus végrehajtásának felfüggesztését.

6.1.2. Ha a jelen melléklet 6.1.1. cikke szerinti kérelmet az önkor-
mányzat elfogadja, dönthet a döntés vagy az egyéb aktus végre-
hajtásának felfüggesztésérõl mindaddig, amíg az önkormány-
zati hatóságok részérõl a felülvizsgálat tart. 

6.1.3. Ha az önkormányzat visszautasítja a kérelmet, vagy fenn-
tartja a felülvizsgálat tárgyát képezõ döntést vagy egyéb aktust, 
a felülvizsgálatot végzõ közigazgatási szerv az önkormány-
zat területe szerint illetékes kerületi bíróság elõtt megtámad-
hatja a döntést vagy egyéb aktust. A kerületi bíróság, ideiglenes 
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intézkedésként, elrendelheti a vitatott döntés vagy egyéb aktus 
végrehajtásának felfüggesztését. 

6.2. Az átruházott önkormányzati hatásköröket illetõen a központi ható-
ságok, a koszovói Alkotmány és a jelen Rendezési Terv alapján el-
fogadott törvényeknek való megfelelés vizsgálatán túl, egy adott ön-
kormányzati döntés vagy egyéb aktus célszerûségét is felülvizsgál-
hatják, és ezt követõen megfelelõen felfüggeszthetik, módosíthatják, 
vagy megfelelõ esetben helyettesíthetik az önkormányzati döntés 
vagy egyéb aktus végrehajtását. 

7. cikk – Oktatás

7.1. A koszovói iskolákban szerb nyelven oktatott tanterveket illetõen: 
7.1.1. Azok az iskolák, amelyekben szerb nyelven folyik az oktatás, 

a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai 
Minisztériuma által kiadott tantervet és tankönyveket a Koszo-
vói Oktatási, Tudományos és Technológiai Minisztériumának 
tájékoztatásával használhatják. 

7.1.2. Ha a Koszovói Oktatási, Tudományos és Technológiai Minisz-
térium kifogást emel egy bizonyos tanterv vagy tankönyv 
alkalmazása ellen, az ügyet felülvizsgálat céljából egy független 
bizottság elé kell utalni a szóban forgó tanterv vagy tankönyv 
koszovói Alkotmánnyal és a jelen Rendezési Terv alapján el-
fogadott törvényekkel való összhangjának biztosítása végett. 

7.1.3. A független bizottság a Koszovói Gyûlésnek a Koszovói Szerb 
Közösség részére fenntartott vagy biztosított helyét elfoglaló 
tagjai által választott három (3) képviselõbõl, a Koszovói Okta-
tási, Tudományos és Technológiai Minisztérium által kijelölt 
három (3) képviselõbõl, és a Nemzetközi Polgári Képviselõ 
által kijelölt, és õt képviselõ egy (1) nemzetközi tagból áll.

7.1.4. A bizottság minden döntést többségi szavazattal hoz meg, az 
elnöki poszt évente rotál a Koszovói Gyûlésnek a Koszovói 
Szerb Közösség részére fenntartott vagy biztosított helyét el-
foglaló tag jai által választott egyik képviselõ és a Koszovói 
Oktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium által ki-
jelölt egyik képviselõ között.

7.2. A szerb nyelvû egyetemi oktatást illetõen:
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7.2.1. Az Észak-Mitrovicë/Mitrovicai Egyetem autonóm felsõoktatási 
intézményként mûködik. Az Egyetemnek szabályzatot kell el-
fogadnia, amelyben meghatározza belsõ felépítését és igazgatását, 
az eljárásokat, valamint a közhatalmi szervekhez való viszonyát 
a központi keretjogszabályokkal összhangban, melyet egy a jelen 
melléklet 7.2.2. cikke szerinti független bizottság vizsgál meg.

7.2.2. A szabályzatnak a központi keretjogszabályoknak, az euró-
pai szabványoknak és a legjobb gyakorlatnak való megfelelé-
sérõl, valamint az egyetemnek a koszovói egyetemi rendsze-
ren belül történõ akkreditációjához kapcsolódó ügyekrõl szóló 
döntéseket egy olyan független bizottság hozza meg, amely-
nek három (3) tag ját az egyetem választja, három (3) tag ját 
a Koszovói Oktatási, Tudományos és Technológiai Miniszté-
rium választja, egy (1) nemzetközi tagot pedig a Nemzetközi 
Polgári Képviselõ jelöl ki, aki õt képviseli. A bizottság minden 
döntést többségi szavazattal hoz meg, az elnöki poszt évente 
rotál az egyetem által választott egyik tag, valamint a Koszo-
vói Oktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium által 
választott egyik tag között. 

7.2.3. Észak-Mitrovicë/Mitrovica önkormányzata, a jelen melléklet 
4.1.1. cikkével összhangban, olyan hatáskörökkel rendelkezik, 
melyek alapján felelõsséget visel a szóban forgó szerb nyelvû 
egyetemért. Az Egyetem kilenc (9) tagú igazgatótanácsot állít 
fel, amelyek közül kettõt (2) az önkormányzat jelöl, ötöt (5) 
az egyetemi karról és/vagy a diákszervezetbõl választanak meg. 
A fennmaradó két (2) tagot az Egyetem szabályzata által meg-
határozott módon kell kijelölni. Az önkormányzatnak gondos-
kodnia kell arról is, hogy az egyetem számára mûködéséhez 
megfelelõ ingatlan és anyagi források álljanak rendelkezésre. 

7.2.4. Észak-Mitrovicë/Mitrovica önkormányzat bármely más önkor-
mányzattal együttmûködhet az egyetem mûködtetésében.

8. cikk – Helyi pénzügyek

8.1. Az önkormányzatoknak joguk van meghatározni annak a költség-
vetésnek a szerkezetét és méretét, amely fedezi a hatásköreikbõl eredõ 
feladatok ellátását. A központi törvényhozás határozza meg az alapvetõ 
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pénzügyi igazgatás és az elszámolás minden önkormányzatban alkal-
mazandó követelményeit, a nemzetközi elõírásokkal összhangban. 

8.2. Az önkormányzatok jogosultak saját pénzügyi források megteremté-
séhez, amely magában foglalja helyi adók, terhek és díjak kiszabását 
és begyûjtését. Az önkormányzatok nem szabnak ki vagy gyûjtenek 
be vámot, jövedelemadót természetes vagy jogi személyektõl, ÁFÁ-t 
és fogyasztási adót, valamint a tõkére kiszabott adót, az önkormány-
zat területén található ingatlanokra kivetett adó kivételével, vagy 
bármely más terhet, melynek hatása megegyezik ezekkel a kötele-
zettségekkel és adókkal. 

8.3. Az elsõdlegesen elõirányzott központi támogatások fennálló rendsze-
rét felül kell vizsgálni úgy, hogy magában foglaljon egy kedvezõ és 
átlátható átalánykiutalási rendszert, amely nagyobb önkormányzati 
autonómiát biztosít a központi alapok elosztásában és kiutalásában.

8.3.1. Az átalánykiutalásokra vonatkozó elosztási módszer ésszerû 
stabilitást ad az önkormányzati bevételekben, megfelelõ egyen-
súlyt teremt az eltérõ adóforrásokkal rendelkezõ önkormány-
zatok között, továbbá megfelelõ forráselosztást biztosít az érin-
tett önkormányzatok nem-többségi közösségei számára. 

8.3.2. Az átalánykiutalásokra vonatkozó elosztási módszernek fi gye-
lembe kell vennie többek között az önkormányzat tényleges 
méretét, a lakosok számát, ideértve a nem-többségi Közössé-
gek tagjainak számát is, valamint az önkormányzat lakosainak 
a közszolgáltatásokhoz való relatív hozzáférését.

8.3.3. A kormány teljes költségvetésének százalékában meghatározott 
átalánykiutalás-alapot, valamint az elosztás módját, a nemzet-
közi elõírásoknak megfelelõen, törvényben kell rögzíteni. 

8.4. A jelen melléklet 8.3. cikkének rendelkezéseitõl függetlenül, és 
a keretjogszabályokkal összhangban, a jelen melléklet 4. cikke sze-
rint megnövelt hatáskörökkel bíró önkormányzatok kiegészítõ köz-
ponti támogatásokra jogosultak, amelynek korlátait az ilyen felelõs-
ségek viselésével összefüggõ közszolgáltatások ellátásának minimális 
minõségi és mennyiségi normái határozzák meg. 

8.5. Az önkormányzatok évente legalább egyszer független és tárgyila-
gos belsõ számvizsgálatot folytatnak, továbbá egy autonóm hatóság 
általi elõre be nem jelentett, független, eredményét tekintve nyilvá-
nos külsõ számvizsgálatnak is alávetik magukat a közforrások haté-
kony kezelésének biztosítása érdekében. 
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9. cikk – Önkormányzatok közötti együttmûködés

9.1. A Helyi Önkormányzatok Európai Kartájának elvei alapján, az ön-
kormányzatok jogosultak Koszovó más önkormányzataival való 
együttmûködésre és a velük való partneri kapcsolatok kiépítésére 
a közös érdekekbõl fakadó feladatok ellátása céljából, a törvénnyel 
összhangban. 
9.1.1. Az önkormányzatok, az olyan alapvetõ önkormányzati hatás-

körök kivételével, mint az önkormányzati szervek megválasz-
tása, a tisztviselõk kijelölése, az önkormányzati költségvetés 
meghatározása és az állampolgárokon általánosságban ki-
kényszeríthetõ szabályozó rendelkezések meghozatala, a saját 
és a megnövelt hatáskörök terén önkormányzati társulásokon 
keresztül is elláthatják kötelezettségeiket. 

9.1.2. Az önkormányzati társulások minden szükséges intézke-
dést megtehetnek a funkcionális együttmûködés végrehajtása 
és gyakorolása érdekében, ideértve például a résztvevõ ön-
kormányzatok gyûlései által jelölt képviselõkbõl álló döntés-
hozatali testület létrehozását, az adminisztrációs és tanácsadó 
személyzet alkalmazását és elbocsátását, valamint a társulás 
fi nanszírozásáról és egyéb mûködési szükségleteirõl való dön-
téseket. 

9.1.3. A jelen melléklet 6.1. cikke alapján, a társulási döntésekrõl és 
tevékenységekrõl jelentést kell tenni az illetékes központi ható-
ságnak, és azokat a törvényeknek való megfelelés vizsgálata cél-
jából közigazgatási felülvizsgálat alá kell vetni. 

9.2. A Helyi Önkormányzatok Európai Kartájának elvei alapján, az ön-
kormányzatok, a törvénnyel összhangban, létrehozhatnak egy koszo-
vói önkormányzati társulást, és részt vehetnek abban, közös érdekeik 
védelme és elõmozdítása céljából. 
9.2.1. Az ilyen társulások tagsága a koszovói önkormányzatokra 

korlátozódik. Az ilyen társulások együttmûködhetnek más 
hasonló külföldi társulásokkal. 

9.2.2.Az ilyen társulásuk többféle szolgáltatást nyújthatnak tagjaik-
nak, ideértve a képzést, a kapacitásépítést, a technikai segítség-
nyújtást, az önkormányzati hatáskörökkel kapcsolatos kutatá-
sokat, valamint a politikai tanácsadást. 
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9.3. A jelen melléklet 9.1. és 9.2. cikkének rendelkezései alapján, a part-
nerségi vagy társulási viszonyt létesítõ önkormányzatok, a törvény-
nyel összhangban, nyilvánosságra hoznak minden a partnerség/tár-
sulás tevékenységeit és költségvetését érintõ információt. 

10. cikk – Együttmûködés a Szerb Köztársaság intézményeivel

10.1. Az önkormányzatok jogosultak arra, hogy saját hatásköreiken belül 
együttmûködjenek a Szerb Köztársaság önkormányzataival és intéz-
ményeivel, ideértve a kormányzati szerveket is. Ezek az együtt-
mûködések olyan formát is ölthetnek, amelyben megjelennek az 
önkormányzati hatáskörök végrehajtását célzó szerb pénzügyi és 
technikai segítségnyújtás intézményei, ideértve a szakértõi személy-
zetet és felszerelést is. 

10.2. Az ilyen együttmûködés létesítését megelõzõen, az önkormányza-
toknak értesíteniük kell a koszovói Helyi Önkormányzati Igazgatás 
Minisztériumát. Az értesítéshez mellékelni kell az önkormányzat és 
a szerb partnerintézmény által kidolgozott megállapodás tervezetét.

10.3. A együttmûködési megállapodás tervezete határozza meg a terve-
zett együttmûködés területeit, a szakértõi személyzet és a felszere-
lés rendelkezésre bocsátásának feltételeit, a fi nanszírozás szintjét és 
eljárási mechanizmusait, valamint az egyéb vonatkozó eljárási meg-
állapodásokat, a valamennyi önkormányzatra vonatkozó közpénz-
ügyi igazgatási követelményekre tekintettel.

10.4. Az ilyen társulási szándék, valamint a kísérõ megállapodás-tervezet 
központi keretjogszabályoknak való megfelelését a koszovói Helyi 
Önkormányzati Igazgatás Minisztériuma vizsgálja meg. A jelen 
melléklet 6.1. cikkének rendelkezéseitõl függetlenül, a Miniszté-
rium a felülvizsgálati eljárást követõen módosításokat fûzhet a meg-
állapodás-tervezethez, vagy másként nem orvosolható súlyos tör-
vénysértés esetén, a Minisztérium felfüggesztheti a tervezett együtt-
mûködést. Az önkormányzat az önkormányzat területén illetékes 
kerületi bíróságon megtámadhatja az ilyen jellegû minisztériumi 
döntést.

10.5. A koszovói önkormányzatok közötti partneri együttmûködés csak 
a partnerségbõl eredõ gyakorlati tevékenységek végrehajtásához 
szükséges mértékben vonhat maga után közvetlen kapcsolatokat 
a Szerb Köztársaság intézményeivel. 
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10.6. Fel kell állítani egy Közös Szerb Köztársaság/Koszovó bizottságot 
a Szerb Köztársaság intézményeivel való együttmûködés elõsegíté-
sére, valamint az ilyen együttmûködés kapcsán a Pristina és Belg-
rád közötti kapcsolatokban felmerülõ különösen érzékeny kérdések 
kezelésére.

11. cikk – Önkormányzati tevékenységek Szerb Köztársaság általi 
fi nanszírozása 

11.1. Az önkormányzatok az alábbi feltételeknek megfelelõen jogosultak 
arra, hogy a Szerb Köztársaságtól pénzügyi támogatást kapjanak:
11.1.1. A Szerb Köztársaság részérõl koszovói önkormányzatoknak 

nyújtott bármilyen pénzügyi támogatás a saját hatáskörök 
terén fennálló önkormányzati feladatok ellátásának elõsegí-
tésére korlátozódik, továbbá átlátható és nyilvános. 

11.1.2. Az önkormányzatok kereskedelmi bankokon keresztül kap-
hatnak pénzügyi segítséget a Szerb Köztársaságtól, melyeket 
a Koszovói Központi Bankhatóság igazol. Minden bevétel-
rõl értesíteni kell a Központi Kincstárat. 

11.1.3. Azok az önkormányzatok, amelyek pénzügyi támogatást 
kapnak a Szerb Köztársaságtól, az önkormányzati költség-
vetésben kötelesek feltüntetni ezt a támogatást, a kiadási 
oldallal együtt. 

11.1.4. A Szerb Köztársaság által a koszovói önkormányzatoknak 
nyújtott pénzügyi támogatás nem helyettesíti a jelen mel-
léklet 8.3. és 8.4. cikkének értelmében az önkormányzatok 
számára folyósítandó támogatásokat és egyéb forrásokat, és 
egyetlen központi hatóság sem vethet ki rá adót, díjat vagy 
bármilyen terhet. 

11.2. A koszovói polgárok számára történõ egyéni kifi zetések, ideértve 
a nyugdíjakat is, folyósíthatók a Szerb Köztársaságtól kapott támo-
gatások felhasználásával. 

12. cikk – Új önkormányzatok létesítése

12.1. A jelen melléklet függelékében körülhatárolt új önkormányzatokat 
létre kell hozni, és azokat rögzíteni kell az önkormányzati határok-
ról szóló új törvényben. 



128 Átfogó javaslat Koszovó státusának rendezésére

12.2.Az önkormányzati határokról szóló törvény hatálybalépéséig, 
a koszovói hatóságoknak és a Nemzetközi Polgári Képviselõnek 
minden szükséges elõkészületet meg kell tenni annak biztosítására, 
hogy a helyhatósági választások idejére az új önkormányzatok fel-
állításához és mûködéséhez szükséges minden forrást, tulajdont és 
adminisztratív struktúrát elosztottak és létrehoztak. Ezek az elõké-
születek többek között a következõket tartalmazzák:
12.2.1. A Nemzetközi Polgári Képviselõ, az új önkormányzatok 

területén, valamint Novo Brdo esetében az új kataszteri 
zóna területén élõ nem-többségi Közösségek képviselõivel, 
valamint a Helyi Önkormányzati Igazgatás Minisztériumá-
val folytatott egyeztetés alapján, Önkormányzati Elõkészítõ 
Csoportokat jelöl ki az illetékességi körükbe tartozó új ön-
kormányzat felállításának elõkészítésére, valamint a Nemzet-
közi Polgári Képviselõ által elõírt kapcsolódó feladatok ellá-
tásához. 

12.2.2.Az elõkészületek alatt az új önkormányzatokkal kapcsola-
tos végrehajtási feladatokat, és a közszolgáltatások ellátását 
a korábbi önkormányzatok végzik el, az Önkormányzati Elõ-
készítõ Csoporttal folytatott egyeztetés alapján. 

12.2.3. Mitrovicë/Mitrovica jelenlegi önkormányzatát illetõen, 
Észak-Mitrovicë/Mitrovica új önkormányzatának létrehozá-
sát a jelen melléklet 13. cikkében foglaltaknak megfelelõen 
kell elvégezni. 

12.2.4. Ezeket, valamint a korábbi és az új önkormányzatok közötti 
egyéb átmeneti megállapodásokat az önkormányzati hatá-
rokról szóló törvény rögzíti. 

12.3.Az önkormányzati választások lezárását követõen haladéktala-
nul át kell ruházni a korábbi önkormányzatok minden végrehaj-
tási feladatát és hatáskörét az új önkormányzati hatóságok újonnan 
megválasztott vezetésére, a jelen Rendezési Tervvel összhangban. 
A koszovói központi hatóságok biztosítják, hogy az új önkormány-
zatok számára minden forrást elkülönítenek és rendelkezésre bocsá-
tanak, továbbá minden szükséges intézkedést megtesznek annak 
érdekében, hogy az új önkormányzatok a helyi önkormányzás haté-
kony területi egységeiként kezdhessék meg a mûködést. 

12.4. A jelen melléklet 12.1. cikkének rendelkezéseitõl függetlenül, 
Koszovó egyeztetést kezdeményezhet további új önkormányzatok 
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létrehozásáról az olyan nem-többségi Közösséggel, amely Közösség 
egy összefüggõ, minimum 5000 lakosú település összlakosságának 
legalább 75 százalékát teszi ki. 

13. cikk – Mitrovicë/Mitrovica

13.1. Mitrovicë/Mitrovica jelenlegi önkormányzatának területén két új 
önkormányzat létesül, Észak-Mitrovicë/Mitrovica és Dél-Mitro-
vicë/Mitrovica, melyek önkormányzati határait a jelen melléklet 
függeléke állapítja meg.

13.2. Létrejön egy Észak-Mitrovicë/Mitrovica és Dél-Mitrovicë/Mitro-
vica Közös Önkormányzati Tanács, hogy az önkormányzatok meg-
állapodásának megfelelõen, a saját önkormányzati hatásköreik terén 
funkcionális együttmûködést valósítsanak meg.

13.3. A Közös Önkormányzati Tanács tizenegy (11) tagból áll, melyek 
közé mindkét önkormányzat öt (5) képviselõt küld, további egy (1) 
nemzetközi tagot pedig a Nemzetközi Polgári Képviselõ jelöl ki. 
A Közös Tanács elnöki posztját a nemzetközi tag tölti be. 

13.4. A Nemzetközi Polgári Képviselõ területi irodát hoz létre Mitrovicë-
ben/Mitrovicában, amely a jelen Rendezési Terv IX. mellékletének 
megfelelõen, elsõsorban a biztonság/joguralom, a mozgásszabad-
ság/visszatérés, a tulajdonjog/lakhatás, valamint a gazdasági fejlõdés 
területeire koncentrál. 

13.5. A 120 napos átmeneti idõszak alatt a Különleges Megbízott, a Nem-
zetközi Polgári Képviselõvel együttmûködésben, Észak-Mitrovicë/
Mitrovica új önkormányzata számára ideiglenes önkormányzati 
struktúrákat hoz létre, a jelen melléklet függelékében megállapított 
önkormányzati határokon belül. Az átmeneti idõszak végét köve-
tõen ezek az átmeneti önkormányzati struktúrák a Nemzetközi 
Polgári Képviselõ hatásköre alá tartoznak, egészen az érintett ön-
kormányzatban megrendezett elsõ helyhatósági választásokig. 

14. cikk – Népszámlálás és a decentralizációs rendelkezések felül-
vizsgálata 

14.1. A jelen Rendezési Terv hatálybalépését követõ egy évvel Koszovó-
nak, a Nemzetközi Polgári Képviselõvel folytatott egyeztetés alap-
ján, és a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen, népszámlálást kell 
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 tartania nemzetközi megfigyelés mellett. Ezzel összefüggésben, 
a Szerb Köztársaságnak és minden más környezõ országnak enge-
délyeznie kell a Koszovóba visszatérni kívánó menekültek és belsõ 
menekültek (IDP) nemzetközi ügynökség általi nyilvántartásba 
vételét. 

14.2. A koszovói népszámlálás végsõ eredményének közzétételét követõ 
hat hónapon belül a Nemzetközi Polgári Képviselõ, Koszovó kor-
mányával és a Közösségi Konzultációs Tanáccsal szoros együtt-
mûködésben, felülvizsgálhatja és szükség esetén módosíthatja 
a jelen melléklet új önkormányzatok létrehozására vonatkozó ren-
delkezéseit, ideértve a határokat is. A felülvizsgálatnak fi gyelembe 
kell vennie a demográfi ai trendeket, különös tekintettel az önkor-
mányzatokba visszatérõ menekültekre és belsõ menekültekre, csak-
úgy, mint az önkormányzati hatóságok és tevékenységeik mûködõ-
képességét és fenntarthatóságát. 

15. cikk – Átmeneti intézkedések és záró rendelkezések

15.1. A jelen Rendezési Terv hatálybalépését 120 napos átmeneti idõszak 
követi: 
a. Az átmeneti idõszak alatt az UNMIK, a Nemzetközi Civil Kép-

viselõvel folytatott egyeztetés alapján, továbbra is ellátja feladatait 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) vonatkozó határo-
zataival összhangban. Az átmeneti idõszak alatt a KFOR, továbbra 
is ellátja feladatait az ENSZ BT vonatkozó határozataival össz-
hangban. Az átmeneti idõszak alatt az Nemzetközi Civil Képviselõ 
hatáskörébe tartozik a Rendezési Terv megvalósításának felügye-
lete, valamint az, hogy ajánlásokat tegyen az UNMIK számára 
a Rendezési Terv betartását biztosító lépések megtételére. 

b. Az átmeneti önkormányzásról szóló alkotmányos keretdoku-
mentum és a többi alkalmazandó jogszabály az átmeneti idõ-
szak végéig hatályban marad, amennyiben azok nem ellentétesek 
a jelen Rendezési Tervvel. 

c. A Koszovói Gyûlés az átmeneti idõszak vége elõtt hivatalosan is 
elfogad egy új alkotmányt, a jelen Rendezési Tervben foglaltak-
nak megfelelõen. 

d. Ha az átmeneti idõszak végéig az új alkotmány hivatalosan nem 
kerül elfogadásra, az UNMIK a jelen Rendezési Tervben fog-
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laltaknak megfelelõen, módosítja az átmeneti önkormányzásról 
szóló alkotmányos keretdokumentumot. Az átmeneti önkor-
mányzásról szóló módosított alkotmányos keretdokumentum 
mindaddig hatályban marad, ameddig a Gyûlés az új alkotmányt 
el nem fogadja. 

e. Az átmeneti idõszak alatt a Koszovói Gyûlés, az Nemzetközi Civil 
Képviselõvel folytatott egyeztetés alapján, hivatalosan is elfogadja 
a szükséges törvényeket, különös tekintettel a jelen Rendezési 
Terv XII. sz. mellékletében foglaltakra, a Rendezési Terv mara-
déktalan végrehajtása céljából. Az ilyen törvényeket, melyekhez 
már nem szükséges az UNMIK általi külön jóváhagyás vagy 
kihirdetés, az átmeneti idõszak végén a Koszovói Gyûlés által 
hivatalosan elfogadottnak és azonnal hatályosnak kell tekin-
teni, amennyiben összhangban vannak a jelen Rendezési Terv-
vel, az új alkotmánnyal, vagy az UNMIK által módosított átme-
neti önkormányzásról szóló alkotmányos keretdokumentummal. 
Az ilyen törvények hatálybalépéséig az illetékes koszovói hatósá-
gok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítá-
sára, hogy ne kerüljön sor a jelen Rendezési Terv rendelkezése-
ibe ütközõ cselekményekre. 

f. Az átmeneti idõszak alatt az UNMIK és a Nemzetközi Civil Kép-
viselõ, vagy annak képviselõje, közösen vezeti a hatáskörök át-
ruházásának részleteit és módozatait, Koszovóval együtt kidol-
gozó munkacsoportokat.

g. Az átmeneti idõszak végén az UNMIK mandátuma lejár, és az 
UNMIK-ra ruházott valamennyi jogalkotási és végrehajtó hata-
lom teljes egészében Koszovó kormányzati hatóságaira száll át, ha 
a jelen Rendezési Terv másként nem rendelkezik. Ekkor a Nem-
zetközi Civil Képviselõ és a nemzetközi katonai jelenlét, a jelen 
Rendezési Tervben foglaltaknak megfelelõen, teljes felelõsséget 
vállalnak saját feladataik ellátásáért. 

h. Az ENSZ (UNMIK) és Koszovó közös megállapodással, a Nem-
zetközi Civil Képviselõvel folytatott egyeztetés alapján, az átme-
neti idõszak alatt kialakítja az UNMIK fennmaradó felelõsségi 
köreit szabályozó jogi rezsimet. 

15.2.A Nemzetközi Civil Képviselõvel szoros együttmûködésben, az 
UNMIK biztosítja a jelenleg hatályos jogi keretek és a jelen Rende-
zési Terv által létesített jogi keretek közötti megfelelõ átmenetet.
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15.2.1. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1244. számú határozatának 
megfelelõen, az SRSG által kihirdetett UNMIK-rendelkezé-
sek, ideértve az SRSG által kibocsátott adminisztratív irány-
elveket és a végrehajtási döntéseket is, valamint a Koszo-
vói Gyûlés által elfogadott, kihirdetett törvények, ha a jelen 
Rendezési Terv másként nem rendelkezik, továbbra is alkal-
mazandók maradnak addig, amíg érvényességük lejárt, vagy 
amíg az azonos tárgyat szabályozó másik törvény azokat 
hatályon kívül nem helyezi vagy fel nem váltja, a jelen Ren-
dezési Tervben foglaltaknak megfelelõen.

15.2.2. Koszovót továbbra is kötelezik, ahol ez lehetséges a viszonos-
ság alapján, az UNMIK által Koszovó számára és nevében 
kötött mindazon nemzetközi egyezmények és a nemzetközi 
együttmûködés terén létrejött egyéb megállapodások, ame-
lyek a jelen Rendezési Terv hatálybalépésének idõpontjá-
ban hatályban vannak. Az ezekben az egyezményekben vagy 
megállapodásokban az UNMIK által Koszovó számára és 
nevében vállalt pénzügyi kötelezettségeket Koszovó köteles 
tiszteletben tartani.

[…]
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XII. sz. melléklet

Jogalkotási terv

1. cikk – Az átmeneti idõszak alatt hivatalos elfogadásra kerülõ 
jogszabályok

A Koszovói Gyûlés a 120 napos átmeneti idõszak alatt elfogadja a jelen 
Rendezési Tervben foglaltak végrehajtásához szükséges jogszabályo-
kat, melyek az átmeneti idõszakot közvetlenül követõ elsõ napon válnak 
a Gyûlés által elfogadottá és hatályossá. Ez a jogalkotás a következõ tör-
vényeket vagy módosításaikat tartalmazza, de nem korlátozódik azokra: 

1. 1. Az általános és a helyhatósági választásokról szóló törvények;
1.2. A helyi önkormányzatokról szóló törvény;
1 3. Az önkormányzati határokról szóló törvény;
2.4. A védett zónák létrehozásáról szóló törvény;
2.5. Eljárási szabályzatok, vagy azok módosításai, amelyek a jelen Ren-

dezési Tervben foglaltak átmeneti idõszak végét követõ, azonnali 
végrehajtásához szükségesek, ideértve különösen a Közösségek és 
tagjaik jogainak védelmével és elõmozdításával kapcsolatos eljárási 
szabályokat. 

2. cikk – Az átmeneti idõszak alatt, vagy az azt követõen hivatalo-
san elfogadott jogszabályok

Koszovói Gyûlés az átmeneti idõszak alatt a jelen Rendezési Tervben 
foglaltak végrehajtásához szükséges más jogszabályokat is elfogadhat, 
amelyek elfogadás esetén az átmeneti idõszakot közvetlenül követõ elsõ 
napon válnak a Gyûlés által elfogadottá és hatályossá. Egyéb esetben az 
ilyen jogszabályokat az átmeneti idõszak végét követõen sürgõsen el kell 
elfogadni. Ezek a következõ törvényeket vagy módosításaikat tartalmaz-
zák, de nem korlátozódnak azokra: 
2.1. A Közösségek és tagjaik jogaival kapcsolatos törvények;
2.2. A Koszovói Biztonsági Tanács létrehozásáról szóló törvény;
2 3. A Polgári Repülési Hatóság létrehozásáról szóló törvény;
2.4. A Gyûlés Eljárási Szabályzatának módosítása a Gyûlés Biztonsági 

Felügyelõ Bizottságának létrehozása tárgyában;
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2.5. A helyi pénzügyeket szabályozó törvény; 
2.6. A hatáskörök elosztását és más kérdéseket érintõ törvények az 

alábbi területeken: 
2.6.1.  Oktatásügy;
2.6.2. Egészségügy;

2.7. A Koszovói Biztonsági Erõkrõl szóló törvény;
2.8. A Koszovói Biztonsági Erõknél végzett szolgálatról szóló törvény;
2.9. A Koszovói Rendõrségnél végzett szolgálatról szóló törvény;
2.10. Belföldi Koszovói Hírszerzõ Ügynökség létrehozásáról szóló tör-

vény; 
2.11. A koszovói állampolgárságról szóló törvény;
2.12. A nemzeti szimbólumokról és állami ünnepekrõl szóló törvény; 
2.13. A kárpótlásról szóló törvény.

Fordította: Korsós Orsolya és Juhász Adrienn Lilla
Nyelvi lektor: Szilágyi Imre

Szakmai lektor: Sulyok Gábor




