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Zaangażowany  w  Kosowo  jako  państwo  dobrobytu  gospodarczego  i  dobrobytu  społecznego;

My,  naród  Kosowa,

wszystkie  sąsiednie  kraje;

obywatele  wobec  prawa;

Europie,  tworząc  z  nią  stosunki  sąsiedzkie  i  dobrą  współpracę

W  celu  włączenia  państwa  Kosowo  w  procesy  integracji  euroatlantyckiej;

gwarantować  prawa  każdego  obywatela,  wolności  obywatelskie  i  równość  wszystkich

Uroczyście  zatwierdzamy  Konstytucję  Republiki  Kosowa.

i  miłujący  pokój,  który  będzie  ojczyzną  wszystkich  jego  obywateli;

Poświęcony  stworzeniu  państwa  równych  obywateli,  które  będzie

Jesteśmy  przekonani,  że  państwo  Kosowo  przyczyni  się  do  stabilności  regionu  i  dobrobytu

miłujący  pokój  na  świecie;

Zdeterminowany,  by  budować  przyszłość  Kosowa  jako  wolnego,  demokratycznego  kraju

Jesteśmy  przekonani,  że  państwo  Kosowo  będzie  godnym  członkiem  rodziny  państw

-  w  -
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Postanowienia  podstawowe

2.  Suwerenność  i  integralność  terytorialna  Republiki  Kosowa  są  nienaruszalne,  niezbywalne  i  niepodzielne  oraz  
chronione  wszelkimi  środkami  określonymi  w  niniejszej  Konstytucji  i  ustawach.

-  1  -

[Definicja  stanu]artykuł  1

3.  Republika  Kosowa  w  celu  utrzymania  pokoju  i  ochrony  interesów  państwowych  może  uczestniczyć  w  
międzynarodowych  systemach  bezpieczeństwa.

[Forma  rządu  i  trójpodział  władzy]

[Suwerenność]

Rozdział  I

1.  Suwerenność  Republiki  Kosowa  pochodzi  od  narodu,  należy  do  ludu  i  jest  wykonywana  zgodnie  z  Konstytucją  przez  
wybranych  przedstawicieli,  w  drodze  referendum,  jak  również  w  innych  formach,  zgodnie  z  postanowieniami  
niniejszej  Konstytucji .

3.  Republika  Kosowa  nie  ma  żadnych  roszczeń  terytorialnych  przeciwko  żadnemu  państwu  lub  części  jakiegokolwiek  
państwa  i  nie  będzie  dążyć  do  przystąpienia  do  żadnego  państwa  lub  części  jakiegokolwiek  państwa.

2.  Sprawowanie  władzy  publicznej  w  Republice  Kosowa  opiera  się  na  zasadach  równości  wszystkich  jednostek  wobec  
prawa  oraz  na  pełnym  poszanowaniu  uznanych  na  szczeblu  międzynarodowym  podstawowych  praw  i  wolności  
człowieka,  jak  również  na  ochronie  praw  i  uczestnictwie  wszystkich  wspólnot  i  ich  członków.

1.  Kosowo  jest  demokratyczną  republiką  opartą  na  zasadzie  podziału  władzy  oraz  kontroli  i  równowagi  między  nimi,  
zgodnie  z  definicją  zawartą  w  niniejszej  Konstytucji.

Artykuł  2

Artykuł  4

1.  Republika  Kosowa  jest  niepodległym,  suwerennym,  demokratycznym,  jedynym  i  niepodzielnym  państwem.

Artykuł  3 [Równość  wobec  prawa]

2.  Republika  Kosowa  jest  państwem  swoich  obywateli.  Republika  Kosowa  sprawuje  swoją  władzę  w  oparciu  o  
poszanowanie  praw  i  wolności  swoich  obywateli  i  wszystkich  jednostek  w  jej  granicach.

1.  Republika  Kosowa  jest  społeczeństwem  wieloetnicznym,  złożonym  z  Albańczyków  i  innych  społeczności,  rządzonym  
w  sposób  demokratyczny,  z  pełnym  poszanowaniem  praworządności,  za  pośrednictwem  własnych  instytucji  
ustawodawczych,  wykonawczych  i  sądowniczych.
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3.  Prezydent  Republiki  Kosowa  reprezentuje  jedność  narodu.  Prezydent  Republiki  Kosowa  jest  
prawowitym  przedstawicielem  kraju  w  kraju  i  na  zewnątrz  oraz  gwarantem  demokratycznego  
funkcjonowania  instytucji  Republiki  Kosowa,  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją.

2.  Języki  turecki,  bośniacki  i  romski  mają  status  języków  urzędowych  na  poziomie  gminy  lub

-  2  -

państwo  i  podlega  kontroli  parlamentarnej.
4.  Rząd  Republiki  Kosowa  jest  odpowiedzialny  za  wdrażanie  ustaw  i  polityk

będą  w  oficjalnym  użyciu  na  każdym  poziomie  zgodnie  z  prawem.

[Wartości]

[Języki]

2.  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa  sprawuje  władzę  ustawodawczą.

1.  Językami  urzędowymi  w  Republice  Kosowa  są  albański  i  serbski.

7.  Republika  Kosowa  posiada  własne  instytucje  ochrony  porządku  konstytucyjnego  i  integralności  
terytorialnej,  porządku  i  pokoju  publicznego,  które  działają  na  podstawie  konstytucyjnego  
upoważnienia  instytucji  demokratycznych  Republiki  Kosowa.

2.  Wygląd,  sposób  używania  i  ochrony  flagi  oraz  innych  symboli  państwowych  określają  ustawy.  Sposób  
używania  i  ochrony  symboli  narodowych  reguluje  ustawa.

1.  Porządek  konstytucyjny  Republiki  Kosowa  opiera  się  na  zasadach  wolności,  pokoju,  demokracji,  
równości,  poszanowania  praw  i  wolności  człowieka  oraz  praworządności,  niedyskryminacji,  prawa  
własności,  ochrony  środowiska,  sprawiedliwości  społecznej,  pluralizmu ,  rozdział  władzy  państwowej  
i  gospodarki  rynkowej.

Artykuł  5

Artykuł  7

[Symbolika]Artykuł  6

5.  Władza  sądownicza  jest  jedyna,  niezależna  i  sprawowana  przez  sądy.

6.  Trybunał  Konstytucyjny  jest  niezależnym  organem  ochrony  konstytucyjności  i  dokonuje  ostatecznej  
wykładni  Konstytucji.

1.  Flaga,  herb  i  hymn  są  symbolami  państwowymi  Republiki  Kosowa,  które  odzwierciedlają  jej  
wieloetniczny  charakter.
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2.  Status  i  organizację  kapitału  określa  ustawa.

Artykuł  14

Artykuł  8

Artykuł  11

Artykuł  13

Republika  Kosowa  jest  państwem  świeckim  i  neutralnym  w  sprawach  wyznaniowych.

[Państwem  świeckim]

[Waluta]

1.  Podstawowymi  jednostkami  terytorialnymi  samorządu  terytorialnego  w  Republice  Kosowa  są  gminy.

[Stolica]

-  3  -

[Gospodarka]

2.  Republika  Kosowa  zapewnia  równość  płci  jako  podstawową  wartość  dla  demokratycznego  rozwoju  
społeczeństwa,  równe  szanse  udziału  kobiet  i  mężczyzn  w  życiu  politycznym,  gospodarczym,  
społecznym,  kulturalnym  i  innych  dziedzinach  życia  społecznego.

Gospodarka  rynkowa  z  wolną  konkurencją  jest  podstawą  regulacji  gospodarczej  Republiki  Kosowa.

Republika  Kosowa  zapewnia  zachowanie  i  ochronę  swojego  dziedzictwa  kulturowego  i  religijnego.

Artykuł  12

2.  Organizację  i  uprawnienia  jednostek  samorządu  terytorialnego  określa  ustawa.

[Obywatelstwo]

Artykuł  10

[Samorząd]

Uzyskanie  i  utrata  prawa  do  obywatelstwa  Republiki  Kosowa  reguluje  ustawa.

2.  Centralny  Urząd  Bankowy  Kosowa  jest  niezależny  i  nosi  nazwę  Centralny  Bank  Republiki

1.  W  Republice  Kosowa  obowiązuje  jedna  waluta  jako  ważny  środek  płatniczy.

Artykuł  9 [Dziedzictwo  kulturowe  i  religijne]

Kosowa.

1.  Stolicą  Republiki  Kosowa  jest  Prisztina.
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(3)  członkostwo  Republiki  Kosowa  w  organizacjach  międzynarodowych;

(4)  przejęcie  zobowiązań  finansowych  przez  Republikę  Kosowa.

[Obywatele  za  granicą]

Artykuł  17

ratyfikuje  umowy  międzynarodowe  w  następujących  kwestiach:

Artykuł  16

Republika  Kosowa  chroni  interesy  swoich  obywateli  za  granicą  w  sposób  określony  ustawą.

[Umowy  międzynarodowe]

[Ratyfikacja  umów  międzynarodowych]

(1)  terytorium,  pokój,  sojusze,  sprawy  polityczne  i  wojskowe;

-  4  -

3.  Republika  Kosowa  przestrzega  prawa  międzynarodowego.

Artykuł  15

4.  Każda  osoba  i  każdy  organ  w  Republice  Kosowa  podlega  postanowieniom  Konstytucji.

prawne  muszą  być  zgodne  z  niniejszą  Konstytucją.

ochrona  pokoju,  bezpieczeństwa  i  praw  człowieka.

1.  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa  większością  dwóch  trzecich  (2/3)  głosów  wszystkich  deputowanych

2.  Umowy  międzynarodowe,  z  wyjątkiem  wymienionych  w  ust.  1,  podlegają  ratyfikacji  po  ich  podpisaniu  przez  
Prezydenta  Republiki  Kosowa.

2.  Władza  rządząca  wywodzi  się  z  Konstytucji.

Artykuł  18

3.  Prezydent  Republiki  Kosowa  lub  Premier  zawiadamiają  Zgromadzenie  o  każdym  podpisaniu  umowy  międzynarodowej.

międzynarodowy.
1.  Republika  Kosowa  zawiera  umowy  międzynarodowe  i  przystępuje  do  organizacji

[Nadrzędność  Konstytucji]

1.  Konstytucja  jest  najwyższym  aktem  prawnym  Republiki  Kosowa.  Inne  ustawy  i  akty

2.  Republika  Kosowa  uczestniczy  we  współpracy  międzynarodowej  na  rzecz  promocji  i

(2)  podstawowe  prawa  i  wolności;
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[Zastosowanie  prawa  międzynarodowego]

Artykuł  20

Artykuł  19

-  5  -

prawa  międzynarodowe  mają  pierwszeństwo  przed  prawami  Republiki  Kosowa.

5.  Zasady  i  tryb  ratyfikacji  i  kwestionowania  umów  międzynarodowych  określa  ustawa.

2.  Jeżeli  umowa  o  członkostwo  ratyfikowana  przez  Republikę  Kosowa  w  celu  uczestnictwa  w  organizacji  
międzynarodowej  wyraźnie  wymaga  bezpośredniego  stosowania  norm  tej  organizacji,  ustawa,  na  
podstawie  której  ratyfikowana  jest  umowa  o  członkostwo,  jest  zatwierdzana  większością  dwóch  
trzecich  głosów  (2/  3)  wszystkich  członków  Zgromadzenia  i  normy  te  mają  pierwszeństwo  przed  
prawem  Republiki  Kosowa.

2.  Ratyfikowane  umowy  międzynarodowe  i  prawnie  obowiązujące  normy  prawne

1.  Republika  Kosowa,  na  podstawie  ratyfikowanych  umów  międzynarodowych,  może  przekazywać  
uprawnienia  państwowe  organizacjom  międzynarodowym  w  określonych  sprawach.

4.  Zmiana  lub  odstąpienie  od  umów  międzynarodowych  będzie  miało  taki  sam  tryb  decyzyjny  jak  
ratyfikacja  umów  międzynarodowych.

1.  Umowy  międzynarodowe  ratyfikowane  przez  Republikę  Kosowa  stają  się  częścią  wewnętrznego  
systemu  prawnego  po  ich  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Republiki  Kosowa.  Mają  one  
bezpośrednie  zastosowanie,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  nie  są  samowykonalne,  a  ich  wykonanie  
wymaga  wydania  ustawy.

[Dając  suwerenność]
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Nieludzkie  i  poniżające.

-  6  -

Podstawowe  prawa  i  wolności

Artykuł  22

(6)  Konwencja  w  sprawie  likwidacji  wszelkich  form  dyskryminacji  kobiet;

[Ogólne  zasady]Artykuł  21

[Bezpośrednia  realizacja  umów  i  instrumentów

(4)  Konwencja  ramowa  Rady  Europy  w  sprawie  ochrony  mniejszości  narodowych;

(7)  Konwencja  o  prawach  dziecka;

4.  Podstawowe  prawa  i  wolności  przewidziane  w  Konstytucji  dotyczą  także  osób

Rozdział  II

prawne,  o  ile  mają  zastosowanie.

przewidziane  w  niniejszej  Konstytucji.

(2)  Europejska  konwencja  o  ochronie  podstawowych  praw  i  wolności  człowieka  oraz  protokoły  
do  niej;

(5)  Konwencja  w  sprawie  likwidacji  wszelkich  form  dyskryminacji  rasowej;

3.  Każdy  ma  obowiązek  szanować  prawa  człowieka  i  podstawowe  wolności  innych  osób.

(3)  Międzynarodowa  konwencja  praw  obywatelskich  i  politycznych  oraz  jej  protokoły;

1.  Podstawowe  prawa  i  wolności  człowieka  są  niepodzielne,  niezbywalne  i  nienaruszalne  oraz  
stanowią  podstawę  porządku  prawnego  Republiki  Kosowa.

Międzynarodowy]

Prawa  i  wolności  człowieka  zagwarantowane  w  następujących  umowach  i  instrumentach  
międzynarodowych  są  zagwarantowane  w  niniejszej  Konstytucji,  są  bezpośrednio  stosowane  w  
Republice  Kosowa  i  mają  pierwszeństwo  w  przypadku  konfliktu  przed  przepisami  ustaw  i  innymi  
aktami  instytucji  publicznych:

2.  Republika  Kosowa  chroni  i  gwarantuje  podstawowe  prawa  i  wolności  człowieka,

(1)  Powszechna  Deklaracja  Praw  Człowieka;

(8)  Konwencja  w  sprawie  zakazu  stosowania  tortur  i  innego  okrutnego  traktowania,
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[Godność  człowieka]

Artykuł  25

(3)  prawo  do  niepoddawania  się  leczeniu  wbrew  swojej  woli  zgodnie  z  prawem;

Artykuł  24

Godność  człowieka  jest  nienaruszalna  i  stanowi  podstawę  wszystkich  podstawowych  praw  i  wolności  człowieka.

[Prawo  do  życia]

(1)  prawo  do  decydowania  o  reprodukcji,  na  zasadach  iw  trybie  określonym  przez  prawo;

(4)  prawo  do  nieuczestniczenia  w  eksperymentach  medycznych  lub  naukowych,  bez

3.  Zasady  równej  ochrony  prawnej  nie  stoją  na  przeszkodzie  w  podjęciu  środków  niezbędnych  do  ochrony  i  
realizacji  praw  jednostek  i  grup  znajdujących  się  w  nierównej  sytuacji.  Działania  takie  będą  realizowane  
tylko  do  czasu  osiągnięcia  celu,  dla  którego  zostały  wprowadzone

Artykuł  23

tych.

legalne,  bez  dyskryminacji.

[Prawo  do  integralności  osobistej]

(2)  prawo  do  panowania  nad  swoim  ciałem  zgodnie  z  prawem;

2.  Nikt  nie  może  być  dyskryminowany  ze  względu  na  rasę,  kolor  skóry,  płeć,  język,  religię,  przekonania  
polityczne  lub  inne,  pochodzenie  narodowe  lub  społeczne,  przynależność  do  jakiejkolwiek  społeczności,  
majątek,  status  ekonomiczny  i  społeczny,  orientację  seksualną,  urodzenie,  zdolność  do  ograniczony  lub  
jakikolwiek  inny  status  osobisty.

Każda  osoba  ma  prawo  do  poszanowania  jej  integralności  fizycznej  i  psychicznej,  co  obejmuje:

[Równość  wobec  prawa]

1.  Każda  jednostka  korzysta  z  prawa  do  życia.

2.  Kara  śmierci  jest  zakazana.

1.  Wszyscy  są  równi  wobec  prawa.  Każdy  ma  prawo  do  równej  ochrony

Artykuł  26

jej/jego  uprzedniej  zgody.
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[Zakaz  tortur  oraz  okrutnego,  nieludzkiego  lub  poniżającego  traktowania]

1.  Każdemu  gwarantuje  się  prawo  do  wolności  i  bezpieczeństwa  osobistego.  Nikt  nie  może  być  pozbawiony  wolności,  z  
wyjątkiem  przypadków  przewidzianych  przez  ustawę  i  orzeczeniem  właściwego  sądu,  jak  następuje:

2.  Każdy,  kto  został  pozbawiony  wolności,  musi  zostać  niezwłocznie  poinformowany  o  przyczynach  pozbawienia,  w  
języku  dla  niego  zrozumiałym.  Pisemne  zawiadomienie  o  powodach  pozbawienia  wolności  musi  zostać  przekazane  
tak  szybko,  jak  to  możliwe.  Każdy,  kto  został  pozbawiony  wolności  bez  nakazu  sądowego,  musi  zostać  postawiony  
przed  sądem  w  ciągu  czterdziestu  ośmiu  (48)  godzin,  który  orzeka  o  jego  zatrzymaniu  lub  zwolnieniu,  nie  później  
niż  w  ciągu  czterdziestu  ośmiu  (48)  godzin  od  chwili  pozbawiona  zostaje  postawiona  przed  sądem.  Każdy  
aresztowany  ma  prawo  do  postawienia  go  przed  sądem  w  rozsądnym  terminie  lub  do  zwolnienia  na  czas  rozprawy,  
chyba  że  sędzia

Artykuł  28

Nikt  nie  może  być  poddany  torturom,  okrutnemu,  nieludzkiemu  lub  poniżającemu  traktowaniu  albo  karaniu.

(1)  po  ogłoszeniu  kary  pozbawienia  wolności  za  popełnienie  przestępstwa;

(5)  za  nielegalny  wjazd  do  Republiki  Kosowa  lub  po  wydaniu  nakazu  prawnego

-  8  -

Artykuł  29

Artykuł  27

[Prawo  do  wolności  i  bezpieczeństwa]

2.  Nikt  nie  może  być  zmuszany  do  wykonywania  pracy  przymusowej.  Praca  przymusowa  nie  jest  uważana  za  pracę  lub  
służbę  ustawowo  określoną  dla  osób  skazanych  prawomocnym  wyrokiem  w  czasie  odbywania  kary  lub  w  przypadku  
stanu  wyjątkowego,  ogłoszonego  na  zasadach  określonych  w  niniejszej  Konstytucji.

(4)  do  kontroli  stanu  zdrowia  osoby,  która  z  powodu  choroby  stwarza  zagrożenie

wydalenie  lub  ekstradycja.

3.  Handel  ludźmi  jest  zabroniony.

dla  przyjaźni;

[Zakaz  niewolnictwa  i  pracy  przymusowej]

2)  w  razie  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa  tylko  wtedy,  gdy  pozbawienie  wolności  na  
podstawie  uzasadnionego  powodu  uzna  się  za  konieczne  dla  zapobieżenia  popełnieniu  innego  
przestępstwa  i  tylko  na  krótki  okres  przed  rozprawą  w  sposób  określony  przez  art.  prawo;

(3)  do  sprawowania  opieki  nad  małoletnim  w  celach  edukacyjnych  lub  towarzyszenia  mu  w  a

1.  Nikt  nie  może  być  trzymany  w  niewoli  lub  w  sytuacji  podobnej  do  niewolnictwa.

instytucja  właściwa,  zgodnie  z  porządkiem  prawnym;
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3.  Każdy  pozbawiony  wolności  powinien  być  niezwłocznie  poinformowany,  że  ma  prawo  do  odmowy  składania  zeznań  oraz  
że  ma  prawo  do  obrońcy  z  wyboru  i  ma  prawo  zawiadomić  o  tym  niezwłocznie  osobę,  której  jego  wybór.

jej  jego;

inne  władze  państwowe  i  publiczne.

5.  Każdy,  kto  został  zatrzymany  lub  aresztowany  z  naruszeniem  przepisów  niniejszego  artykułu,  korzysta  z  tzw

4.  Każdy  pozbawiony  wolności  przez  zatrzymanie  lub  zatrzymanie  ma  prawo  do  skorzystania  ze  środków  prawnych  w  celu  
zakwestionowania  legalności  zatrzymania  lub  zatrzymania.  Sprawa  zostanie  rozstrzygnięta  przez  sąd  w  możliwie  
najkrótszym  czasie,  a  jeśli  zatrzymanie  lub  zatrzymanie  jest  niezgodne  z  prawem,  zostanie  zarządzone  zwolnienie  osoby.

(2)  być  poinformowanym  o  swoich  prawach  wynikających  z  przepisów  prawa;

[Prawo  do  rzetelnego  i  bezstronnego  procesu]

-  9  -

Każdemu  oskarżonemu  o  popełnienie  przestępstwa  przysługują  następujące  minimalne  prawa:

stwierdzi,  że  osoba  ta  stwarza  zagrożenie  dla  społeczności  lub  istnieje  ryzyko  jej  ucieczki  przed  rozprawą.

(1)  zostać  niezwłocznie  poinformowany  w  języku  dla  niego  zrozumiałym  o  charakterze  i  przyczynie  postawionego  mu  zarzutu

Artykuł  30

(6)  nie  być  zmuszanym  do  zeznawania  przeciwko  sobie  lub  do  przyznania  się  do  winy.

1.  Każdemu  gwarantuje  się  równą  ochronę  praw  w  postępowaniu  przed  sądami  i  organami

[Prawa  Oskarżonego]

Artykuł  31

(4)  korzystać  z  bezpłatnej  pomocy  tłumacza,  gdy  nie  mówi  lub  nie  rozumie  języka,  w  którym  odbywa  się  rozprawa;

(3)  mieć  wystarczająco  dużo  czasu,  możliwości  i  środków  do  przygotowania  własnej  obrony;

prawo  do  odszkodowania  w  trybie  przewidzianym  przez  prawo.

6.  Odbywający  karę  ma  prawo  zażalenia  na  warunki  pozbawienia  wolności,  w  trybie  określonym  ustawą.

(5)  korzystania  z  pomocy  wybranego  przez  siebie  obrońcy,  swobodnego  porozumiewania  się  z  nim  oraz,  jeżeli  nie  
ma  on  wystarczających  środków,  bezpłatnej  obrony;
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3.  Rozprawa  jest  jawna,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  sąd  w  szczególnych  okolicznościach  uzna,  że  w  interesie  
wymiaru  sprawiedliwości  konieczne  jest  wyłączenie  publiczności  lub  przedstawicieli  mediów,  gdyż  ich  obecność  
stanowiłaby  zagrożenie  dla  porządku  publicznego  lub  ogólnokrajowego  bezpieczeństwa,  dobra  małoletnich  lub  
ochrony  życia  prywatnego  stron  postępowania,  w  sposób  określony  przez  prawo.

Artykuł  33

5.  Każdego  oskarżonego  o  popełnienie  przestępstwa  uważa  się  za  niewinnego  do  czasu  udowodnienia  mu  winy

4.  Każdy  oskarżony  o  popełnienie  przestępstwa  ma  prawo  zadawać  pytania  świadkom  oraz  żądać  obowiązkowego  
stawiennictwa  świadków,  biegłych  i  innych  osób  mogących  wyjaśnić  fakty.

[Zasada  legalności  i  proporcjonalności  w  sprawach  karnych]

-  10  -

[Prawo  do  środków  prawnych]

2.  Każdy  ma  prawo  do  sprawiedliwego  i  bezstronnego  publicznego  rozpatrzenia  w  rozsądnym  terminie  decyzji  
dotyczących  praw  i  obowiązków  lub  wniesionych  przeciwko  niemu  zarzutów  karnych  przez  niezawisły  i  
bezstronny  sąd  ustanowiony  na  mocy  ustawy.

Każda  osoba  ma  prawo  do  skorzystania  ze  środków  prawnych  przeciwko  decyzjom  sądowym  i  administracyjnym,  
które  naruszają  jej  prawa  lub  interesy,  w  sposób  określony  przez  prawo.

7.  Procedury  sądowe  z  udziałem  małoletnich  są  uregulowane  ustawą,  z  poszanowaniem  szczególnych  zasad  i  
procedur  dla  małoletnich.

3.  Surowość  kary  nie  może  być  niewspółmierna  do  przewinienia.

Artykuł  32

4.  Kary  ustala  się  na  podstawie  prawa  obowiązującego  w  czasie  popełnienia  przestępstwa,  z  wyjątkiem  przestępstw,  
w  przypadku  których  późniejsze  prawo  właściwe  jest  korzystniejsze  dla  sprawcy.

jego  winy,  zgodnie  z  prawem.

1.  Nikt  nie  może  być  oskarżony  ani  ukarany  za  przestępstwo,  które  w  czasie  jego  popełnienia  nie  było  określone  
przez  ustawę  jako  przestępstwo  karne,  z  wyjątkiem  przestępstw,  które  w  czasie  ich  popełnienia,  zgodnie  z  
prawem  międzynarodowym,  stanowią  ludobójstwo,  zbrodnie  wojenne  lub  zbrodnie  przeciwko  ludzkości.

2.  Kara  wymierzona  za  przestępstwo  nie  może  być  surowsza  niż  była

6.  Bezpłatna  pomoc  prawna  zostanie  udzielona  osobom  nieposiadającym  wystarczających  środków  finansowych,  
jeżeli  taka  pomoc  będzie  niezbędna  do  zapewnienia  skutecznego  dostępu  do  wymiaru  sprawiedliwości.

określone  przez  prawo  w  chwili  popełnienia  przestępstwa.
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Artykuł  36

[Prawo  do  niebycia  dwukrotnie  sądzonym  za  to  samo  przestępstwo]

Artykuł  35

Nikt  nie  może  być  sądzony  więcej  niż  jeden  raz  za  to  samo  przestępstwo.

[Prawo  do  prywatności]

-  11  -

4.  Obywatele  Republiki  Kosowa  nie  mogą  być  wydawani  z  Kosowa  wbrew  swojej  woli,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  
prawo  i  umowy  międzynarodowe  stanowią  inaczej.

Artykuł  34

5.  Prawo  cudzoziemców  do  wjazdu  do  Republiki  Kosowa  i  osiedlenia  się  w  kraju  reguluje  ustawa.

2.  Każdy  ma  prawo  do  opuszczenia  kraju.  Ograniczenia  tego  prawa  regulują  przepisy  prawa,  jeżeli  są  one  niezbędne  
do  przeprowadzenia  postępowania  sądowego,  wykonania  orzeczenia  sądu  lub  wypełnienia  obowiązku  ochrony  
państwa.

4.  Każda  osoba  ma  prawo  do  ochrony  danych  osobowych.  Gromadzenie,  przechowywanie,  dostęp,

3.  Obywatele  Republiki  Kosowa  nie  otrzymają  zakazu  wjazdu  do  Republiki  Kosowa.

ich  poprawianie  i  wykorzystywanie  regulują  przepisy  prawa.

[Wolność  ruchu]

1.  Każdy  ma  prawo  do  poszanowania  swojego  życia  prywatnego  i  rodzinnego,  nietykalności  swojego  mieszkania  oraz  
do  zachowania  tajemnicy  korespondencji,  rozmów  telefonicznych  i  innych  form  porozumiewania  się.

2.  Kontrole  mieszkań  lub  obiektów  prywatnych,  które  uważa  się  za  niezbędne  do  prowadzenia  śledztwa  w  sprawie  
przestępstwa,  mogą  być  przeprowadzane  tylko  w  niezbędnym  zakresie  i  tylko  po  zatwierdzeniu  przez  sąd,  po  
wyjaśnieniu  przyczyn,  dla  których  taka  kontrola  jest  konieczna.  niezbędny.  Odstępstwo  od  tego  przepisu  jest  
dopuszczalne,  jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zgodnego  z  prawem  zatrzymania,  zebrania  materiału  dowodowego  
zagrożonego  zaginięciem  lub  uniknięcia  bezpośredniego  i  poważnego  niebezpieczeństwa  dla  osób  i  mienia,  w  
sposób  określony  ustawą.  Sąd  musi  zatwierdzić  takie  działania  z  mocą  wsteczną.

1.  Obywatele  Republiki  Kosowa  oraz  cudzoziemcy  będący  legalnymi  mieszkańcami  Kosowa  mają  prawo  do  swobodnego  
przemieszczania  się  po  Republice  Kosowa  i  wyboru  miejsca  zamieszkania.

3.  Poufność  korespondencji,  komunikacji  telefonicznej  i  innej  jest  prawem  nienaruszalnym.  Ograniczenie  tego  prawa  
może  nastąpić  jedynie  czasowo,  na  podstawie  orzeczenia  sądu,  jeżeli  jest  to  konieczne  dla  toku  postępowania  
karnego  lub  dla  ochrony  państwa,  w  trybie  przewidzianym  przez  prawo.
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[Prawo  małżeńskie  i  rodzinne]

4.  Wolność  uzewnętrzniania  wyznania,  przekonań  i  sumienia  może  być  ustawowo  ograniczona,  jeżeli  wymaga  tego  
ochrona  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  zdrowia  lub  praw  innych  osób.

[Wolność  wypowiedzi]

2.  Małżeństwo  i  jego  rozwiązanie  reguluje  prawo  i  opiera  się  na  równości  małżonków.

1.  Każdy  na  podstawie  dobrowolnej  zgody  ma  prawo  do  zawarcia  małżeństwa  i  prawo  do  założenia  rodziny  zgodnie  
z  ustawą.

Artykuł  39

3.  Wyznania  religijne  mają  prawo  zakładania  szkół  religijnych  i  instytucji  charytatywnych  zgodnie  z  niniejszą  
Konstytucją  i  ustawami.

1.  Gwarantuje  się  wolność  słowa.  Wolność  słowa  obejmuje  prawo  do  wyrażania,  rozpowszechniania  i  otrzymywania  
informacji,  opinii  i  innych  wiadomości  bez  przeszkód  ze  strony  kogokolwiek.

2.  Wolność  przekonań,  sumienia  i  wyznania  obejmuje  prawo  do  wyznawania  i  uzewnętrzniania  wyznania,  prawo  do  
uzewnętrzniania  przekonań  osobistych  oraz  prawo  do  przyjmowania  lub  odmowy  przynależności  do  wspólnoty  
lub  grupy  religijnej.

Artykuł  37

3.  Nikt  nie  może  być  zmuszany  lub  zabraniany,  wbrew  swemu  sumieniu,  do  uczestniczenia  w  praktykowaniu  religii  
oraz  do  upubliczniania  swoich  przekonań  lub  wyznania.

[Wolność  wyznania,  sumienia  i  wyznania]

2.  Wyznania  religijne  mają  swobodę  regulowania  niezależnie  od  ich  organizacji  wewnętrznej,

Artykuł  40

1.  Gwarantuje  się  wolność  przekonań,  sumienia  i  wyznania.

czynności  religijne,  a  także  obrzędy  religijne.

3.  Rodzina  korzysta  ze  szczególnej  ochrony  państwa,  w  sposób  określony  w  ustawach.

[Wyznania  religijne]

1.  Republika  Kosowa  zapewnia  i  chroni  autonomię  religijną  oraz  znajdujące  się  na  jej  terytorium  zabytki  religijne

Artykuł  38

jego  terytorium.

-  12  -
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Artykuł  41

opublikowane,  jeżeli  narusza  to  jej  prawa  lub  interesy,  zgodnie  z  prawem.

1.  Każdy  ma  prawo  dostępu  do  dokumentów  publicznych.

[Prawo  dostępu  do  dokumentów  publicznych]

Artykuł  43

2.  Gwarantuje  się  wolność  tworzenia  związków  zawodowych  i  zrzeszania  się  w  celu  ochrony  interesów.  Ograniczenie  tego  
prawa  może  nastąpić  ustawowo  dla  szczególnych  kategorii  pracowników.

2.  Cenzura  jest  zabroniona.  Nikt  nie  może  zapobiec  rozpowszechnianiu  informacji  lub  idei  za  pośrednictwem  środków  
masowego  przekazu,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  jest  to  konieczne  dla  zapobieżenia  podżeganiu  i  prowokowaniu  do  
przemocy  i  wrogości  na  tle  nienawiści  rasowej,  narodowej,  etnicznej  lub  religijnej.

2.  Wolność  słowa  może  być  ustawowo  ograniczona  w  przypadkach,  gdy  jest  to  konieczne  dla  zapobieżenia  podżeganiu  i  
prowokowaniu  przemocy  i  działań  wojennych  na  tle  nienawiści  rasowej,  narodowej,  etnicznej  lub  religijnej.

3.  Każdy  ma  prawo  do  sprostowania  nieprawdziwych,  niepełnych  lub  nieprawdziwych  informacji  dot

[Wolność  mediów]

[Wolność  zrzeszania  się]

-  13  -

1.  Gwarantuje  się  wolność  i  pluralizm  mediów.

1.  Gwarantuje  się  wolność  zrzeszania  się.  Wolność  zrzeszania  się  obejmuje  prawo  każdego  do  zakładania  organizacji  bez  
konieczności  uzyskania  zezwolenia,  do  bycia  lub  nienależenia  do  organizacji  oraz  do  uczestniczenia  w  działalności  
organizacji.

2.  Dokumenty  znajdujące  się  w  posiadaniu  instytucji  publicznych  i  organów  państwowych  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji  
zastrzeżonych  przez  prawo  ze  względu  na  prywatność,  tajemnicę  przedsiębiorstwa  lub  informacje  niejawne  o  ochronie.

[Wolność  zgromadzeń]

Gwarantuje  się  wolność  pokojowych  zgromadzeń.  Każdy  ma  prawo  do  organizowania  zgromadzeń,  protestów  i  demonstracji,  
a  także  prawo  do  uczestniczenia  w  nich.  Prawa  te  mogą  być  ograniczone  przez  prawo,  jeśli  jest  to  konieczne  do  zapewnienia  
porządku  publicznego,  zdrowia  publicznego,  bezpieczeństwa  narodowego  lub  ochrony  praw  innych  osób.

Artykuł  42

Artykuł  44
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Artykuł  45

3.  Nikt  nie  może  być  samowolnie  pozbawiony  własności.  Republika  Kosowa  lub  organ  publiczny  Republiki  Kosowa  
mogą  wywłaszczyć  mienie,  jeżeli  wywłaszczenie  to  jest  dozwolone  przez  prawo,  jest  konieczne  lub  właściwe  
dla  osiągnięcia  celu  publicznego  lub  wspierania  interesu  publicznego,  a  następnie  następuje  postanowienie  
natychmiastowego  odszkodowania  i  odpowiedniego  dla  osoby  lub  osób,  których  własność  jest  wywłaszczana.

1.  Każdy  obywatel  Republiki  Kosowa,  który  w  dniu  wyborów  ukończył  osiemnaście  lat,  ma  prawo  głosowania  i  
kandydowania  w  wyborach,  chyba  że  prawo  to  jest  ograniczone  decyzją  sądu.

[Prawa  wyborcze  i  partycypacyjne]

4.  Spory  wynikające  z  aktu  Republiki  Kosowa  lub  władzy  publicznej  Republiki  Kosowa,  które  mają  stanowić  
wywłaszczenie,  będą  rozstrzygane  przez  właściwy  sąd.

2.  Instytucje  publiczne  zapewniają  każdemu  równe  szanse  kształcenia  się,  zgodnie  z  jego  szczególnymi  
możliwościami  i  potrzebami.

1.  Gwarantuje  się  prawo  własności.

3.  Organizacje  lub  działania,  których  celem  jest  naruszenie  porządku  konstytucyjnego,  wolności  i  praw  człowieka  
lub  nawoływanie  do  nienawiści  rasowej,  narodowej,  etnicznej  lub  wyznaniowej,  mogą  zostać  zakazane  
orzeczeniem  właściwego  sądu.

2.  Korzystanie  z  własności  reguluje  ustawa,  zgodnie  z  interesem  publicznym.

Artykuł  46

1.  Każdy  ma  prawo  do  bezpłatnej  edukacji  podstawowej.  Obowiązek  szkolny

-  14  -

[Ochrona  własności]

regulowane  przez  prawo  i  finansowane  ze  środków  publicznych.

2.  Głosowanie  jest  imienne,  równe,  wolne  i  tajne.

5.  Własność  intelektualna  podlega  ochronie  prawnej.

Artykuł  47

3.  Instytucje  państwowe  wspierają  możliwości  udziału  wszystkich  w  życiu  publicznym  oraz  prawo  każdego  do  
demokratycznego  wpływania  na  decyzje  organów  publicznych.

[Prawo  do  edukacji]
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1.  Odpowiedzialność  za  przyrodę  i  różnorodność  biologiczną,  środowisko  życia  i  dziedzictwo  narodowe
każdy.

[Wolność  sztuki  i  nauki]

1.  Dzieci  korzystają  z  prawa  do  ochrony  i  opieki  niezbędnej  dla  ich  dobra.

odroczony  wiek  jest  regulowany  przez  prawo.

2.  Gwarantuje  się  wolność  akademicką.

1.  Gwarantuje  się  wolność  twórczości  artystycznej  i  naukowej.

2.  Dzieci  pozamałżeńskie  mają  równe  prawa  z  dziećmi  urodzonymi  w  związkach  małżeńskich.

1.  Opiekę  zdrowotną  i  ubezpieczenia  społeczne  reguluje  ustawa.

Artykuł  52

-  15  -

Artykuł  50

Artykuł  48

[Prawa  dziecka]

1.  Gwarantuje  się  prawo  do  pracy.

Artykuł  51

2.  Podstawowe  ubezpieczenie  społeczne,  które  dotyczy  bezrobocia,  choroby,  niepełnosprawności  i

2.  Instytucje  władzy  publicznej  są  zobowiązane  do  zagwarantowania  każdemu  możliwości  wywierania  wpływu

2.  Każdy  ma  wolny  wybór  zawodu  i  miejsca  pracy.

[Zdrowie  i  ochrona  socjalna]

w  decyzjach  związanych  ze  środowiskiem,  w  którym  żyje.

Artykuł  49

3.  Każde  dziecko  ma  prawo  do  ochrony  przed  przemocą,  znęcaniem  się  i  wykorzystywaniem.

4.  Wszelkie  działania  dotyczące  dzieci,  podejmowane  zarówno  przez  instytucje  publiczne,  jak  i  instytucje  niepubliczne,  
będą  realizowane  w  najlepszym  interesie  dzieci.

[Prawo  do  pracy  i  wykonywania  zawodu]

5.  Każde  dziecko  ma  prawo  do  regularnych  stosunków  osobistych  i  bezpośrednich  kontaktów  z  rodzicami,  chyba  że  
właściwa  instytucja  stwierdzi,  że  jest  to  sprzeczne  z  dobrem  dziecka.

[Odpowiedzialność  za  środowisko  naturalne]
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decyzji.

1.  Podstawowe  prawa  i  wolności  zagwarantowane  w  niniejszej  Konstytucji  mogą  być  jedynie  ograniczone

[Podstawowe  prawa  i  wolności  w  czasie  stanu  wyjątkowego]

[Wykładnia  przepisów  dotyczących  praw  człowieka]Artykuł  53

przez  prawo.

istotę  gwarantowanego  prawa.

1.  Unikanie  korzystania  z  podstawowych  praw  i  wolności  chronionych  Konstytucją  może  nastąpić  jedynie  po  ogłoszeniu  
stanu  wyjątkowego  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją  i  tylko  w  takim  zakresie,  w  jakim  jest  to  konieczne  w  danych  
okolicznościach.

Artykuł  55

3.  Oddziaływanie  na  środowisko  jest  uwzględniane  przez  instytucje  publiczne  w  procesie  akwizycji

[Ograniczenie  podstawowych  praw  i  wolności]

[Sądowa  ochrona  praw]

4.  W  przypadku  ograniczeń  praw  człowieka  i  wykładni  tych  ograniczeń  wszystkie  instytucje  władzy  publicznej,  a  
zwłaszcza  sądy,  mają  obowiązek  zwrócić  uwagę  na  istotę  prawa  podlegającego  ograniczeniu,  wagę  celu  
ograniczenia,  charakteru  i  zakresu  ograniczenia,  związku  między  ograniczeniem  a  celem,  któremu  ma  ono  służyć,  
oraz  rozważyć  możliwość  osiągnięcia  tego  celu  przy  mniejszych  ograniczeniach.

Artykuł  56

Każdemu  przysługuje  prawo  do  ochrony  sądowej  w  przypadku  naruszenia  lub  odmowy  jakiegokolwiek  prawa  
gwarantowanego  przez  niniejszą  Konstytucję  lub  ustawę,  a  także  prawo  do  skutecznego  środka  ochrony  prawnej,  jeżeli  
zostanie  stwierdzone,  że  takie  prawo  zostało  naruszone.

5.  Ograniczenia  praw  i  wolności  gwarantowanych  niniejszą  Konstytucją  w  żaden  sposób  nie  zaprzecza

Prawa  człowieka  i  podstawowe  wolności  zagwarantowane  w  niniejszej  Konstytucji  są  interpretowane  zgodnie  z  
orzecznictwem  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka.

2.  Podstawowe  prawa  i  wolności  zagwarantowane  w  niniejszej  Konstytucji  mogą  być  ograniczane  tylko  w  takim  zakresie,  
w  jakim  jest  to  niezbędne  do  osiągnięcia  celu,  dla  którego  ograniczenie  jest  dozwolone,  w  otwartym  i  
demokratycznym  społeczeństwie.

3.  Ograniczenia  podstawowych  praw  i  wolności  gwarantowanych  niniejszą  Konstytucją  nie  mogą

Artykuł  54

są  tworzone  w  celach  innych  niż  te,  dla  których  zostały  zdefiniowane.

-  16  -
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2.  Unikanie  podstawowych  praw  i  wolności  gwarantowanych  art.  23,  24,  25,  27,  28,  29,  31,
33,  34,  37  i  38  Konstytucji  jest  w  żadnym  wypadku  niedozwolone.

-  17  -

Machine Translated by Google



Prawa  wspólnot  i  ich  członków

[Obowiązki  państwa]

[Ogólne  zasady]Artykuł  57

1.  Republika  Kosowa  zapewnia  odpowiednie  warunki  umożliwiające  wspólnotom  i  ich  członkom  zachowanie,  
ochronę  i  rozwój  ich  tożsamości.  Rząd  będzie  szczególnie  wspierał  inicjatywy  kulturalne  gmin  i  ich  
członków,  w  tym  poprzez  pomoc  finansową.

4.  Korzystanie  z  tych  praw  pociąga  za  sobą  obowiązki  i  obowiązki  działania  zgodnie  z  prawem  Republiki  
Kosowa  i  nie  narusza  praw  innych  osób.

Rozdział  III

Artykuł  58

3.  Członkowie  wspólnot  będą  mieli  prawo  do  wyrażania,  postępu  i  rozwoju

5.  Republika  Kosowa  będzie  wspierać  zachowanie  dziedzictwa  religijnego  i  kulturowego  wszystkich  
społeczności,  jako  integralnej  części  dziedzictwa  Kosowa.  Republika  Kosowa  będzie  miała  szczególny  
obowiązek  zapewnienia  skutecznej  ochrony  wszystkich  budynków  i  pomników  o  znaczeniu  kulturowym  i  
religijnym  dla  społeczności.

swobodnie  swoją  tożsamość  i  atrybuty  jako  wspólnoty.

-  18  -

3.  Republika  Kosowa  podejmie  wszelkie  niezbędne  środki  w  celu  ochrony  osób,  które  mogą  być  narażone  na  
groźby  lub  działania  dyskryminacyjne,  wrogość  lub  przemoc  ze  względu  na  swoją  tożsamość  narodową,  
etniczną,  kulturową,  językową  lub  religijną.

2.  Republika  Kosowa  będzie  promować  ducha  tolerancji,  dialogu  i  wspierać  pojednanie  między  społecznościami  
oraz  będzie  szanować  standardy  określone  przez  Konwencję  ramową  Rady  Europy  o  ochronie  mniejszości  
narodowych  i  Europejską  kartę  języków  regionalnych  lub  mniejszościowych.

1.  Mieszkańcy  należący  do  tej  samej  grupy  narodowej  lub  etnicznej,  językowej  lub  religijnej,  tradycyjnie  obecni  
na  terytorium  Republiki  Kosowa  (wspólnoty),  oprócz  podstawowych  praw  i  wolności  człowieka,  korzystają  
ze  szczególnych  praw  określonych  w  niniejszej  Konstytucji,  określone  w  rozdziale  II  niniejszej  Konstytucji.

2.  Każdy  członek  społeczności  ma  prawo  swobodnego  wyboru,  czy  chce  być  traktowany  jako  członek  
społeczności,  iz  tego  wyboru  lub  z  korzystania  z  praw  z  tym  wyborem  nie  będzie  wynikać  żadna  
dyskryminacja.

4.  Republika  Kosowa,  jeśli  to  konieczne,  podejmie  odpowiednie  środki  w  celu  promowania  pełnej  i  rzeczywistej  
równości  między  członkami  społeczności  we  wszystkich  dziedzinach  życia  gospodarczego,  społecznego,  
politycznego  i  kulturalnego.  Środki  takie  nie  będą  uważane  za  akt  dyskryminacji.
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7.  Republika  Kosowa  zapewnia,  na  zasadzie  niedyskryminacji,  wszystkim  społecznościom  i  ich  członkom  
możliwość  korzystania  z  praw  określonych  w  niniejszej  Konstytucji.

(5)  swobodnie  używać  swojego  języka  i  alfabetu  w  życiu  prywatnym  i  publicznym;

[Prawa  wspólnot  i  ich  członków]Artykuł  59

(6)  używać  swojego  języka  i  alfabetu  w  stosunkach  z  władzami  gminnymi  lub  lokalnymi  urzędami  
władz  centralnych  na  obszarach,  na  których  reprezentują  wystarczającą  część  ludności,  
zgodnie  z  prawem.

3)  do  korzystania  z  publicznego  wychowania  przedszkolnego,  podstawowego  i  średniego  we  
własnym  języku,  w  zakresie  określonym  ustawą,  przy  czym  próg  zakładania  w  tym  celu  szkół  
równoległych  lub  specjalnych  będzie  niższy  niż  próg  określony  dla  instytucje  edukacyjne;

6.  Republika  Kosowa  podejmuje  skuteczne  działania  przeciwko  wszystkim,  którzy  uniemożliwiają  członkom  
społeczności  korzystanie  z  praw.  Republika  Kosowa  powstrzymuje  się  od  polityki  lub  praktyk  mających  
na  celu  asymilację,  wbrew  ich  woli,  osób  należących  do  społeczności  oraz  chroni  te  osoby  przed  
wszelkimi  działaniami  mającymi  na  celu  taką  asymilację.

(4)  tworzenie  i  prowadzenie  prywatnych  placówek  oświatowych  i  szkoleniowych,  na  które  może  
być  udzielana  pomoc  finansowa  ze  środków  publicznych,  zgodnie  z  prawem  i  standardami  
międzynarodowymi;

(2)  otrzymać  publiczne  kształcenie  na  wszystkich  poziomach,  w  jednym  z  języków  urzędowych  RP

-  19  -

Republiką  Kosowa,  zgodnie  z  ich  decyzją;

Członkowie  wspólnot  mają  prawo  indywidualnie  lub  zbiorowo:

Wydatki  poniesione  na  tłumaczy  ustnych  lub  pisemnych  zostaną  pokryte  przez  właściwe  
organy;

(7)  używać  i  eksponować  symbole  społeczności,  zgodnie  z  prawem  i  standardami  międzynarodowymi;

(1)  wyrażają,  zachowują  i  rozwijają  swoją  kulturę  oraz  zachowują  podstawowe  elementy  swojej  
tożsamości,  a  mianowicie  swoją  religię,  język,  tradycje  i  kulturę;

(8)  rejestrowania  imion  i  nazwisk  w  ich  oryginalnej  formie  i  pisownią  w  ich  języku,  a  także  
przywracania  imion  i  nazwisk  do  pierwotnej  formy,  jeżeli  zostały  one  zmienione  siłą;
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(10)  mają  zagwarantowany  dostęp  i  specjalną  reprezentację  w  mediach  publicznych  oraz  audycjach  w  swoim  
języku,  zgodnie  z  prawem  i  standardami  międzynarodowymi;

2.  W  skład  Rady  Konsultacyjnej  ds.  Gmin  wchodzą  m.in

(12)  korzystanie  ze  swobodnych  kontaktów  między  sobą  w  Republice  Kosowa  oraz  nawiązywanie  i  utrzymywanie  
wolnych  i  pokojowych  kontaktów  z  osobami  w  dowolnym  kraju,  zwłaszcza  z  osobami,  które  mają  
wspólną  tożsamość  etniczną,  kulturową,  językową  lub  religijną  albo  dziedzictwo  wspólnej  kultury ,  
zgodnie  z  prawem  i  standardami  międzynarodowymi;

(11)  tworzenia  i  korzystania  z  własnych  mediów,  w  tym  dostarczania  informacji  w  swoim  własnym  języku,  
między  innymi  za  pośrednictwem  dzienników  i  usług  kablowych  oraz  korzystania  z  częstotliwości  
zastrzeżonej  dla  mediów  elektronicznych,  zgodnie  z  prawem  i  standardami  międzynarodowymi .  
Republika  Kosowa  podejmie  wszelkie  niezbędne  środki  w  celu  zapewnienia  międzynarodowego  planu  
częstotliwości,  aby  umożliwić  społeczności  serbskiej  w  Kosowie  dostęp  do  niezależnego  kanału  
telewizyjnego  licencjonowanego  w  języku  serbskim  w  całej  Republice  Kosowa;

stowarzyszenia  społeczne.

1.  Przy  Prezydentze  Rzeczypospolitej  działa  Rada  Konsultacyjna  ds.  Gmin

(9)  posiadać  lokalne  nazwy,  nazwy  ulic  i  inne  wskaźniki  topograficzne,  które  odzwierciedlają  wieloetniczny  i  
wielojęzyczny  charakter  danego  obszaru  i  są  na  nie  wrażliwe;

Kosowie,  w  którym  reprezentowane  są  wszystkie  społeczności.

Artykuł  60

(2)  możliwość  zgłaszania  przez  społeczności  uwag  na  wczesnym  etapie  inicjatyw  legislacyjnych  i  politycznych,  
które  mogą  być  przygotowywane  przez  rząd,  proponowania  takich  inicjatyw

[Społeczna  Rada  Konsultacyjna]

-  20  -

(13)  mieć  swobodny  kontakt  i  uczestniczyć,  bez  dyskryminacji,  w  działalności  lokalnych,  regionalnych  i  
międzynarodowych  organizacji  pozarządowych;

3.  Do  zadań  Rady  Konsultacyjnej  ds.  Gmin  należy:

(1)  zapewnienie  mechanizmu  regularnej  wymiany  między  społecznościami  i

(14)  zakładanie  stowarzyszeń  kultury,  sztuki,  nauki  i  oświaty,  a  także  stowarzyszeń  badaczy  i  innych  
stowarzyszeń  na  rzecz  wyrażania,  promowania  i  rozwijania  swojej  tożsamości.

rząd  Kosowa;
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Artykuł  62

4.  W  przypadku,  gdy  sejmik  rezygnuje  z  ponownego  rozpatrzenia  własnej  ustawy  lub  decyzji  albo  wiceprzewodniczący  
uzna,  że  nawet  po  ponownym  rozpatrzeniu  jego  wynik  stanowi  naruszenie  praw  gwarantowanych  Konstytucją,  
może  złożyć  skierować  sprawę  bezpośrednio  do  Trybunału  Konstytucyjnego,  który  może  podjąć  decyzję  o  
wyrażeniu  zgody  na  rozpatrzenie  danej  sprawy.

oraz  wnioskowania  o  uwzględnienie  ich  opinii  w  odpowiednich  projektach  i  programach;

3.  Zastępca  Prezydenta  ds.  Społeczności  będzie  promował  dialog  między  społecznościami  i  służył  jako  formalny  punkt  
kontaktowy  do  zajmowania  się  problemami  i  interesami  społeczności,  które  nie  stanowią  większości  na  
spotkaniach  zgromadzenia  miejskiego  iw  jego  sprawach.  Wiceprzewodniczący  odpowiada  również  za  
rozpatrywanie  skarg  gmin  lub  ich  członków,  jeżeli  ustawy  lub  decyzje  sejmiku  gminy  naruszają  ich  prawa  
gwarantowane  Konstytucją.  Wiceprzewodniczący  kieruje  te  kwestie  do  sejmiku  gminy  w  celu  ponownego  
rozpatrzenia  ustawy  lub  podjętej  decyzji.

Gminy  i  ich  członkowie  mają  prawo  do  równej  reprezentacji  w  zatrudnieniu  w  organach  i  przedsiębiorstwach  
publicznych  wszystkich  szczebli,  w  tym  zwłaszcza  w  policji  na  terenach  zamieszkałych  przez  daną  społeczność,  przy  
jednoczesnym  poszanowaniu  zasad  dotyczących  kompetencje  i  integralność  zarządzania  administracją  publiczną.

-  21  -

2.  Funkcję  zastępcy  przewodniczącego  obejmuje  kandydat  należący  do  mniejszości,  który  uzyskał  większość  głosów  
na  otwartej  liście  kandydatów  w  wyborach  do  sejmiku  gminy.

1.  W  gminach,  w  których  co  najmniej  dziesięć  procent  (10%)  mieszkańców  należy  do  gmin,  które  nie  stanowią  
większości  w  tych  gminach,  stanowisko  wiceprzewodniczącego  sejmiku  gminy  zarezerwowane  będzie  dla  
przedstawiciela  spośród  tych  gmin  społeczności.

[Reprezentacja  zatrudnienia  w  Instytucjach  Publicznych]Artykuł  61

5.  W  tych  gminach  gwarantowana  jest  reprezentacja  w  organie  wykonawczym  społeczności,  które  nie  stanowią  
większości  w  Republice  Kosowa.

[Reprezentacja  w  organach  samorządu  terytorialnego]

(3)  wszelkie  inne  obowiązki  lub  funkcje,  zgodnie  z  prawem.
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(1)  partie,  koalicje,  inicjatywy  obywatelskie  i  kandydaci  niezależni,  którzy  zadeklarowali,  że  reprezentują  
społeczność  serbską,  otrzymają  liczbę  miejsc  w  Zgromadzeniu  uzyskanych  w  wyborach  jawnych,  z  
co  najmniej  dziesięcioma  (10)  gwarantowanymi  miejscami,  w  przypadku  gdy  że  liczba  zdobytych  
miejsc  jest  mniejsza  niż  dziesięć  (10);

Zgromadzenie  Republiki  Kosowa

[Ogólne  zasady]Artykuł  63

(2)  partie,  koalicje,  inicjatywy  obywatelskie  i  kandydaci  niezależni,  którzy  zadeklarowali,  że  reprezentują  
inne  społeczności,  uzyskają  w  Zgromadzeniu  liczbę  mandatów  uzyskanych  w  wyborach  jawnych  z  
minimalną  gwarantowaną  liczbą  mandatów:  społeczność  romska  jeden  (1)  siedziba;  Społeczność  
Aszkali  jedno  (1)  miejsce;  społeczność  egipska  jeden  (1)  kraj;  oraz  jedno  (1)  dodatkowe  miejsce  
zostanie  przyznane  społeczności  Romów,  Aszkali  lub  Egipcjan,  która  uzyska  największą  ogólną  
liczbę  głosów;  społeczności  bośniackiej  trzy  (3)  miejsca,  społeczności  tureckiej  dwa  (2)  miejsca  i  
społeczności  Goran  jedno  (1)  miejsce,  jeżeli  liczba  miejsc  zdobytych  przez  każdą  społeczność  jest  
mniejsza  niż  liczba  gwarantowanych  miejsc.

(3)  ogłosić  referendum,  zgodnie  z  ustawą;

2.  W  ramach  tej  dywizji  gwarantowanych  jest  dwadzieścia  (20)  ze  stu  dwudziestu  (120)  miejsc

Rozdział  IV

dla  reprezentacji  społeczności,  które  nie  stanowią  większości  w  Kosowie,  jak  następuje:

[Struktura  Zgromadzenia]

(1)  uchwala  ustawy,  uchwały  i  inne  akty  o  charakterze  ogólnym;

-  22  -

1.  Zgromadzenie  składa  się  ze  stu  dwudziestu  (120)  posłów  wybieranych  w  głosowaniu  tajnym  z  list  jawnych.  
Mandaty  w  Sejmie  rozdzielane  są  między  wszystkie  partie,  koalicje,  inicjatywy  obywatelskie  i  kandydatów  
niezależnych  proporcjonalnie  do  liczby  ważnych  głosów  uzyskanych  przez  nich  w  wyborach  do  Zgromadzenia.

(2)  podejmuje  decyzję  o  zmianie  Konstytucji  większością  dwóch  trzecich  (2/3)  głosów  wszystkich  swoich  
posłów,  w  tym  dwiema  trzecimi  (2/3)  wszystkich  posłów  posiadających  zarezerwowane  i  
gwarantowane  miejsca  dla  przedstawicieli  społeczności,  którzy  nie  stanowią  większości  w  Kosowie;

Zgromadzenie  jest  instytucją  ustawodawczą  Republiki  Kosowa,  wybieraną  bezpośrednio  przez  ludność.

Artykuł  65 [Uprawnienia  Zgromadzenia]

Artykuł  64

Zgromadzenie  Republiki  Kosowa:
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(5)  zatwierdza  budżet  Republiki  Kosowa;

(12)  nadzoruje  politykę  zagraniczną  i  bezpieczeństwa;

4.  Mandat  Zgromadzenia  Kosowa  może  zostać  przedłużony  tylko  w  przypadku  stanu  wyjątkowego  dla  
nadzwyczajnych  środków  ochronnych  lub  w  przypadku  zagrożenia  porządku  konstytucyjnego  lub  
bezpieczeństwa  publicznego  Republiki  Kosowa  i  tylko  tak  długo,  jak  państwo  trwa  stan  wyjątkowy,  taki  jak  
określony  w  niniejszej  Konstytucji.

(7)  wybiera  i  może  odwoływać  Prezydenta  Republiki  Kosowa  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją;

(6)  wybiera  i  odwołuje  Przewodniczącego  i  wiceprzewodniczących  Zgromadzenia;

(13)  wyraża  zgodę  na  dekret  Prezydenta  o  ogłoszeniu  stanu

2.  Wybory  zwyczajne  do  Zgromadzenia  przeprowadza  się  nie  później  niż  trzydzieści  (30)  dni  przed  upływem  
kadencji,  aw  przypadku  rozwiązania  Zgromadzenia  nie  później  niż  czterdzieści  pięć  (45)  dni  po  rozwiązaniu.
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Kosowo,  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją;

(4)  ratyfikuje  umowy  międzynarodowe;

(11)  proponuje  sędziów  Trybunału  Konstytucyjnego;

Konstytucja  i  ustawy,  sprawozdanie  dla  Zgromadzenia;

[Wybory  i  mandat]

3.  Prezydent  Republiki  Kosowa  zwołuje  pierwszą  sesję  Zgromadzenia.  W  przypadku  gdy  Prezydent  Republiki  
Kosowa  nie  może  zwołać  pierwszej  sesji,  Zgromadzenie  zbiera  się  bez  udziału  Prezydenta.

(10)  wybiera  członków  Rady  Sądowniczej  Kosowa  i  Rady  Prokuratorskiej  Kosowa

1.  Zgromadzenie  Kosowa  jest  wybierane  na  czteroletnią  kadencję,  począwszy  od  dnia  sesji  założycielskiej,  która  
odbywa  się  w  ciągu  trzydziestu  (30)  dni  od  dnia  oficjalnego  ogłoszenia  wyników  wyborów.

(8)  wybiera  Rząd  i  wyraża  wobec  niego  wotum  nieufności;

Nadzwyczajny;

(14)  rozstrzyga  w  sprawach  interesu  ogólnego,  określonych  ustawą.

(9)  nadzoruje  pracę  Rządu  i  innych  instytucji  publicznych,  które  na  podstawie

Artykuł  66
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7.  Marszałek  Zgromadzenia:

Artykuł  67

[Sesje]

1.  Zgromadzenie  Kosowa  wybiera  spośród  siebie  Prezydenta  i  pięciu  (5)  wiceprezydentów.

[Wybór  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczących]

(1)  reprezentuje  Zgromadzenie;

zastąpiony  przez  jednego  z  wiceprezesów.

1.  Posiedzenia  Zgromadzenia  Kosowa  są  jawne.

5.  Odwołanie  Marszałka  i  Wiceprzewodniczących  Zgromadzenia  następuje  większością  dwóch  trzecich  (2/3)  ogólnej  
liczby  posłów.

5.  Warunki,  obszary  i  tryb  wyborczy  określa  ustawa.

6.  Przewodniczący  i  wiceprzewodniczący  tworzą  Prezydium  Zgromadzenia.  Prezydium  odpowiada  za  administracyjne  
funkcjonowanie  Zgromadzenia  w  sposób  określony  w  Regulaminie  Zgromadzenia.

większością  głosów  wszystkich  członków  Zgromadzenia.

Zgromadzenia.

Artykuł  68

4.  Dwóch  (2)  wiceprzewodniczących  reprezentuje  gminy,  które  nie  stanowią  większości  w  Zgromadzeniu  i  są  wybierani  
większością  głosów  wszystkich  posłów.  Jeden  wiceprzewodniczący  będzie  spośród  członków  Zgromadzenia,  którzy  
posiadają  zarezerwowane  lub  gwarantowane  miejsca  społeczności  serbskiej,  a  drugi  wiceprzewodniczący  spośród  
członków  Zgromadzenia,  którzy  posiadają  zarezerwowane  lub  gwarantowane  miejsca  z  innych  społeczności,  które  
nie  stanowią  większości .

8.  W  przypadku  nieobecności  lub  niemożności  sprawowania  funkcji  Przewodniczący  Zgromadzenia  e

2.  Przewodniczący  Zgromadzenia  jest  proponowany  przez  największe  ugrupowanie  parlamentarne  i  wybierany  
większością  głosów  wszystkich  deputowanych  Zgromadzenia.

(2)  ustala  porządek  obrad,  zwołuje  i  przewodniczy  posiedzeniom;

(3)  podpisuje  akty  zatwierdzone  przez  Zgromadzenie;

3.  Trzej  (3)  wiceprzewodniczący  zaproponowani  przez  trzy  największe  frakcje  parlamentarne  są  wybierani  przez

(4)  wykonuje  inne  funkcje,  na  podstawie  niniejszego  Statutu  i  Regulaminu
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(7)  ona/on  umiera.
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Artykuł  70

Artykuł  69

(4)  wygasa  mandat  Zgromadzenia;

1.  Zgromadzenie  Kosowa  prowadzi  swoje  doroczne  prace  na  dwóch  sesjach.

[Harmonogram  sesji  i  kworum]

[Mandat  posłów]

(2)  zrezygnować;

(5)  jest  nieobecny  przez  sześć  (6)  kolejnych  miesięcy  na  sesjach  Zgromadzenia.  W  szczególnych  przypadkach  
Zgromadzenie  Kosowa  może  postanowić  inaczej;

4.  Zgromadzenie  Kosowa  zbiera  się  na  sesję  nadzwyczajną  na  wniosek  Prezydenta

2.  Posiedzenia  Zgromadzenia  Kosowa  mogą  być  zamknięte  na  wniosek  Prezydenta  Republiki  Kosowa,  Prezesa  Rady  
Ministrów  lub  jednej  trzeciej  (1/3)  deputowanych,  w  przypadkach  określonych  w  Regulaminie  Zgromadzenia .  
Decyzja  jest  zatwierdzana  w  sposób  jawny  i  przejrzysty  oraz  wymaga  głosowania  dwóch  trzecich  (2/3)  obecnych  
i  głosujących  członków  Zgromadzenia.

Republiki,  Prezesa  Rady  Ministrów  lub  jednej  trzeciej  (1/3)  deputowanych.

3.  Zgromadzenie  jest  kworum,  gdy  obecna  jest  więcej  niż  połowa  wszystkich  posłów

3.  Mandat  posła  wygasa  albo  traci  ważność,  jeżeli:

(3)  zostaje  mianowany  członkiem  rządu  Kosowa;

Montaż.

(1)  nie  składa  ślubowania;

2.  Sesja  wiosenna  rozpoczyna  się  w  trzeci  poniedziałek  stycznia,  natomiast  sesja  jesienna  w  poniedziałek

1.  Członkowie  Zgromadzenia  są  przedstawicielami  narodu  i  nie  podlegają  żadnemu  mandatowi
wiążący.

drugi  września.

2.  Mandat  posła  do  Zgromadzenia  Kosowa  rozpoczyna  się  z  dniem  zaświadczenia  o  wyniku  wyborów.

(6)  jest  skazany  prawomocnym  orzeczeniem  sądu  za  przestępstwo  na  rok  lub  więcej  lat  pozbawienia  
wolności;
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ostateczną  decyzją  sądu.

3.  Burmistrzowie  i  inni  urzędnicy,  którzy  ponoszą  odpowiedzialność  wykonawczą  na  poziomie  gminy,  nie  
mogą  być  wybrani  na  członków  Zgromadzenia  bez  uprzedniego  zrzeczenia  się  swoich  funkcji.

[Nie  można  uruchomić]

Artykuł  71

(7)  przedstawiciele  dyplomatyczni;

1.  Kandydatem  na  posła  może  być  każdy  obywatel  Republiki  Kosowa,  który  ukończył  osiemnaście  (18)  lat  i  
spełnia  ustawowe  kryteria.

[Kwalifikacje  i  równość  płci]

1.  Członkowie  Zgromadzenia  nie  mogą  kandydować  ani  być  wybierani  bez  uprzedniej  rezygnacji

(5)  członkowie  Agencji  Wywiadu  Kosowa;

(8)  przewodniczących  i  członków  Centralnej  Komisji  Wyborczej.

Poseł  do  Zgromadzenia  Kosowa  nie  może  zajmować  żadnego  kierowniczego  stanowiska  w  administracji  
publicznej  ani  w  żadnym  przedsiębiorstwie  publicznym  ani  pełnić  żadnej  innej  funkcji  kierowniczej  w  
rozumieniu  prawa.

4.  Wolne  miejsca  posłów  w  Zgromadzeniu  są  obsadzane  niezwłocznie,  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją  i  
ustawami.

Artykuł  73

Artykuł  72

(3)  członkowie  policji  kosowskiej;

(6)  szefowie  niezależnych  agencji;
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[Niezgodność]

(4)  członkowie  Kosowskiej  Służby  Celnej;

2.  Skład  Zgromadzenia  Kosowa  będzie  respektował  zasady  równości  płci,  które  są

z  ich  obowiązków:

(1)  sędziów  i  prokuratorów;

akceptowane  zgodnie  z  międzynarodowymi  zasadami.

(2)  członkowie  sił  bezpieczeństwa  Kosowa;

2.  Osoby  pozbawione  zdolności  do  czynności  prawnych  nie  mogą  kandydować  na  posła,
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[Ćwiczenie  funkcji]

Artykuł  77

[Komisja  Praw  i  Interesów  Wspólnot]

Artykuł  75

Deputowani  do  Zgromadzenia  Kosowa  wykonują  swoje  funkcje  w  najlepszym  interesie  Republiki  Kosowa  i  zgodnie  
z  niniejszą  Konstytucją,  ustawami  i  regulaminem  Zgromadzenia.

[Prowizje]

4.  Kompetencje  i  tryb  działania  komisji  określa  Regulamin  Zgromadzenia.

1.  Komisja  Praw  i  Interesów  Wspólnot  jest  komisją  stałą  Zgromadzenia.  Komisja  ta  składa  się  z  jednej  trzeciej  (1/3)  
członków  reprezentujących  grupę  deputowanych  do  Zgromadzenia,  zajmujących  miejsca  zarezerwowane  lub  
gwarantowane  dla  społeczności  serbskiej,  od  jednej  trzeciej  (1/3)  członków  reprezentujących  grupę  do  posłowie  
Zgromadzenia,

[Etyka  pracy]

Artykuł  74

Regulamin  Zgromadzenia  uchwalany  jest  większością  dwóch  trzecich  (2/3)  głosów  wszystkich  jego  deputowanych  i  
określa  organizację  wewnętrzną  oraz  tryb  pracy  Zgromadzenia.

2.  Członek  Zgromadzenia  nie  może  być  zatrzymany  ani  zatrzymany  w  czasie  wykonywania  obowiązków  członka  
Zgromadzenia  bez  zgody  większości  wszystkich  członków  Zgromadzenia.

3.  Przynajmniej  jeden  wiceprzewodniczący  każdej  komisji  sejmowej  będzie  pochodził  z  szeregów

Artykuł  78

Artykuł  76

społeczność  inna  niż  lidera.

[Odporność]

1.  Zgromadzenie  Kosowa  powołuje  komitety  stałe,  komitety  funkcyjne  i  komisje
ad  hoc,  odzwierciedlając  skład  polityczny  Zgromadzenia.

1.  Członkowie  Zgromadzenia  korzystają  z  immunitetu  chroniącego  przed  ściganiem  karnym,  procesami  cywilnymi  
lub  odwołaniem  za  swoje  działania  i  decyzje  podjęte  w  ramach  ich  obowiązków  jako  członków  Zgromadzenia.  
Immunitet  nie  stoi  na  przeszkodzie  ściganiu  karnemu  członków  Zgromadzenia  za  działania  wykraczające  poza  
zakres  ich  obowiązków  jako  członków  Zgromadzenia.

2.  Zgromadzenie  na  wniosek  jednej  trzeciej  (1/3)  wszystkich  swoich  posłów  powołuje  komisje  do  określonej  sprawy,  
w  tym  do  spraw  śledczych.
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2.  Na  żądanie  któregokolwiek  członka  Prezydium  Zgromadzenia,  każdy  projekt  ustawy  zostanie  przedłożony  Komisji  
Praw  i  Interesów  Społeczności.  Komisja  większością  głosów  swoich  członków  zdecyduje,  czy  w  ciągu  dwóch  
tygodni  wydać  zalecenia  dotyczące  proponowanej  ustawy.

1.  Ustawy,  decyzje  i  inne  akty  uchwala  Zgromadzenie  większością  głosów  obecnych  i  głosujących  posłów,  z  wyjątkiem  
przypadków,  gdy  niniejsza  Konstytucja  stanowi  inaczej.

4.  Komisja,  z  własnej  inicjatywy,  może  proponować  ustawy  i  inne  podobne  środki  w  ramach  kompetencji  
Zgromadzenia,  które  uzna  za  właściwe  w  celu  uwzględnienia  interesów  społeczności.  Członkowie  Komisji  mogą  
wydawać  indywidualne  opinie.

3.  Aby  zapewnić  należyte  uwzględnienie  praw  i  interesów  społeczności,  Komisja  może  skierować  zalecenia  do  innej  
właściwej  komisji  lub  Zgromadzenia.

2.  Zatwierdzona  przez  Zgromadzenie  ustawa  jest  podpisywana  przez  Przewodniczącego  Zgromadzenia  Kosowa  i  
ogłaszana  przez  Prezydenta  Republiki  Kosowa  po  jej  podpisaniu  w  ciągu  ośmiu  (8)  dni  od  otrzymania  ustawy.

Artykuł  80

którzy  posiadają  zarezerwowane  lub  gwarantowane  miejsca  dla  innych  wspólnot,  które  nie  stanowią  większości,  
oraz  jedna  trzecia  (1/3)  członków  społeczności  większościowej,  reprezentowanych  w  Zgromadzeniu.

[Zatwierdzanie  ustaw]

[Inicjatywa  legislacyjna]
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Inicjatywa  w  zakresie  proponowania  ustaw  może,  zgodnie  z  ustawą,  zostać  podjęta  przez  Prezydenta  Republiki  
Kosowa  z  jego  sfery  działania,  Rządu,  członków  Zgromadzenia  lub  co  najmniej  dziesięciu  tysięcy  obywateli.

5.  Sprawę  do  komisji  może  skierować  do  opinii  doradczej  Prezydium  Zgromadzenia,  inna  komisja  lub  grupa  złożona  
z  co  najmniej  dziesięciu  (10)  członków  Zgromadzenia.

3.  Jeżeli  Prezydent  Rzeczypospolitej  zwraca  ustawę  Zgromadzeniu,  musi  podać  przyczyny  zwrotu  ustawy.  Prezydent  
Republiki  Kosowa  może  skorzystać  z  prawa  zwrotu  ustawy  Zgromadzeniu  tylko  raz.

4.  Zgromadzenie  większością  głosów  wszystkich  posłów  decyduje  o  zatwierdzeniu  ustawy  zwróconej  przez  Prezydenta  
Rzeczypospolitej,  a  ustawę  uważa  się  za  ogłoszoną.

Artykuł  79

5.  Jeżeli  Prezydent  Republiki  Kosowa  w  ciągu  ośmiu  (8)  dni  po  otrzymaniu  ustawy  nie  podejmie  decyzji  o  jej  ogłoszeniu  
lub  zwróceniu,  ustawę  uważa  się  za  ogłoszoną  bez  jego  podpisu  i  opublikowaną  w  Dzienniku  Urzędowym .
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Artykuł  81

(7)  ustawy  o  edukacji;
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1.  Do  przyjęcia,  zmiany  lub  uchylenia  następujących  ustaw  głos  większości  obecnych  i  głosujących  posłów  na  
Zgromadzenie  oraz  większości  obecnych  i  głosujących  posłów  na  Zgromadzenie,  którzy  zajmują  mandaty,  są  
obowiązkowo  zastrzeżone  lub  gwarantowane  dla  przedstawicieli  wspólnot  niemających  większości:

[Ustawodawstwo  istotne  dla  życia]

(8)  przepisy  dotyczące  używania  symboli,  w  tym  symboli  wspólnotowych  i  świąt

(1)  jeżeli  w  okresie  sześćdziesięciu  (60)  dni  od  dnia  powołania  przedstawiciela  przez  Prezydenta  Republiki  
Kosowa  Rząd  nie  może  zostać  utworzony;

(5)  ustawy  o  ochronie  dziedzictwa  kulturowego;

6.  Ustawa  wchodzi  w  życie  piętnaście  (15)  dni  po  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Republiki  Kosowa,  chyba  że  
sama  ustawa  stanowi  inaczej.

(6)  ustaw  o  wolności  religijnej  lub  umowach  ze  wspólnotami  wyznaniowymi;

(3)  przepisy  dotyczące  używania  języków;

[Dystrybucja  zgromadzenia]

(2)  jeżeli  dwie  trzecie  (2/3)  wszystkich  posłów  głosuje  za  rozwiązaniem  Zgromadzenia,  rozwiązanie  następuje  
na  mocy  dekretu  Prezydenta  Republiki  Kosowa;

(4)  lokalne  przepisy  wyborcze;

1.  Zgromadzenie  rozwiązuje  się  w  następujących  przypadkach:

(1)  ustawy  zmieniające  granice  gmin,  ustanawiające  lub  znoszące  gminy,  określające  zakres  kompetencji  gmin  
oraz  ich  udział  w  stosunkach  międzygminnych  i  transgranicznych;

2.  Żadna  ustawa  mająca  znaczenie  żywotne  nie  może  być  przedmiotem  referendum.

publiczny.

(2)  ustawy,  które  egzekwują  prawa  wspólnot  i  ich  członków,  z  wyjątkiem  tych  określonych  w  Konstytucji;

Artykuł  82
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wyborów  Prezydent  Republiki  Kosowa  nie  jest  wybierany.

2.  Zgromadzenie  może  zostać  rozwiązane  przez  Prezydenta  Republiki  Kosowa  po  pomyślnym  
wotum  nieufności  dla  Rządu.

(3)  jeżeli  w  okresie  sześćdziesięciu  (60)  dni  od  dnia  wszczęcia  postępowania
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(13)  kieruje  Radą  Konsultacyjną  ds.  Gmin;

(14)  powołuje  pełnomocnika  do  spraw  utworzenia  Rządu,  na  wniosek  partii  politycznej  lub

Prezydent  Republiki  Kosowa

Konstytucja;

(11)  przyjmuje  listy  uwierzytelniające  akredytowanych  szefów  misji  dyplomatycznych

[Status  Prezydenta]Artykuł  83

(3)  ogłasza  wybory  do  Zgromadzenia  Kosowa  i  zwołuje  jego  pierwsze  posiedzenie;

(9)  może  kierować  sprawy  konstytucyjne  do  Trybunału  Konstytucyjnego;

Republika  Kosowa;

(1)  reprezentuje  Republikę  Kosowa  wewnątrz  i  na  zewnątrz;

Rozdział  V

(2)  gwarantuje  konstytucyjne  funkcjonowanie  określonych  w  ustawie  instytucji

[Uprawnienia  Prezydenta]

(7)  podpisuje  umowy  międzynarodowe  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją;

(10)  kierować  polityką  zagraniczną  kraju;

koalicja,  która  stanowi  większość  Zgromadzenia;

Prezydent  Republiki  Kosowa:

(8)  proponuje  poprawki  do  niniejszej  Konstytucji;
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(5)  ogłasza  ustawy  przyjęte  przez  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa;

(4)  wydaje  dekrety  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją;

Prezydent  jest  głową  państwa  i  reprezentuje  jedność  narodu  Republiki  Kosowa.

Artykuł  84

(6)  ma  prawo  do  ponownego  rozpatrzenia  uchwalonych  ustaw,  jeżeli  uzna,  że  są  one  szkodliwe  dla  
uzasadnionych  interesów  Republiki  Kosowa  lub  jednej  lub  kilku  jej  społeczności.  Z  prawa  
zwrotu  prawa  można  skorzystać  tylko  raz;

(12)  jest  naczelnym  dowódcą  sił  bezpieczeństwa  Kosowa;
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jego  zakres.
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Rada  Sądownicza  Kosowa;

premier;

(28)  przyznaje  medale,  wyróżnienia  i  nagrody,  zgodnie  z  przepisami  prawa;

Rada  Sądownicza  Kosowa;
(16)  powołuje  i  odwołuje  sędziów  Republiki  Kosowa  na  wniosek  Rady

(21)  wraz  z  Prezesem  Rady  Ministrów  powołuje  Dyrektora,  Zastępcę  Dyrektora  i  Inspektora

(26)  powołuje  Przewodniczącego  Centralnej  Komisji  Wyborczej;

(29)  ogłaszać  indywidualne  ułaskawienia,  zgodnie  z  prawem;

(19)  powołuje  sędziów  Trybunału  Konstytucyjnego  na  wniosek  Zgromadzenia;

(15)  powołuje  i  odwołuje  Prezesa  Sądu  Najwyższego  Kosowa  na  wniosek

(20)  mianuje  Dowódcę  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa,  po  rekomendacji

(18)  powołuje  i  odwołuje  prokuratorów  Republiki  Kosowa,  na  wniosek

(24)  decyduje  o  utworzeniu  misji  dyplomatycznych  i  konsularnych  Republiki  Kosowa,  po  
zasięgnięciu  opinii  Prezesa  Rady  Ministrów;

(27)  powołuje  Prezesa  Banku  Centralnego  Republiki  Kosowa,  który  pełni  również  funkcję  
Dyrektora  Zarządzającego  oraz  powołuje  innych  członków  Zarządu  Banku;

Rada  Prokuratorska  Kosowa;

(25)  powołuje  i  odwołuje  szefów  misji  dyplomatycznych  Republiki  Kosowa  na  wniosek  Rządu;

(17)  powołuje  i  odwołuje  Prokuratora  Generalnego  Republiki  Kosowa,  z

generał  agencji  wywiadu  Kosowa;

(22)  decyduje  o  ogłoszeniu  stanu  wyjątkowego  w  porozumieniu  z  Prezesem  Rady  Ministrów;

propozycja  Rady  Prokuratorskiej  Kosowa;

(23)  może  żądać  posiedzeń  Rady  Bezpieczeństwa  Kosowa  i  przewodniczyć  im  w  czasie  stanu  
wyjątkowego;

(30)  co  najmniej  raz  w  roku  przemawiać  do  Zgromadzenia  Kosowa  w  sprawie
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[Kwalifikacja  do  wyboru  Prezydenta]

5.  Jeżeli  w  dwóch  pierwszych  turach  żaden  kandydat  nie  uzyska  większości  dwóch  trzecich  (2/3)  głosów,  
zarządza  się  trzecią  turę  głosowania  między  dwoma  kandydatami,  którzy  w  drugiej  turze  otrzymali  
największą  liczbę  głosów,  a  kandydatem,  który  w  drugiej  turze  uzyskał  większość  głosów  wszystkich  
posłów  wybierany  jest  Prezydent  Republiki  Kosowa.

[Niezgodność]

Artykuł  86

Każdy  obywatel  Republiki  Kosowa,  który  ukończył  trzydzieści  pięć  (35)  lat,  może  zostać  wybrany  na  
Prezydenta  Republiki  Kosowa.

6.  Jeżeli  w  trzecim  głosowaniu  żaden  kandydat  nie  zostanie  wybrany  na  Prezydenta  Republiki  Kosowa,  
Zgromadzenie  zostaje  rozwiązane  i  ogłaszane  są  nowe  wybory,  które  muszą  się  odbyć  w  ciągu  
czterdziestu  pięciu  (45)  dni.

3.  Po  upływie  pierwszej  kadencji  Prezydent  może  być  ponownie  wybrany  tylko  jeden  raz.

1.  Prezydent  nie  może  sprawować  żadnej  innej  funkcji  publicznej.

3.  Kandydatem  na  Prezydenta  Republiki  Kosowa  może  być  każdy  obywatel  Republiki  Kosowa,  jeżeli  uzyska  
podpisy  co  najmniej  trzydziestu  (30)  deputowanych  Zgromadzenia  Kosowa.  Członkowie  Zgromadzenia  
mogą  poprzeć  tylko  jednego  kandydata  na  Prezydenta  Republiki  Kosowa.

Artykuł  85

4.  Wyboru  Prezydenta  dokonuje  się  większością  dwóch  trzecich  (2/3)  głosów  wszystkich  deputowanych  Zgromadzenia.

2.  Wybory  Prezydenta  Republiki  Kosowa  muszą  odbyć  się  nie  później  niż  trzydzieści  (30)

Kosowa.  Treść  przysięgi  reguluje  ustawa.

Artykuł  88

dni  przed  końcem  kadencji  obecnego  Prezydenta.

2.  Kadencja  Prezydenta  trwa  pięć  (5)  lat.

[Wybór  Prezydenta]

[Mandat  i  przysięga]Artykuł  87

1.  Prezydent  Republiki  Kosowa  jest  wybierany  przez  Zgromadzenie  w  głosowaniu  tajnym.

1.  Prezydent  Republiki  Kosowa  rozpoczyna  swoją  kadencję  po  złożeniu  ślubowania  przed  Zgromadzeniem

2.  Po  wyborach  Prezydent  nie  może  pełnić  żadnej  funkcji  w  partii  politycznej.
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[Odporność]

[Impeachment  Prezydenta]

Artykuł  90

Prezydentowi  Republiki  Kosowa  przysługuje  immunitet  chroniący  przed  ściganiem  karnym,  procesami  cywilnymi  lub  
odwołaniem  za  działania  i  decyzje  w  zakresie  kompetencji  Prezydenta  Republiki  Kosowa.

1.  Prezydent  Republiki  Kosowa  może  zostać  odwołany  przez  Zgromadzenie,  jeżeli  został  skazany  za  poważne  przestępstwo  
lub  jeżeli  nie  jest  w  stanie  sprawować  swojego  stanowiska  z  powodu  poważnej  choroby  lub  jeżeli  Trybunał  
Konstytucyjny  stwierdził,  że  dopuścił  się  poważnego  naruszenia  Konstytucji.

przez  okres  dłuższy  niż  sześć  (6)  miesięcy.

Artykuł  89

Artykuł  91

2.  W  przypadku  gdy  dobrowolne  przekazanie  obowiązków  nie  nastąpiło,  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa,  po  zasięgnięciu  
opinii  rady  lekarskiej,  większością  dwóch  trzecich  (2/3)  głosów  wszystkich  deputowanych,  decyduje,  czy  Prezydent  
Republiki  Kosowa  jest  czasowo  niezdolny  do  wykonywania  swoich  obowiązków.  Przewodniczący  Zgromadzenia  
Kosowa  będzie  pełnił  obowiązki  Prezydenta  Republiki  Kosowa  do  czasu,  gdy  stanie  się  zdolny  do  ponownego  
wykonywania  obowiązków  Prezydenta.

3.  Stanowisko  pełniącego  obowiązki  Prezydenta  Republiki  Kosowa  nie  może  być  sprawowane

[Czasowa  nieobecność  Prezydenta]

2.  Procedurę  odwołania  Prezydenta  Republiki  Kosowa  może  wszcząć  jedna  trzecia  (1/3)  deputowanych  do  Zgromadzenia,  
którzy  podpiszą  petycję  wyjaśniającą  przyczyny  odwołania.  W  przypadku,  gdy  petycja  zakłada  poważną  chorobę,  
Zgromadzenie  zwróci  się  o  opinię  rady  lekarskiej  o  stanie  zdrowia  Prezydenta.  W  przypadku,  gdy  petycja  dotyczy  
poważnego  naruszenia  Konstytucji,  należy  ją  niezwłocznie  skierować  do  Trybunału  Konstytucyjnego,  który  orzeka  w  
tej  sprawie  w  ciągu  siedmiu  (7)  dni  od  dnia  jej  otrzymania.

3.  Jeżeli  Prezydent  Republiki  Kosowa  został  skazany  za  poważne  przestępstwo  lub  jeżeli  Zgromadzenie,  zgodnie  z  
niniejszym  artykułem,  stwierdzi,  że  Prezydent  nie  jest  zdolny  do  sprawowania

1.  W  przypadku  czasowej  niezdolności  Prezydenta  Republiki  Kosowa  do  wykonywania  swoich  obowiązków,  może  on  
dobrowolnie  przekazać  obowiązki  swojego  urzędu  Przewodniczącemu  Zgromadzenia,  który  będzie  pełnił  obowiązki  
Przewodniczącego  Republika  Kosowa.  Postanowienie  Prezesa  o  przekazaniu  obowiązków  musi  w  szczególności  
zawierać  przyczyny  i  czas  trwania  przekazania  obowiązków,  jeżeli  są  one  znane.  Prezydent  Republiki  Kosowa  wznowi  
wykonywanie  swoich  obowiązków,  gdy  będzie  mógł  je  wykonywać,  a  tym  samym  Przewodniczący  Zgromadzenia  
zostaje  zwolniony  z  funkcji  pełniącego  obowiązki  Prezydenta.

-  34  -
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jego  obowiązków  z  powodu  poważnej  choroby  lub  jeżeli  Trybunał  Konstytucyjny  stwierdzi,  
że  dopuścił  się  on  poważnego  naruszenia  Konstytucji,  Zgromadzenie  może  odwołać  
Prezydenta  większością  dwóch  trzecich  (2/3)  głosów  wszystkich  jego  zastępcy .
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(11)  wykonuje  inne  funkcje  wykonawcze,  które  nie  są  przypisane  organom
inny  centralny  lub  lokalny.

Rząd  ma  następujące  uprawnienia:

Rząd  Republiki  Kosowa

(8)  proponuje  Prezydentowi  Republiki  Kosowa  mianowanie  i  odwoływanie  szefów  misji  
dyplomatycznych  Kosowa;

[Ogólne  zasady]Artykuł  92

(1)  proponuje  i  realizuje  politykę  wewnętrzną  i  zewnętrzną  kraju;

6)  kieruje  i  nadzoruje  pracę  organów  administracji;

(9)  proponuje  zmianę  Konstytucji;

Artykuł  93

Rozdział  VI

[Uprawnienia  rządu]

3.  Rząd  wdraża  ustawy  i  inne  akty  zatwierdzone  przez  Zgromadzenie  Kosowa  oraz  wykonuje  inne  
działania  w  ramach  kompetencji  określonych  w  niniejszej  Konstytucji  i  ustawach.

prawa;

(7)  kieruje  działalnością  i  rozwojem  usług  publicznych;
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4.  Rząd  podejmuje  decyzje  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją  i  ustawami,  zgłasza  projekty  ustaw  i  zmian  w  
istniejących  ustawach  i  innych  ustawach  oraz  może  opiniować  projekty  ustaw,  które  nie  zostały  przez  
niego  wniesione.

(5)  proponuje  budżet  Republiki  Kosowa;

1.  Rząd  Kosowa  składa  się  z  premiera,  wicepremierów  i  ministrów.

(2)  umożliwia  rozwój  gospodarczy  kraju;

(3)  przedkłada  Zgromadzeniu  projekty  ustaw  i  innych  aktów;

2.  Rząd  Kosowa  sprawuje  władzę  wykonawczą  zgodnie  z  Konstytucją  i  ustawami.

(4)  podejmuje  decyzje  i  wydaje  akty  prawne  lub  rozporządzenia,  niezbędne  do  realizacji

(10)  może  kierować  sprawy  konstytucyjne  do  Trybunału  Konstytucyjnego;
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[Uprawnienia  premiera]

(8)  wspólnie  z  Prezesem  powołuje  Dyrektora,  Zastępcę  Dyrektora  i  Inspektora

4.  Jeżeli  proponowany  skład  Rządu  nie  uzyska  większości  niezbędnych  głosów,  Prezydent  Republiki  Kosowa  
w  ciągu  dziesięciu  (10)  dni  mianuje  kolejnego  kandydata  w  tym  samym  trybie.  Jeżeli  Rząd  nie  zostanie  
wybrany  po  raz  drugi,  Prezydent  Kosowa  zarządza  wybory,  które  muszą  się  odbyć  nie  później  niż  
czterdzieści  (40)  dni  od  dnia  ich  ogłoszenia.

(1)  reprezentuje  Rząd  i  kieruje  nim;

Premier  ma  następujące  uprawnienia:

generał  agencji  wywiadu  Kosowa;

2.  Kandydat  na  Premiera,  nie  później  niż  piętnaście  (15)  dni  po  nominacji,  przedstawia  Zgromadzeniu  Kosowa  
skład  Rządu  i  zwraca  się  do  Zgromadzenia  o  jego  zatwierdzenie.

5.  W  przypadku  ustąpienia  Prezesa  Rady  Ministrów  lub  z  innych  przyczyn  jego  stanowisko  pozostaje  
nieobsadzone,  rząd  upada,  a  Prezydent  Republiki  Kosowa  w  porozumieniu  z  partiami  politycznymi  lub  
koalicją,  która  uzyskała  większość  w  Zgromadzeniu,  nowego  kandydata  do  utworzenia  rządu.

(6)  powołuje  Dyrektora  Generalnego  Policji  Kosowa;

Artykuł  94

(7)  konsultuje  się  z  Prezydentem  Republiki  Kosowa  w  sprawach  wywiadowczych;

(4)  zastępuje  członków  Rządu  bez  zgody  Zgromadzenia;

[Wybory  rządu]

3.  Rząd  uważa  się  za  wybrany,  jeżeli  uzyska  większość  głosów  wszystkich  deputowanych  Zgromadzenia  
Kosowa.

(5)  przewodniczy  Radzie  Bezpieczeństwa  Kosowa;

1.  Po  wyborach  Prezydent  Republiki  Kosowa  przedstawia  Zgromadzeniu  kandydata  na  Prezesa  Rady  
Ministrów  w  porozumieniu  z  partią  lub  koalicją  polityczną,  która  uzyskała  w  Zgromadzeniu  większość  
niezbędną  do  utworzenia  Rządu.

(2)  zapewnia,  że  wszystkie  ministerstwa  działają  zgodnie  z  polityką  rządu;

(9)  doradza  Prezydentowi  w  sprawach  realizacji  polityki  zagranicznej  kraju;

(10)  wykonuje  inne  zadania  określone  w  Konstytucji  i  ustawach.

(3)  zapewnia  realizację  praw  i  ustalonej  polityki  Rządu;

Artykuł  95
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przez  prawo.

6.  Premiera,  wicepremierów  i  ministrów  rządu  mogą  wybierać  członkowie  Zgromadzenia  Kosowa  lub  
wykwalifikowane  osoby  niebędące  członkami  Zgromadzenia.

[Ministerstwo  i  Przedstawicielstwo  Wspólnoty]Artykuł  96

7.  Niepołączalność  członków  Rządu  w  zakresie  pełnionych  przez  nich  funkcji  reguluje  ustawa.

4.  Będzie  co  najmniej  dwóch  (2)  wiceministrów  ze  społeczności  kosowskich  Serbów  i  dwóch  (2)  wiceministrów  z  
innych  niewiększościowych  społeczności  w  Kosowie.  Jeśli  jest  więcej  niż  dwunastu  (12)  ministrów,  rząd  
będzie  miał  również  trzeciego  wiceministra,  który  reprezentuje  społeczność  serbską,  oraz  kolejnego  (1)  
wiceministra,  który  reprezentuje  jedną  z  innych  mniejszościowych  społeczności  w  Kosowie.

6.  Członkowie  Rządu  po  wyborach  składają  ślubowanie  przed  Zgromadzeniem.  Tekst  przysięgi  jest  dostosowany

5.  Decyzja  o  wyborze  tych  ministrów  i  wiceministrów  zostanie  podjęta  po  konsultacjach  z  partiami,  koalicjami  
lub  ugrupowaniami  reprezentującymi  społeczności,  które  nie  stanowią  większości  w  Kosowie.  Jeżeli  
kandydaci  są  wskazywani  poza  deputowanymi  do  Zgromadzenia  Kosowa,  dla  tych  ministrów  i  wiceministrów  
formalna  zgoda  większości  deputowanych  do  Zgromadzenia,  którzy  należą  do  partii,  koalicji,  inicjatyw  
obywatelskich  i  kandydatów  niezależnych,  którzy  zadeklarowali,  że  reprezentują  daną  społeczność,  jest  
wymagane.

2.  Liczbę  członków  Rządu  określa  jego  ustawa  wewnętrzna.

2.  Prezes  Rady  Ministrów,  wicepremierowie  i  ministrowie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  decyzje  
podejmowane  przez  Rząd  oraz  indywidualną  odpowiedzialność  za  decyzje  podejmowane  w  zakresie  swoich  
kompetencji.

3.  W  rządzie  znajdzie  się  co  najmniej  jeden  (1)  minister  ze  społeczności  serbskiej  i  jeden  (1)  minister  z  każdej  
innej  mniejszościowej  społeczności  w  Kosowie.  Jeśli  ministrów  jest  więcej  niż  dwunastu,  rząd  będzie  miał  
również  trzeciego  ministra,  który  będzie  reprezentował  jedną  ze  społeczności  niewiększościowych  w  Kosowie.
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1.  W  celu  wykonywania  zadań  powołuje  się  w  miarę  potrzeby  ministerstwa  i  inne  organy  wykonawcze

Artykuł  97 [Odpowiedzialność]

funkcje  w  ramach  kompetencji  rządu.

1.  Rząd  odpowiada  za  swoją  pracę  przed  Zgromadzeniem  Kosowa.
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[Odporność]

3.  Wniosek  o  wotum  nieufności  umieszcza  się  w  porządku  obrad  Zgromadzenia  nie  później  niż  pięć  (5)  dni  i  nie  dłużej

1.  Skład  służby  cywilnej  będzie  odzwierciedlał  różnorodność  ludności  Kosowa,  z  uwzględnieniem  zasad  równości  płci,  
uznanych  na  szczeblu  międzynarodowym.

Artykuł  99

Członkowie  rządu  Kosowa  korzystają  z  immunitetu  chroniącego  przed  postępowaniem  karnym,  procesami  cywilnymi  i  
zwolnieniem  za  działania  i  decyzje  w  zakresie  ich  obowiązków  jako  członków  rządu.

wcześniej  niż  dwa  (2)  dni  od  dnia  jego  złożenia.

Artykuł  101

2.  Niezależna  Rada  Nadzorcza  służby  cywilnej  zapewnia  przestrzeganie  reguł  i  zasad  regulujących  służbę  cywilną,  które  
odzwierciedlają  różnorodność  ludności  Republiki  Kosowa.

1.  Wotum  nieufności  dla  Rządu  może  być  zgłoszone  na  wniosek  jednej  trzeciej  (1/3)  wszystkich  deputowanych  
Zgromadzenia.

Artykuł  98

2.  Prezes  Rady  Ministrów  może  wnioskować  o  udzielenie  Rządowi  wotum  zaufania.

Artykuł  100

6.  W  przypadku  głosowania  nad  wotum  nieufności  dla  całego  Rządu,  Rząd  jest  rozpatrywany

[Służba  cywilna]

[Wotum  zaufania]

rezygnacja.

[Procedury]

4.  Uznaje  się,  że  wniosek  o  wotum  nieufności  został  przyjęty,  jeżeli  głosowała  za  nim  większość  wszystkich  deputowanych  
Zgromadzenia  Kosowa.

5.  Jeżeli  wniosek  o  wotum  nieufności  upadł,  nie  można  w  toku  wnieść  kolejnego  wniosku  o  wotum  nieufności

Tryb  pracy  i  tryb  podejmowania  decyzji  w  Rządzie  reguluje  ustawa  i  rozporządzenia.

następne  dziewięćdziesiąt  (90)  dni.
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System  sprawiedliwości

[Organizacja  i  właściwość  sądów]

[Ogólne  zasady  systemu  sądownictwa]Artykuł  102

1.  Organizację,  działanie  i  właściwość  Sądu  Najwyższego  oraz  innych  sądów  określają  ustawy.

7.  Sądy  wyspecjalizowane  mogą  być  ustanawiane  ustawą,  gdy  jest  to  konieczne,  ale  w  żaden  sposób  
nie  można  tworzyć  sądów  nadzwyczajnych.

5.  Gwarantuje  się  prawo  do  odwołania  się  od  orzeczenia  sądu,  o  ile  przepisy  prawa  nie  stanowią  
inaczej.  Prawo  do  skorzystania  z  nadzwyczajnych  środków  prawnych  reguluje  ustawa.  Ustawa  
może  dopuszczać  prawo  skierowania  sprawy  bezpośrednio  do  Sądu  Najwyższego  iw  takich  
przypadkach  nie  przysługuje  środek  odwoławczy.

Rozdział  VII

Artykuł  103

3.  Sądy  orzekają  na  podstawie  Konstytucji  i  ustaw.

5.  Prezesów  wszystkich  pozostałych  sądów  powołuje  się  w  trybie  określonym  w  ustawie.
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4.  Sędziowie,  wykonując  swoje  funkcje,  muszą  być  niezależni  i  bezstronni.

6.  Co  najmniej  piętnaście  procent  (15%)  sędziów  z  dowolnego  innego  sądu  ustanowionego  z  
jurysdykcją  apelacyjną,  ale  nie  mniej  niż  dwóch  (2)  sędziów,  będzie  pochodzić  spośród  
społeczności,  które  nie  stanowią  większości  w  Kosowie.

3.  Co  najmniej  piętnaście  procent  (15%)  sędziów  Sądu  Najwyższego,  ale  nie  mniej  niż  trzech  (3)  
sędziów,  będzie  pochodzić  spośród  społeczności,  które  nie  stanowią  większości  w  Kosowie.

2.  Sąd  Najwyższy  Kosowa  jest  najwyższą  władzą  sądowniczą.

1.  Władzę  sądowniczą  w  Republice  Kosowa  sprawują  sądy.

2.  Sądownictwo  jest  wyjątkowe,  niezależne,  sprawiedliwe,  apolityczne  i  bezstronne  oraz  zapewnia  
równy  dostęp  do  sądów.

4.  Prezesa  Sądu  Najwyższego  Kosowa  powołuje  i  odwołuje  Prezydent  Kosowa  spośród  sędziów  Sądu  
Najwyższego  na  siedmioletnią  kadencję,  bez  możliwości  ponownego  powołania,  na  wniosek  Rady  
Sądownictwa  Kosowa  Kosowie  w  celu  jej  powołania  lub  odwołania.

Machine Translated by Google



[Powoływanie  i  odwoływanie  sędziów]

Artykuł  105

2.  Skład  sądownictwa  odzwierciedla  różnorodność  etniczną  Kosowa  i  przyjęte  zasady

1.  Sędziów  mianuje,  ponownie  mianuje  i  odwołuje  Prezydent  Republiki  Kosowa  na  wniosek  Rady  
Sądownictwa  Kosowa.

[Kadencja  i  ponowne  powołanie]

2.  Sędziowie  nie  mogą  brać  na  siebie  odpowiedzialności  ani  pełnić  funkcji,  które  w  jakikolwiek  
sposób  byłyby  sprzeczne  z  zasadami  niezawisłości  i  bezstronności  pełnienia  funkcji  sędziego.

5.  Sędziom  przysługuje  prawo  odwołania  się  od  decyzji  o  odwołaniu  bezpośrednio  do  Sądu  
Najwyższego  Kosowa.

Artykuł  104

6.  Sędziów  nie  można  przenosić  wbrew  ich  woli,  chyba  że  ustawa  stanowi  inaczej,  ze  względu  na  
sprawne  funkcjonowanie  wymiaru  sprawiedliwości  lub  środki  dyscyplinarne.

4.  Sędziowie  mogą  być  odwołani  z  urzędu  na  skutek  skazania  za  ciężkie  przestępstwo

[Niezgodność]
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karnego  lub  poważnego  uchybienia  obowiązkom.

1.  Sędzia  nie  może  pełnić  żadnej  funkcji  w  instytucjach  państwowych  poza  wymiarem  
sprawiedliwości,  prowadzić  działalności  politycznej  lub  innej  działalności  zabronionej  przez  ustawę.

międzynarodowej  równości  płci.

1.  Początkowy  mandat  sędziego  trwa  trzy  lata.  W  przypadku  ponownego  powołania,  mandat  trwa  
do  wieku  emerytalnego  określonego  w  ustawie,  chyba  że  zostanie  odwołany  zgodnie  z  ustawą.

2.  Kryteria  i  procedury  ponownego  powołania  sędziego  są  określane  przez  Radę  Sądownictwa  
Kosowa  i  mogą  różnić  się  stopniem  od  kryteriów  stosowanych  przy  odwoływaniu  sędziów.

3.  Skład  sądów  odzwierciedla  skład  etniczny  jurysdykcji  terytorialnej  danego  sądu.  Przed  złożeniem  
wniosku  o  powołanie  lub  ponowne  powołanie  Rada  Sądownictwa  Kosowa  konsultuje  się  z  
właściwym  sądem.

Artykuł  106
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[Odporność]

2.  Rada  Sądownicza  Kosowa  jest  instytucją  całkowicie  niezależną  w  wykonywaniu  swoich  funkcji.  Rada  Sądownicza  
Kosowa  gwarantuje,  że  sądy  w  Kosowie  są  niezależne,  profesjonalne  i  bezstronne  oraz  w  pełni  odzwierciedlają  
wieloetniczny  charakter  Republiki  Kosowa  i  przestrzegają  zasad  równości  płci.  Rada  będzie  preferować  
powoływanie  na  sędziów  członków  środowisk  niedostatecznie  reprezentowanych  w  trybie  określonym  przez  
prawo.

2.  Sędziowie,  w  tym  ławnicy,  nie  korzystają  z  immunitetu  i  mogą  być  odwołani  przez

1.  Sędziom,  w  tym  ławnikom,  przysługuje  immunitet  chroniący  przed  ściganiem  karnym,  procesami  cywilnymi  i  
odwołaniem  ze  stanowiska  w  odniesieniu  do  podjętych  decyzji,  przeprowadzonego  głosowania,  wyrażonej  opinii  
oraz  innych  podjętych  czynności  wchodzących  w  zakres  ich  obowiązków  i  odpowiedzialności  jako  sędziowie.

3.  Rada  Sądownictwa  Kosowa  jest  odpowiedzialna  za  rekrutację  i  proponowanie  kandydatów  do  mianowania  i  
ponownego  mianowania  na  stanowiska  sędziowskie.  Rada  Sądownicza  Kosowa  jest  również  odpowiedzialna  za  
przekazywanie  i  postępowanie  dyscyplinarne  wobec  sędziów.

[Rada  Sądownicza  Kosowa]

Artykuł  107

1.  Rada  Sądownictwa  Kosowa  zapewnia  niezależność  i  bezstronność  systemu  sądownictwa.

Kosowo.

(1)  Pięciu  (5)  członków  będzie  sędziami  wybranymi  przez  członków  wymiaru  sprawiedliwości;

Artykuł  108
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funkcji,  gdy  celowo  naruszyli  prawo.

4.  Propozycje  powołania  sędziów  muszą  być  składane  na  podstawie  otwartego  procesu  nominacji,  w  oparciu  o  zasługi  
kandydatów,  a  propozycja  ta  odzwierciedla  zasadę  równości  płci  i  skład  etniczny  właściwości  terytorialnej  danego  
sądu .  Wszyscy  kandydaci  muszą  spełniać  kryteria  określone  przez  prawo.

5.  Rada  Sądownictwa  Kosowa  odpowiada  za  inspekcję  sądową,  administrację  sądową,  opracowywanie  regulaminów  
sądów  zgodnie  z  prawem,  zatrudnianie  i  nadzór  administratorów  sądowych,  opracowywanie  i  nadzór  nad  
budżetem  sądownictwa,  określanie  liczbę  sędziów  w  każdej  jurysdykcji  i  wydaje  zalecenia  dotyczące  tworzenia  
nowych  sądów.  Tworzenie  nowych  sądów  odbywa  się  na  mocy  ustawy.

3.  Gdy  sędzia  zostaje  oskarżony  lub  aresztowany,  Rada  Sądownictwa  musi  zostać  bezzwłocznie  powiadomiona

6.  Rada  Sądownictwa  Kosowa  składa  się  z  trzynastu  (13)  członków  posiadających  kwalifikacje  zawodowe  i  wiedzę  
fachową.  Członkowie  są  powoływani  na  pięcioletnią  kadencję  i  wybierani  w  następujący  sposób:
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8.  Przewodniczący  Rady  Sądownictwa  Kosowa  przemawia  przed  Zgromadzeniem  Republiki  Kosowa

[Prokurator  Stanowy]

(2)  Czterech  (4)  członków  wybiera  deputowanych  do  Zgromadzenia,  którzy  zachowują  
mandaty  zdobyte  podczas  ogólnego  podziału  mandatów.  Co  najmniej  dwóch  (2)  z  
czterech  (4)  członków  musi  być  sędziami,  a  jeden  (1)  musi  być  członkiem  Izby  Adwokackiej  Kosowa;

Artykuł  109

7.  Rada  Sądownicza  Kosowa  wybiera  spośród  swoich  członków  przewodniczącego  i  zastępcę  
przewodniczącego  na  trzyletnią  kadencję.  Wybór  na  te  funkcje  nie  przedłuża  mandatu  członka  
Rady  Sądownictwa  Kosowa.
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10.  Kandydaci  na  stanowiska  sędziowskie  w  sądach  podstawowych,  których  jurysdykcja  obejmuje  
wyłącznie  terytorium  jednej  lub  więcej  gmin,  w  których  większość  ludności  należy  do  społeczności  
Serbów  kosowskich,  mogą  być  rekomendowani  do  powołania  tylko  przez  dwóch  (2)  członków  
Rada,  która  wybiera  deputowanych  do  Zgromadzenia,  zajmujących  miejsca  zarezerwowane  lub  
gwarantowane  dla  społeczności  serbskiej  w  Republice  Kosowa,  którzy  działają  wspólnie  i  
jednomyślnie.  Jeżeli  tych  dwóch  (2)  członków  nie  zarekomenduje  kandydata  na  sędziego  na  to  
stanowisko,  podczas  dwóch  kolejnych  sesji  Rady  Sądownictwa  Kosowa,  każdy  członek  Rady  
Sądownictwa  Kosowa  ma  prawo  zgłosić  kandydata  na  to  stanowisko.

9.  Kandydaci  na  stanowiska  sędziowskie,  które  są  zarezerwowane  dla  członków  społeczności  nie  
stanowiących  większości  w  Kosowie,  mogą  być  rekomendowani  do  powołania  wyłącznie  przez  
członków  Rady  wybranych  przez  deputowanych  Zgromadzenia,  którzy  posiadają  zarezerwowane  
lub  gwarantowane  miejsca  na  członków  społeczności,  które  nie  stanowią  większości  w  Kosowie.  
Jeżeli  ta  grupa  członków  Rady  nie  zgłosi  kandydata  na  to  stanowisko  sędziowskie  po  dwóch  
kolejnych  posiedzeniach  Rady,  wówczas  każdy  członek  Rady  ma  prawo  zarekomendować  
kandydata  na  to  stanowisko  sędziowskie.

(5)  Niepołączalność  bycia  członkiem  Rady  Sądownictwa  reguluje  ustawa.

(4)  Dwóch  (2)  członków  wybiera  deputowanych  do  Zgromadzenia,  którzy  zajmują  miejsca  
zarezerwowane  lub  zagwarantowane  dla  przedstawicieli  innych  społeczności,  z  których  
przynajmniej  jeden  musi  być  sędzią;

1.  Prokurator  Krajowy  jest  niezależną  instytucją  uprawnioną  i  odpowiedzialną  za  ściganie  karne  osób  
oskarżonych  o  popełnienie  jakiegokolwiek  przestępstwa  lub  innego  przestępstwa,  zgodnie  z  
przepisami  prawa.

co  najmniej  raz  w  roku  związanych  z  wymiarem  sprawiedliwości.

(3)  Dwóch  (2)  członków  wybiera  deputowanych  do  Zgromadzenia,  którzy  zajmują  miejsca  
zarezerwowane  lub  gwarantowane  dla  przedstawicieli  społeczności  serbskiej  w  Kosowie,  
z  których  przynajmniej  jeden  musi  być  sędzią;
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1.  Rada  Prokuratury  Kosowa  jest  instytucją  całkowicie  niezależną  w  wykonywaniu  swoich  funkcji,  zgodnie  z  
prawem.  Rada  Prokuratorów  Kosowa  zapewnia  równy  dostęp  do  wymiaru  sprawiedliwości  dla  wszystkich  
osób  w  Kosowie.  Rada  Prokuratorów  Kosowa  zapewnia,  aby  prokurator  krajowy  był  niezależny,  
profesjonalny,  bezstronny  i  odzwierciedlał  wieloetniczny  charakter  Kosowa  oraz  zasady  równości  płci.

prawo.
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4.  Prokurator  Krajowy  odzwierciedla  wieloetniczny  skład  Republiki  Kosowa  i  szanuje  zasady  równości  płci.

3.  Organizację,  uprawnienia  i  obowiązki  Prokuratora  Krajowego  określa  ustawa.

2.  Rada  Prokuratorów  Kosowa  będzie  rekrutować,  proponować,  awansować,  przenosić  i  dyscyplinować  
prokuratorów  w  sposób  określony  przez  prawo.  Rada  będzie  traktowała  priorytetowo  powoływanie  na  
prokuratorów  członków  środowisk  niedostatecznie  reprezentowanych  w  trybie  określonym  ustawą.

1.  Adwokat  jest  zawodem  niezależnym,  świadczącym  usługi  na  zasadach  określonych  przepisami  prawa.

Artykuł  110

2.  Prokurator  Krajowy  jest  instytucją  bezstronną  i  działa  na  podstawie  Konstytucji  i  Konstytucji

[Rada  Prokuratorska  Kosowa]

karnego  lub  poważnego  uchybienia  obowiązkom.

Artykuł  111

2.  Sposób  uzyskania  prawa  do  wykonywania  zawodu  adwokata  oraz  uzyskania  tego  prawa  określają  przepisy  
prawa.

7.  Naczelnego  Prokuratora  Krajowego  powołuje  i  odwołuje  Prezydent  Republiki  Kosowa  na  wniosek  Rady  
Prokuratury  Kosowa.  Kadencja  Naczelnego  Prokuratora  Krajowego  trwa  siedem  lat,  bez  możliwości  
ponownego  powołania.

[Rzecznictwo]

5.  Początkowa  kadencja  prokuratora  trwa  trzy  lata.  W  przypadku  ponownego  powołania,  mandat  trwa  do  
wieku  określonego  w  ustawie,  o  ile  nie  zostanie  odwołany  zgodnie  z  ustawą.

Wszyscy  kandydaci  muszą  spełniać  kryteria  określone  przez  prawo.

3.  Propozycje  mianowania  prokuratorów  muszą  być  składane  na  podstawie  otwartego  procesu  mianowania,  
w  oparciu  o  zasługi  kandydatów,  a  propozycja  ta  odzwierciedla  zasadę  równości  płci  i  skład  etniczny  
właściwej  jurysdykcji  terytorialnej.

6.  Prokuratorzy  mogą  być  odwołani  z  urzędu  z  powodu  skazania  za  poważne  przestępstwo

4.  Skład  Rady  Prokuratury  Kosowa,  a  także  przepisy  dotyczące  powoływania,  odwoływania,  mandatu,  
struktury  organizacyjnej  i  regulaminu  określa  ustawa.
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4.  Gmina  jest  uprawniona  do  kwestionowania  konstytucyjności  ustaw  lub  aktów  Rządu,  które  naruszają  
obowiązki  gminy  lub  zmniejszają  dochody  gminy,  jeżeli  ta  ustawa  lub  ustawa  dotyczy  danej  gminy.
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Trybunał  Konstytucyjny

2.  Zgromadzenie  Kosowa,  Prezydent  Republiki  Kosowa,  Rząd  i  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  są  upoważnieni  
do  wnoszenia  następujących  spraw:

(3)  zgodności  ogłoszenia  stanu  wyjątkowego  i  działań  podejmowanych  w  czasie  stanu  wyjątkowego  
z  Konstytucją;

[Ogólne  zasady]Artykuł  112

(1)  kwestia  zgodności  ustaw,  rozporządzeń  Prezydenta  i  Prezesa  Rady  Ministrów

Republika  Kosowa  i  rząd  Kosowa;

(4)  zgodność  proponowanej  zmiany  Konstytucji  z  obowiązującymi  umowami  międzynarodowymi  
ratyfikowanymi  na  podstawie  niniejszej  Konstytucji  oraz  badanie  konstytucyjności  zastosowanej  
procedury;

1.  Trybunał  Konstytucyjny  orzeka  wyłącznie  w  sprawach  wniesionych  do  sądu  zgodnie  z  prawem  przez

Rozdział  VIII

uprawniona  strona.

Artykuł  113

poruszyć  następujące  kwestie:

(2)  zgodność  proponowanego  referendum  z  Konstytucją;

[Jurysdykcja  i  upoważnione  strony]

(1)  konflikt  między  konstytucyjnymi  uprawnieniami  Zgromadzenia  Kosowa,  Prezydenta

1.  Trybunał  Konstytucyjny  jest  ostatecznym  organem  w  Republice  Kosowa  w  zakresie  wykładni  Konstytucji  i  
zgodności  ustaw  z  Konstytucją.

i  rozporządzenia  rządowe,  z  Konstytucją;

(2)  zgodności  Statutu  Gminy  z  Konstytucją.

2.  Trybunał  Konstytucyjny  jest  w  pełni  niezależny  w  wykonywaniu  swoich  zadań.

3.  Zgromadzenie  Kosowa,  Prezydent  Republiki  Kosowa  i  Rząd  są  upoważnieni  do

(5)  jeżeli  podczas  wyborów  do  Zgromadzenia  naruszono  Konstytucję.
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5.  Dziesięciu  (10)  lub  więcej  deputowanych  Zgromadzenia  Kosowa,  w  terminie  ośmiu  (8)  dni  od  dnia  zatwierdzenia,  
ma  prawo  zakwestionować  konstytucyjność  każdej  ustawy  lub  decyzji  zatwierdzonej  przez  Zgromadzenie,  
zarówno  dla  treści,  a  także  zastosowanej  procedury.

Artykuł  114

6.  Trzydziestu  (30)  lub  więcej  deputowanych  Zgromadzenia  Kosowa  jest  upoważnionych  do  wniesienia  sprawy,  jeżeli  
Prezydent  Republiki  Kosowa  dopuścił  się  poważnych  naruszeń  Konstytucji.

8.  Sądy  mają  prawo  zwracać  się  do  Trybunału  Konstytucyjnego  z  pytaniami  dotyczącymi  zgodności  ustawy  z  
Konstytucją,  jeżeli  zgodność  ta  została  podniesiona  w  toku  postępowania  sądowego,  a  sąd  odsyłający  nie  ma  
pewności  co  do  zgodności  spornej  ustawy  z  Konstytucją  oraz  jeżeli  rozstrzygnięcie  sądu  odsyłającego  w  danej  
sprawie  zależy  od  zgodności  danego  prawa.

[Skład  i  mandat  Trybunału  Konstytucyjnego]

3.  Decyzja  o  zaproponowaniu  siedmiu  (7)  sędziów  zależy  od  zgody  dwóch  trzecich  (2/3)  obecnych  i  głosujących  
członków  Zgromadzenia.  Decyzja  o  zaproponowaniu  pozostałych  dwóch  (2)  sędziów  zapada  większością  głosów  
obecnych  i  głosujących  członków  Zgromadzenia,  ale  może  być  podjęta  tylko  po  uzyskaniu  zgody  większości  
członków  Zgromadzenia,  którzy  zajmują  miejsca  zarezerwowane  lub  gwarantowane  dla  przedstawicieli  
społeczności,  które  nie  stanowią  większości  w  Kosowie.

7.  Obywatele  mogą  zgłaszać  naruszenia  przez  organy  władzy  publicznej  ich  indywidualnych  praw  i  wolności  
gwarantowanych  przez  Konstytucję,  ale  dopiero  po  wyczerpaniu  wszystkich  przewidzianych  w  ustawie  środków  
ochrony  prawnej.

9.  Przewodniczący  Zgromadzenia  Kosowa  musi  skierować  proponowane  zmiany  do  konstytucji  przed  ich  
zatwierdzeniem  przez  Zgromadzenie  w  celu  ustalenia,  czy  proponowana  zmiana  ogranicza  prawa  i  wolności  
zagwarantowane  w  rozdziale  II  Konstytucji.

§  4.  Jeżeli  mandat  sędziego  wygasa  przed  upływem  kadencji  zwykłej,  powołanie  nowego  sędziego  następuje  zgodnie  
z  niniejszym  artykułem,  na  pełny  mandat,  bez  prawa  ponownego  wyboru.

1.  Trybunał  Konstytucyjny  składa  się  z  dziewięciu  (9)  sędziów,  którzy  będą  wybitnymi  prawnikami  i  osobistościami  o  
najwyższej  moralności,  posiadającymi  nie  mniej  niż  dziesięć  (10)  lat  odpowiedniego  doświadczenia  zawodowego.  
Inne  odpowiednie  kwalifikacje  są  regulowane  przez  prawo.  Zasady  równości  płci  będą  przestrzegane.
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10.  Dodatkowa  jurysdykcja  może  być  uregulowana  w  ustawie.

2.  Sędziów  mianuje  Prezydent  Republiki  Kosowa  na  wniosek  Zgromadzenia  na  dziewięcioletnią  kadencję  bez  
możliwości  przedłużenia.
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Wybór  na  te  stanowiska  nie  przedłuża  mandatu  sędziego.

3.  O  ile  orzeczenie  Trybunału  Konstytucyjnego  nie  stanowi  inaczej,  uchylenie  ustawy,  ustawy  lub  uchwały  wchodzi  w  życie  
z  dniem  ogłoszenia  orzeczenia  Trybunału.

[Organizacja  Trybunału  Konstytucyjnego]Artykuł  115

4.  Orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  są  ogłaszane  w  Dzienniku  Urzędowym.

Sędziowie  Trybunału  Konstytucyjnego  mogą  zostać  odwołani  przez  Prezydenta  Republiki  Kosowa  na  wniosek  dwóch  
trzecich  (2/3)  sędziów  Trybunału  Konstytucyjnego  tylko  za  popełnienie  poważnych  przestępstw  lub  poważne  zaniedbanie  
obowiązków.

1.  Orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  są  wiążące  dla  wymiaru  sprawiedliwości  oraz  wszystkich  osób  i  instytucji  
Republiki  Kosowa.

5.  Wyboru  Przewodniczącego  i  Zastępcy  Przewodniczącego  Trybunału  Konstytucyjnego  sędziowie  Trybunału  
Konstytucyjnego  dokonują  w  tajnym  głosowaniu  sędziów  Trybunału  na  trzyletnią  kadencję.

2.  Do  czasu  zakończenia  postępowania  przed  Trybunałem  Konstytucyjnym  może  on  czasowo  zawiesić  zaskarżoną  czynność  
lub  ustawę  do  czasu  wydania  orzeczenia  przez  Trybunał,  jeżeli  uzna,  że  zastosowanie  zaskarżonej  czynności  lub  
ustawy  może  spowodować  nieodwracalne  szkody.

Artykuł  116

Artykuł  118
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[Skutek  prawny  decyzji]

[Ściągnij]

1.  Trybunał  Konstytucyjny  określa  swoją  organizację  wewnętrzną,  regulamin  pracy,  tryb  podejmowania  decyzji  i  inne  
sprawy  organizacyjne  zgodnie  z  ustawą.

Artykuł  117 [Odporność]

2.  Trybunał  Konstytucyjny  publikuje  sprawozdanie  roczne.

Sędziom  Trybunału  Konstytucyjnego  przysługuje  immunitet  chroniący  przed  ściganiem  karnym,  procesami  cywilnymi  i  
zwolnieniem  z  urzędu  za  podjęte  decyzje,  wyrażone  opinie  i  czynności  podjęte  w  ramach  obowiązków  sędziego  Trybunału  
Konstytucyjnego.
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Stosunki  Gospodarcze

6.  Inwestorowi  zagranicznemu  gwarantuje  się  swobodne  wycofanie  zysku  i  kapitału  zainwestowanego  za  
granicą,  zgodnie  z  prawem.

3.  Pożyczki  publiczne  są  regulowane  przez  prawo  i  muszą  być  zgodne  ze  stabilnością  gospodarczą  i

[Ogólne  zasady]Artykuł  119

7.  Konsumentowi  gwarantowana  jest  ochrona  zgodnie  z  przepisami  prawa.

1.  Wydatki  publiczne  i  pobór  dochodów  publicznych  muszą  być  oparte  na  zasadach  rozliczalności,  skuteczności,  
wydajności  i  przejrzystości.

stabilność  fiskalna.

zrównoważony  rozwój  gospodarczy.

Rozdział  IX

5.  Republika  Kosowa  ustanowi  niezależne  organy  regulujące  rynek,  gdy  sam  rynek  nie  będzie  w  stanie  
wystarczająco  chronić  interesu  publicznego.

3.  Zakazane  są  działania  ograniczające  wolną  konkurencję  poprzez  ustanowienie  lub  nadużywanie  pozycji  
dominującej  lub  praktyki  ograniczające  konkurencję,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  są  one  wyraźnie  
dozwolone  przez  prawo.

Artykuł  120

2.  Prowadzenie  polityki  fiskalnej  na  wszystkich  szczeblach  władzy  będzie  zgodne  z  warunkami  niskiej  inflacji  i  
zrównoważonego  rozwoju  gospodarczego  oraz  tworzenia  miejsc  pracy.

4.  Republika  Kosowa  promuje  dobrobyt  wszystkich  swoich  obywateli  poprzez  zachęcanie

[Finanse  publiczne]

1.  Republika  Kosowa  zapewnia  sprzyjające  otoczenie  prawne  dla  gospodarki  rynkowej,  swobody  działalności  
gospodarczej  oraz  bezpieczeństwa  własności  publicznej  i  prywatnej.

8.  Każda  osoba  jest  zobowiązana  do  zapłaty  podatków  i  innych  opłat  przewidzianych  przez  prawo.

9.  Republika  Kosowa  wykonuje  prawo  własności  do  każdego  przedsiębiorstwa,  które  kontroluje,  zgodnie  z  
interesem  publicznym,  w  celu  maksymalizacji  długoterminowej  wartości  przedsiębiorstwa.

2.  Republika  Kosowa  zapewnia  równe  prawa  wszystkim  inwestorom  oraz  wszystkim  przedsiębiorstwom  
krajowym  i  zagranicznym.

10.  Obowiązkowe  usługi  publiczne  mogą  zostać  nałożone  na  te  przedsiębiorstwa  zgodnie  z  prawem,  które  
musi  również  określać  godziwą  rekompensatę.
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[własność]

Artykuł  122

3.  Ograniczenia  praw  właścicieli  i  innych  praw  związanych  z  eksploatacją  towarów  o  szczególnym  
znaczeniu  dla  Republiki  Kosowa  oraz  odszkodowania  za  takie  ograniczenia  określa  ustawa.

Artykuł  121

3.  Zagraniczne  osoby  fizyczne  i  zagraniczne  organizacje,  na  rozsądnych  warunkach  określonych  
w  ustawie,  mogą  zabezpieczyć  prawa  koncesyjne  i  inne  prawa  do  użytkowania  i/lub  
eksploatacji  zasobów  publicznych,  w  tym  zasobów  naturalnych,  oraz  infrastruktury  publicznej.
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2.  Dobra  przyrodnicze,  takie  jak  wody,  przestrzeń  powietrzna,  bogactwa  mineralne  i  inne  dobra  
przyrodnicze,  a  także  grunty,  lasy,  flora  i  fauna,  inne  części  przyrody,  nieruchomości  i  inne  
dobra  o  szczególnym  znaczeniu  kulturowym  i  historycznym,  gospodarcze  i  ekologiczne,  które  
zgodnie  z  ustawą  stanowią  przedmiot  zainteresowania  Republiki  Kosowa,  korzystają  ze  
szczególnej  ochrony  zgodnie  z  ustawą.

2.  Zagraniczne  osoby  fizyczne  i  zagraniczne  organizacje  mogą  zabezpieczać  prawa  własności  
nieruchomości  na  rozsądnych  warunkach  określonych  w  ustawie  lub  umowach  
międzynarodowych.

1.  Ludność  Republiki  Kosowa,  na  rozsądnych  warunkach  określonych  w  ustawie,  może  korzystać  
z  zasobów  naturalnych  Republiki  Kosowa,  nie  może  jednak  naruszać  zobowiązań  wynikających  
z  międzynarodowych  umów  o  współpracy  gospodarczej.

1.  Rodzaje  własności  reguluje  ustawa.

[Korzystanie  z  bogactwa  i  zasobów  naturalnych]
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Samorząd  Terytorialny  i  Organizacja  Terytorialna

[Organizacja  i  działanie  samorządu  terytorialnego]

7.  Kontrola  administracyjna  aktów  gminnych  przez  władze  centralne  w  zakresie  ich  kompetencji  ogranicza  się  
do  zapewnienia  zgodności  z  Konstytucją  Republiki  Kosowa  i  prawem.

[Ogólne  zasady]Artykuł  123

1.  Podstawową  jednostką  samorządu  terytorialnego  w  Republice  Kosowa  jest  gmina.  Gminy  cieszą  się  wysokim  
stopniem  samorządności  lokalnej  oraz  zachęcają  i  zapewniają  aktywny  udział  wszystkich  obywateli  w  
procesie  decyzyjnym  organów  gminnych.

5.  Gminy  mają  prawo  decydować,  przeznaczać,  gromadzić  i  wydawać  dochody  własne  oraz  otrzymywać  środki  
z  budżetu  państwa,  zgodnie  z  ustawą.
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4.  Samorząd  lokalny  opiera  się  na  zasadach  dobrego  rządzenia,  przejrzystości,  sprawności  i  skuteczności  w  
świadczeniu  usług  publicznych,  zwracając  szczególną  uwagę  na  specyficzne  potrzeby  i  troski  społeczności  
niewiększościowych  i  ich  członków.

Rozdział  X

Artykuł  124

3.  Działalność  organów  samorządu  terytorialnego  opiera  się  na  niniejszej  Konstytucji  i  ustawach  Republiki  
Kosowa  oraz  na  poszanowaniu  Europejskiej  Karty  Samorządu  Lokalnego.

Organ  państwowy  delegujący  uprawnienia  ponosi  koszty  wykonania  delegacji.

6.  Gminy  są  zobowiązane  do  przestrzegania  Konstytucji,  ustaw  i  wykonywania  orzeczeń  sądów.

Republika  Kosowa  uwzględnia  i  wdraża  Europejską  Kartę  Samorządu  Lokalnego  w  zakresie  wymaganym  
przez  państwo  sygnatariusza.

4.  Gminy  mają  prawo  do  współpracy  międzygminnej  i  współpracy  transgranicznej,  zgodnie  z  przepisami  prawa.

1.  Prawo  samorządu  terytorialnego  jest  gwarantowane  i  uregulowane  w  ustawie.

2.  Ustanowienie  gmin,  granice,  uprawnienia  oraz  sposób  organizacji  i  działania
są  regulowane  przez  prawo.

2.  Samorząd  terytorialny  jest  sprawowany  przez  organy  przedstawicielskie  wybierane  w  wyborach  
powszechnych,  równych,  wolnych  i  bezpośrednich  oraz  w  głosowaniu  tajnym.

3.  Gminy  posiadają  własne  kompetencje,  rozszerzone  i  delegowane  zgodnie  z  ustawą.
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Sektor  bezpieczeństwa

bezpieczeństwa,  zgodnie  z  przepisami  prawa.

[Ogólne  zasady]Artykuł  125

Artykuł  126

5.  Dowódcę  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  powołuje  Prezydent  Republiki  Kosowa  na  podstawie  rekomendacji  Rządu.  
Wewnętrzną  organizację  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  reguluje  prawo.

4.  Gwarantuje  się  cywilną  i  demokratyczną  kontrolę  nad  instytucjami  bezpieczeństwa.

Rozdział  XI

5.  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa  nadzoruje  budżet  i  politykę  swoich  instytucji

Instytucje  bezpieczeństwa  muszą  odzwierciedlać  różnorodność  etniczną  ludności  Republiki  Kosowa.

3.  Prezydent  Republiki  Kosowa  jest  naczelnym  dowódcą  sił  bezpieczeństwa  Kosowa,  które  zawsze  podlegają  
kontroli  demokratycznie  wybranych  władz  cywilnych.
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3.  Republika  Kosowa  w  pełni  przestrzega  wszystkich  obowiązujących  umów  międzynarodowych  i  odpowiedniego  
prawa  międzynarodowego  oraz  współpracuje  z  międzynarodowymi  organami  bezpieczeństwa  i  
odpowiednikami  regionalnymi.

4.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  mają  charakter  zawodowy,  odzwierciedlają  różnorodność  etniczną  ludności  
Republiki  Kosowa  i  są  rekrutowane  spośród  obywateli  Republiki  Kosowa.

1.  Republika  Kosowa  sprawuje  na  swoim  terytorium  władzę  w  zakresie  egzekwowania  prawa,  bezpieczeństwa,  wymiaru  
sprawiedliwości,  bezpieczeństwa  publicznego,  wywiadu,  cywilnych  organów  ratunkowych  oraz  kontroli  granicznej.

1.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  są  narodowymi  siłami  bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa  i  mogę  wysyłać  ich  
członków  za  granicę  w  pełnym  poszanowaniu  ich  zobowiązań  międzynarodowych.

[Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa]

2.  Instytucje  bezpieczeństwa  w  Republice  Kosowa  chronią  bezpieczeństwo  publiczne  i  prawa  każdego  człowieka  
w  Republice  Kosowa.  Instytucje  działają  z  zachowaniem  pełnej  przejrzystości  i  zgodnie  ze  standardami  
demokratycznymi  oraz  uznanymi  na  arenie  międzynarodowej  prawami  człowieka.

2.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  chronią  obywateli  i  społeczności  Republiki  Kosowa  na  podstawie  uprawnień  
określonych  w  ustawie.
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narodu  Republiki  Kosowa.

[Rada  Bezpieczeństwa  Kosowa]

2.  Radzie  Bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa  przewodniczy  premier  przy  wsparciu  rządu,  z  wyjątkiem  
stanu  wyjątkowego  przewidzianego  w  niniejszej  Konstytucji.

1.  Rada  Bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa  we  współpracy  z  Prezydentem  Republiki  Kosowa  i  
Rządem  opracowuje  strategię  bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa.  Rada  Bezpieczeństwa  
Republiki  Kosowa  pełni  również  rolę  doradczą  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  
bezpieczeństwem  w  Republice  Kosowa.

3.  Premier  mianuje  Dyrektora  Generalnego  Policji  Republiki  Kosowa  na  podstawie  rekomendacji  
Rządu  i  zgodnie  z  ustawą.  Wewnętrzną  organizację  policji  w  Kosowie  reguluje  prawo.

1.  Policja  Republiki  Kosowa  jest  odpowiedzialna  za  utrzymanie  porządku  i  bezpieczeństwa  
publicznego  na  całym  terytorium  Republiki  Kosowa.

Artykuł  127

2.  Policja  Republiki  Kosowa  jest  profesjonalna  i  odzwierciedla  różnorodność  etniczną

Artykuł  128 [Kosowska  policja]

3.  Prezydent  Republiki  Kosowa  może  żądać  posiedzeń  Rady  Bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa,  a  
Rada  jest  zobowiązana  do  ścisłej  koordynacji  swojej  pracy  z  Prezydentem.  Rada  Bezpieczeństwa  
Republiki  Kosowa  będzie  ściśle  współpracować  z  władzami  międzynarodowymi.

4.  Policja  Republiki  Kosowa  ma  jednolitą  strukturę  dowodzenia  w  całej  Republice  Kosowa,  z  
posterunkami  policji  odpowiadającymi  granicom  gmin.  Policja  Kosowa  ułatwia  współpracę  z  
władzami  miejskimi  i  liderami  społeczności  poprzez  ustanowienie  Rad  Lokalnych,  zgodnie  z  
przepisami  prawa.  Skład  etniczny  policji  w  gminie  powinien  odzwierciedlać  w  najwyższym  
możliwym  stopniu  skład  etniczny  ludności  w  danej  gminie.

5.  Policja  Republiki  Kosowa  jest  odpowiedzialna  za  kontrolę  granic  w  bezpośredniej  współpracy  z  
władzami  lokalnymi  i  międzynarodowymi.

4.  Członkowie  Rady  Bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa  są  powoływani  i  odwoływani  w  trybie  
określonym  w  ustawie.
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[Agencja  Wywiadu  Kosowa]

1.  Urząd  Lotnictwa  Cywilnego  Republiki  Kosowa  reguluje  działalność  lotnictwa  cywilnego  w  Republice  
Kosowa  i  jest  instytucją  zapewniającą  służby  żeglugi  powietrznej  w  rozumieniu  prawa.

jego.

Republika  Kosowa.
1.  Agencja  Wywiadu  Kosowa  wykrywa,  bada  i  monitoruje  zagrożenia  bezpieczeństwa  w

2.  Urząd  Lotnictwa  Cywilnego  w  pełni  współpracuje  z  właściwymi  organami  międzynarodowymi

(2)  istnieje  wewnętrzne  zagrożenie  porządku  konstytucyjnego  lub  bezpieczeństwa  publicznego;

2.  Podczas  stanu  wyjątkowego  Konstytucja  Republiki  Kosowa  nie  zostaje  zawieszona.

Artykuł  130

Artykuł  129

[Urząd  Lotnictwa  Cywilnego]

4.  Prezydent  Republiki  Kosowa  i  Premier  otrzymują  te  same  informacje

1.  Prezydent  Rzeczypospolitej  może  wprowadzić  stan  wyjątkowy,  gdy:

(3)  ma  miejsce  klęska  żywiołowa,  która  dotyka  całe  terytorium  Republiki  Kosowa  lub  jego  część

z  inteligencją.

(1)  istnieje  potrzeba  zastosowania  nadzwyczajnych  środków  ochrony;

Artykuł  131

i  lokalny,  określony  przez  prawo.

2.  Agencja  Wywiadu  Kosowa  jest  profesjonalna,  politycznie  bezstronna,  wieloetniczna  i  podlega  
nadzorowi  Zgromadzenia  w  sposób  określony  ustawą.

3.  Prezydent  Republiki  Kosowa  i  Premier,  po  zasięgnięciu  opinii  Rządu,  wspólnie  mianują  Dyrektora,  
Zastępcę  Dyrektora  i  Generalnego  Inspektora  Agencji  Wywiadu  Kosowa.  Kwalifikacje  i  mandat  
reguluje  prawo.

[Stan  wyjątkowy]

Ograniczenia  praw  i  wolności  gwarantowanych  niniejszą  Konstytucją  dokonywane  są  tylko  w  
niezbędnym  zakresie,  na  tak  krótki  czas,  jak  to  konieczne  iw  pełnym  poszanowaniu  niniejszej  
Konstytucji.  W  okresie  stanu  wyjątkowego  nie  można  zmienić  ordynacji  wyborczej  do  Sejmu  i  
Gmin.  Pozostałe  zasady  działania  instytucji  publicznych  w  okresie  stanu  wyjątkowego  reguluje  
ustawa,  jednak  nie  mogą  być  one  sprzeczne  z  niniejszym  artykułem.
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4.  W  przypadku  zagrożenia  porządku  konstytucyjnego  i  bezpieczeństwa  publicznego  w  
Republice  Kosowa  albo  klęski  żywiołowej  na  całym  terytorium  Republiki  Kosowa  lub  na  
jego  części,  Prezydent  Republiki  Kosowa,  w  w  porozumieniu  z  Prezesem  Rady  Ministrów,  
może  ogłosić  stan  nadzwyczajny.  Po  ogłoszeniu  stanu  wyjątkowego  Prezydent  Republiki  
Kosowa  niezwłocznie  ogłasza  dekret,  który  określa  charakter  stanu  wyjątkowego  oraz  
wszelkie  ograniczenia  praw  i  wolności.  W  ciągu  czterdziestu  ośmiu  (48)  godzin  
Zgromadzenie  może  wyrazić  zgodę  większością  głosów  wszystkich  obecnych  i  głosujących  
posłów.  W  przypadku  braku  zgody  dekret  Prezydenta  nie  ma  mocy  ani  skutku.

9.  Ustawa  określa  zasady,  zakres  i  sposób  naprawienia  szkody  wyrządzonej  z  tego  tytułu

5.  Stan  wyjątkowy  trwa  tak  długo,  jak  długo  trwa  zagrożenie  i  nie  może  trwać  dłużej  niż  przez  
okres  sześćdziesięciu  (60)  dni.  Za  zgodą  większości  obecnych  i  głosujących  posłów  
Zgromadzenia  stan  wyjątkowy  w  razie  potrzeby  może  zostać  przedłużony  na  kolejne  
okresy  trzydziestu  (30)  dni,  ale  łącznie  nie  więcej  niż  dziewięćdziesiąt  (90)  dodatkowych  
dni.

ograniczeń  wprowadzonych  w  czasie  stanu  wyjątkowego.

6.  Zgromadzenie  może  w  razie  potrzeby  wprowadzić  takie  ograniczenia  co  do  czasu  trwania  
i  stopnia  stanu  wyjątkowego.  Gdy  Prezydent  stwierdzi,  że  zagrożenie  dla  Republiki  Kosowa  
ma  charakter  nadzwyczajny,  Zgromadzenie  może  postanowić,  że  stan  wyjątkowy  będzie  
trwał  dłużej  niż  sto  pięćdziesiąt  (150)  dni,  tylko  jeśli  dwie  trzecie  (2/3)  wszystkim  członkom  
Zgromadzenia.
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7.  Prezydent  Republiki  Kosowa,  po  konsultacji  z  Rządem  i  Zgromadzeniem,  może  zarządzić  
mobilizację  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  do  pomocy  w  stanie  wyjątkowym.

3.  W  przypadku  konieczności  podjęcia  nadzwyczajnych  środków  ochronnych  Prezydent  
Republiki  Kosowa,  po  zasięgnięciu  opinii  Prezesa  Rady  Ministrów,  ogłasza  stan  wyjątkowy.  
Wraz  z  ogłoszeniem  stanu  wyjątkowego  Prezydent  Republiki  Kosowa  niezwłocznie  ogłasza  
dekret,  w  którym  określa  charakter  zagrożenia  oraz  wszelkie  ograniczenia  praw  i  wolności.  
W  ciągu  czterdziestu  ośmiu  (48)  godzin  Zgromadzenie  może  wyrazić  zgodę  dwiema  
trzecimi  (2/3)  głosów  obecnych  i  głosujących  posłów.  W  przypadku  braku  zgody  dekret  
Prezydenta  nie  ma  mocy  ani  skutku.

8.  Rada  Bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa  jedynie  w  okresie  stanu  wyjątkowego  sprawuje  
funkcje  wykonawcze  ograniczone  do  funkcji  związanych  w  szczególności  ze  stanem  
wyjątkowym.  Podczas  stanu  wyjątkowego  na  czele  Rady  Bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa  
stoi  Prezydent  Republiki  Kosowa,  zgodnie  z  przepisami  prawa.  Podczas  stanu  wyjątkowego  
Rada  Bezpieczeństwa  Republiki  Kosowa  będzie  ściśle  współpracować  z  rządem,  
Zgromadzeniem  i  władzami  międzynarodowymi.
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Niezależne  instytucje

zgodność  z  prawem.
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[Rola  i  uprawnienia  Rzecznika  Praw  Obywatelskich]Artykuł  132

2.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  ma  jednego  (1)  lub  więcej  zastępców.  Ich  liczbę,  sposób  wyboru  i  mandat  reguluje  ustawa  
o  Rzeczniku  Praw  Obywatelskich.  Co  najmniej  jeden  (1)  z  zastępców  Rzecznika  Ludu  jest  członkiem  społeczności,  które  
nie  stanowią  większości  w  Kosowie.

3.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  i  jego  zastępcy  nie  mogą  należeć  do  żadnej  partii  politycznej,  prowadzić  politycznej,  
państwowej  lub  prywatnej  działalności  zawodowej  ani  uczestniczyć  we  władzach  organizacji  obywatelskich,  
gospodarczych  i  handlowych.

[Biuro  Rzecznika  Praw  Obywatelskich]

Rozdział  XII

1.  Biuro  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  jest  niezależne,  proponuje  i  zarządza  własnym  budżetem,  w  tym  m.in

3.  Każdy  organ,  instytucja  lub  inny  organ  sprawujący  zgodnie  z  prawem  władzę  w  Republice  Kosowa  jest  zobowiązany  do  
odpowiadania  na  prośby  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  i  przedkładania  mu  wszelkich  dokumentów  i  informacji  
wymaganych  zgodnie  z  prawem.

swoim  zastępcom  na  okres  pięciu  (5)  lat,  bez  prawa  ponownego  wyboru.

4.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  korzysta  z  immunitetu  chroniącego  przed  ściganiem  karnym,  procesami  cywilnymi  lub  
zwolnieniem  za  działania  lub  decyzje,  które  wchodzą  w  zakres  kompetencji  Rzecznika  Praw  Obywatelskich.

Artykuł  133

2.  Każdy  obywatel  Republiki  Kosowa,  posiadający  wysokie  wykształcenie,  wysoki  charakter  i  moralność,  uczciwy,  posiadający  
wybitne  doświadczenie  i  wiedzę  w  dziedzinie  praw  człowieka,  ma  prawo  być  wybrany  na  Rzecznika  Praw  Obywatelskich.

[Kwalifikacja,  wybór  i  odwołanie  rzecznika  ludowego]Artykuł  134

1.  Rzecznik  sprawuje  nadzór  i  chroni  prawa  i  wolności  jednostki  przed  nielegalnymi  i  nieprawidłowymi  działaniami  lub  
zaniechaniami  organów  władzy  publicznej.

2.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  jest  niezależny  w  wykonywaniu  swoich  obowiązków  i  nie  przyjmuje  instrukcji  ani  ingerencji  
innych  organów,  instytucji  lub  władz  sprawujących  władzę  w  Republice  Kosowa.

1.  Rzecznik  Ludu  jest  wybierany  przez  Zgromadzenie  Kosowa  większością  wszystkich  głosów
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Artykuł  135

2.  Organizacja,  działanie  i  uprawnienia  Głównego  Audytora  RP

1.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  przedstawia  coroczne  sprawozdanie  Zgromadzeniu  Republiki  Kosowa.

[Raport  Rzecznika  Ludu]

Kosowie,  są  określone  w  Konstytucji  i  ustawach.

Audytor  Generalny  Republiki  Kosowa  kontroluje:

[Generalny  audytor  Kosowa]

5.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  może  zostać  odwołany  tylko  na  wniosek  więcej  niż  jednej  trzeciej  (1/3)  
wszystkich  posłów,  przy  czym  w  takim  przypadku  decyduje  Zgromadzenie  większością  dwóch  trzecich  
(2/3)  wszystkich  posłów.  jego.

1.  Audytor  Generalny  Republiki  Kosowa  jest  najwyższą  instytucją  kontroli  gospodarczej  i  finansowej.

4.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  ma  prawo  kierować  sprawy  do  Trybunału  Konstytucyjnego,  zgodnie  z  
przepisami  niniejszej  Konstytucji.

Artykuł  137
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Artykuł  136

[Kompetencje  Audytora  Generalnego  Kosowa]

2.  Na  żądanie  Zgromadzenia  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  jest  obowiązany  przedkładać  Zgromadzeniu  okresowe  
lub  inne  sprawozdania.  Na  wniosek  rzecznika  ludu  Zgromadzenie  musi  umożliwić  mu  zabranie  głosu.

3.  Audytora  Generalnego  Republiki  Kosowa  wybiera  Zgromadzenie  większością  głosów  wszystkich  
deputowanych  do  Zgromadzenia  na  wniosek  Prezydenta  Republiki  Kosowa.

4.  Zgromadzenie  podejmuje  decyzję  o  odwołaniu  Audytora  Generalnego  Republiki  Kosowa  większością  
dwóch  trzecich  (2/3)  wszystkich  swoich  zastępców,  na  wniosek  Prezydenta  lub  z  inicjatywy  jednej  
trzeciej  (1/3)  3)  deputowanych  do  Zgromadzenia  Republiki  Kosowa.

3.  Rzecznik  Praw  Obywatelskich  ma  prawo  wydawania  zaleceń  i  proponowania  działań,  jeżeli  dostrzeże  
naruszenia  praw  i  wolności  człowieka  przez  organy  administracji  publicznej  i  inne  organy  państwowe.

5.  Kadencja  Audytora  Generalnego  Republiki  Kosowa  trwa  pięć  (5)  lat  z  prawem  ponownego  wyboru  tylko  
na  jedną  kadencję.
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państwo;

(3)  informacje  o  wynikach  kontroli,  na  żądanie  zgromadzenia.
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lokalny;
(2)  wykorzystanie  i  ochrona  środków  publicznych  przez  organy  administracji  centralnej  oraz

2.  Audytor  Generalny  Republiki  Kosowa  przedkłada  Zgromadzeniu  roczne  sprawozdanie

3.  Przewodniczącego  Centralnej  Komisji  Wyborczej  powołuje  Prezydent  Republiki  Kosowa  spośród  sędziów  Sądu  
Najwyższego  i  sądów  apelacyjnych.

(1)  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  państwa;

(1)  działalność  gospodarczą  instytucji  publicznych  i  innych  osób  prawnych

(2)  opiniowanie  sprawozdania  Rządu  o  wydatkach  poprzedniego  roku  budżetowego  przed  jego  
zatwierdzeniem  przez  Zgromadzenie;

[Raport  Audytora  Generalnego  Kosowa]

1.  Centralna  Komisja  Wyborcza  jest  stałym  organem,  który  przygotowuje,  nadzoruje,  kieruje  i  weryfikuje  wszelkie  
czynności  związane  z  procesem  wyborów  i  referendów  oraz  ogłasza  ich  wyniki.

4.  Sześciu  (6)  posłów  powołuje  się  spośród  członków  sześciu  największych  ugrupowań  parlamentarnych  
reprezentowanych  w  Zgromadzeniu,  którzy  nie  mają  prawa  udziału  w  podziale  zarezerwowanych  miejsc.  Jeżeli  
w  Zgromadzeniu  jest  reprezentowanych  mniej  grup,  większa  grupa  lub  grupy  mogą  nominować  dodatkowych  
członków.  Jeden  (1)  członek  jest  mianowany  spośród  członków  Zgromadzenia,  którzy  posiadają  zarezerwowane  
lub  zagwarantowane  miejsca  dla  społeczności  Serbów  kosowskich,  a  trzech  (3)  członków  spośród  członków  
Zgromadzenia,  którzy  posiadają  zarezerwowane  lub  zagwarantowane  miejsca  dla  innych  społeczności,  które  
nie  są  większość  w  Kosowie.

1.  Audytor  Generalny  Republiki  Kosowa  przedstawia  Zgromadzeniu:

2.  Komisja  składa  się  z  jedenastu  (11)  członków.

Artykuł  139

własna  działalność.

(3)  działalność  gospodarczą  przedsiębiorstw  państwowych  i  innych  osób  prawnych,  w  których  państwo  
posiada  część  udziałów  lub  gdy  ich  pożyczki,  kredyty  i  zobowiązania  są  gwarantowane  przez  państwo.

Artykuł  138

[Centralna  Komisja  Wyborcza]
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[Bank  Centralny  Kosowa]

2.  Członkowie  Komisji  Niezależnych  Mediów  wybierani  są  zgodnie  z  ustawą  w  drodze  postępowania

2.  Bank  Centralny  Republiki  Kosowa  wykonuje  swoje  uprawnienia  wyłącznie  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją  i  innymi  
mającymi  zastosowanie  instrumentami  prawnymi.

1.  Bank  Centralny  Republiki  Kosowa  jest  niezależną  instytucją  podlegającą  wyłącznie  Zgromadzeniu  Kosowa.

przezroczysty.

3.  Każdy  organ,  instytucja  lub  inny  organ,  który  sprawuje  zgodnie  z  prawem  władzę  w  Republice  Kosowa,  jest  
zobowiązany  do  współpracy  i  odpowiadania  na  żądania  niezależnych  agencji  w  ramach  wykonywania  ich  
uprawnień,  zgodnie  z  prawem.

[Komisja  Niezależnych  Mediów]

Artykuł  140

1.  Niezależna  Komisja  ds.  Mediów  jest  niezależnym  organem,  który  reguluje  widmo  częstotliwości  nadawczych  w  
Republice  Kosowa,  wydaje  licencje  nadawcom  publicznym  i  prywatnym,  określa  i  wdraża  politykę  nadawczą  oraz  
wykonuje  inne  uprawnienia  określone  przez  prawo.

4.  Zarządzanie  Bankiem  Centralnym  Republiki  Kosowa  oraz  tryb  wyboru  i  nominacji  członków  Zarządu  Banku  
Centralnego  Kosowa  reguluje  ustawa,  która  musi  zapewniać  jego  niezależność  i  autonomię.

2.  Niezależne  agencje  posiadają  własny  budżet,  którym  zarządza  niezależnie,  m.in
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Artykuł  141

zgodność  z  prawem.

[Niezależne  agencje]Artykuł  142

3.  Gubernator  Banku  Centralnego  Republiki  Kosowa  sprawuje  również  urząd  Dyrektora  Naczelnego
Jego  wykonawczy.

1.  Niezależne  agencje  Republiki  Kosowa  to  instytucje  utworzone  przez  Zgromadzenie  na  podstawie  właściwych  
ustaw,  które  regulują  ich  tworzenie,  działanie  i  uprawnienia.  Niezależne  agencje  wykonują  swoje  funkcje  
niezależnie  od  jakiegokolwiek  innego  organu  lub  organu  w  Republice  Kosowa.
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1.  Rząd,  Prezydent  lub  jedna  czwarta  (1/4)  deputowanych  Zgromadzenia  mogą,  zgodnie  z  Regulaminem  
Zgromadzenia,  proponować  zmiany  i  poprawki  do  niniejszej  Konstytucji.

Postanowienia  końcowe
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[Kompleksowa  propozycja  uregulowania  statusu  Kosowa]Artykuł  143

2.  Każda  zmiana  wymaga  zgody  dwóch  trzecich  (2/3)  wszystkich  posłów  Zgromadzenia,  w  tym  dwóch  
trzecich  (2/3)  wszystkich  posłów  Zgromadzenia  zajmujących  miejsca  zarezerwowane  lub  
gwarantowane  dla  przedstawicieli  społeczności,  które  nie  stanowią  większości  w  Republice  Kosowa.

Odpowiedni]

Artykuł  144

Rozdział  XIII

[Poprawka]

2.  Postanowienia  kompleksowego  wniosku  dotyczącego  uregulowania  statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  2007  r.  
mają  pierwszeństwo  przed  wszystkimi  innymi  przepisami  prawnymi  w  Kosowie.

Artykuł  145

1.  Umowy  międzynarodowe  i  inne  akty  o  współpracy  międzynarodowej,  które  obowiązują  w  dniu  
wejścia  w  życie  niniejszej  Konstytucji,  będą  do  tego  czasu  nadal  przestrzegane.

3.  Konstytucję,  ustawy  i  inne  akty  prawne  Republiki  Kosowa  interpretuje  się  zgodnie  z  Kompleksową  
propozycją  uregulowania  statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  2007  r.  W  przypadku  niezgodności  
postanowień  niniejszej  Konstytucji,  ustaw  i  innymi  aktami  prawnymi  Republiki  Kosowa  oraz  
postanowieniami  umowy,  pierwszeństwo  mają  te  ostatnie.

[Ciągłość  umów  międzynarodowych  i  ustawodawstwa

Niezależnie  od  innych  postanowień  niniejszej  Konstytucji:

3.  Zmiany  w  niniejszej  Konstytucji  mogą  zostać  zatwierdzone  przez  Zgromadzenie  dopiero  po  
skierowaniu  przez  Przewodniczącego  Zgromadzenia  Kosowa  proponowanej  poprawki  do  
Trybunału  Konstytucyjnego  w  celu  uprzedniej  oceny,  czy  proponowana  zmiana  nie  ogranicza  praw  
i  wolności  określonych  w  rozdziale  II  Konstytucji  Konstytucja.

4.  Zmiany  w  Konstytucji  wchodzą  w  życie  niezwłocznie  po  ich  zatwierdzeniu  przez  Zgromadzenie

1.  Wszystkie  władze  w  Republice  Kosowa  postępują  zgodnie  ze  wszystkimi  zobowiązaniami  Republiki  
Kosowa  wynikającymi  z  Kompleksowej  propozycji  uregulowania  statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  
2007  r.  Podejmą  wszelkie  działania  niezbędne  do  ich  realizacji.

Republika  Kosowa.
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gdy  te  umowy  lub  akty  są  renegocjowane  lub  gdy  są  wycofywane  zgodnie  z  ich  warunkami  
lub  do  czasu  zastąpienia  ich  nowymi  umowami  lub  aktami  międzynarodowymi  
obejmującymi  te  same  dziedziny  i  przyjętymi  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją.

2.  Ustawodawstwo  obowiązujące  w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszej  Konstytucji  nadal  
obowiązuje  w  takim  zakresie,  w  jakim  jest  z  nią  zgodne,  do  czasu  jego  uchylenia,  
zastąpienia  lub  zmiany  zgodnie  z  niniejszą  Konstytucją.
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Przepisy  przejściowe

Artykuł  148

[Międzynarodowy  przedstawiciel  cywilny]Artykuł  146

[Postanowienia  przejściowe  dotyczące  Zgromadzenia  Kosowa]

[Ostateczna  władza  międzynarodowych  przedstawicieli  cywilnych]

Rozdział  XIV

Niezależnie  od  innych  postanowień  niniejszej  Konstytucji,  Międzynarodowy  Przedstawiciel  Cywilny,  zgodnie  z  
Kompleksową  Propozycją  Uregulowania  Statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  2007  r.,  jest  ostatecznym  organem  w  
Kosowie  w  zakresie  interpretacji  cywilnych  aspektów  Kompleksowej  Propozycji .  Żaden  organ  Republiki  Kosowa  
nie  jest  właściwy  do  przeglądu,  ograniczania  lub  w  jakikolwiek  sposób  ograniczania  mandatu,  uprawnień  i  
obowiązków  określonych  w  artykule  146  iw  niniejszym  artykule.

2.  Wszystkie  władze  w  Republice  Kosowa  w  pełni  współpracują  z  Międzynarodowym  Przedstawicielem  ds.  
wymuszają  decyzje  lub  działania,  które  należą  do  nich.

Artykuł  147

Niezależnie  od  innych  postanowień  niniejszej  Konstytucji:

1.  Na  pierwsze  dwie  (2)  kadencje  wyborcze  Zgromadzenie  Republiki  Kosowa  będzie  miało  dwadzieścia  (20)  miejsc  
zarezerwowanych  dla  reprezentacji  społeczności,  które  nie  stanowią  większości  w  Kosowie  w  następujący  
sposób:  Dziesięć  (10)  miejsc  będzie  są  przydzielane  partiom,  koalicjom,  inicjatywom  obywatelskim  i  niezależnym  
kandydatom,  którzy  zadeklarowali,  że  reprezentują  społeczność  Serbów  kosowskich,  a  dziesięć  (10)  miejsc  
zostanie  przydzielonych  innym  społecznościom  w  następujący  sposób:  jedno  (1)  miejsce  dla  społeczności  
romskiej;  społeczność  Aszkali  jedno  (1)  miejsce;  społeczność  egipska  jedno  (1)  miejsce;  oraz  jedno  (1)  
dodatkowe  miejsce  zostanie  przyznane  społeczności  Romów,  Aszkali  lub  Egipcjan,  która  uzyska  największą  
ogólną  liczbę  głosów;  społeczność  bośniacka  trzy  (3)  miejsca,  społeczność  turecka  dwa  (2)  miejsca  i  społeczność  
Goran  jedno  (1)  miejsce.  Każde  miejsce  zdobyte  w  wyborach  będzie  dodatkowym  miejscem,  z  wyjątkiem  
dziesięciu  (10)  miejsc  zarezerwowanych,  które  są  przydzielane  odpowiednio  społeczności  Kosowskich  Serbów  
i  innym  społecznościom.

2.  Niezależnie  od  ustępu  1  niniejszego  artykułu,  mandat  obowiązujący  w  chwili  wejścia  w  życie  niniejszej  Konstytucji  
będzie  uważany  za  pierwszy  mandat  wyborczy  Zgromadzenia,  jeżeli  ten  mandat  trwa  co  najmniej  dwa  lata  od  
dnia  wejścia  w  życie  w  życie  niniejszej  Konstytucji.

1.  Międzynarodowy  przedstawiciel  cywilny  oraz  organizacje  i  inne  podmioty  międzynarodowe  upoważnione  
zgodnie  z  kompleksową  propozycją  uregulowania  statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  2007  r.  posiadają  mandat  
i  uprawnienia  określone  we  wniosku  kompleksowym,  w  tym  zdolność  prawną  oraz  jako  przywileje  i  immunitety  
określone  przez  to.
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Artykuł  151

[Wstępne  uchwalenie  przepisów  dotyczących  żywotnych  odsetek]

Artykuł  150

Niezależnie  od  postanowień  art.  81  niniejszej  Konstytucji,  ustawy  żywotne  wymienione  w  tym  artykule  są  zatwierdzane  w  
pierwszej  kolejności  większością  głosów  obecnych  i  głosujących  członków  Zgromadzenia.

[Tymczasowy  skład  Rady  Sądownictwa  Kosowa]

4.  Wszyscy  pomyślnie  wybrani  kandydaci,  którzy  zostali  mianowani  lub  ponownie  mianowani  przez  Prezydenta  Kosowa  
na  sędziów  i  prokuratorów,  zgodnie  z  propozycją  Rady  Sądownictwa  Kosowa,  w  ramach  procesu  mianowania,  będą  
nadal  pełnić  swoje  funkcje  do  czasu  wygaśnięcia  z  urzędu  lub  do  czasu  ich  odwołania  zgodnie  z  prawem.

Artykuł  149

5.  Niezależnie  od  postanowień  art.  105  niniejszej  Konstytucji,  kadencja  wszystkich  sędziów  i  prokuratorów,  którzy  
pomyślnie  przejdą  proces  mianowania  określony  w  tym  artykule  i  którzy  sprawowali  urząd  przez  co  najmniej  dwa  
lata  przed  powołaniem,  zgodnie  z  tym  artykułem,  jest  na  stałe  do  czasu  osiągnięcia  wieku  emerytalnego  określonego  
w  ustawie,  chyba  że  zostaną  odwołani  zgodnie  z  ustawą.

2.  Wszyscy  pomyślnie  wybrani  kandydaci,  którzy  zostali  mianowani  lub  ponownie  mianowani  na  sędziów  i  prokuratorów  
przez  Specjalnego  Przedstawiciela  Sekretarza  Generalnego  w  ramach  procesu  mianowania,  będą  nadal  pełnić  swoje  
funkcje  do  czasu  naturalnego  wygaśnięcia  ich  mandatu  lub  do  są  zwolnieni  zgodnie  z  prawem.
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3.  Niezależna  Komisja  Sądownictwa  i  Prokuratury  przedstawi  na  piśmie  Radzie  Sądownictwa  Kosowa  zalecenia  dotyczące  
kandydatów  do  ich  mianowania  i  ponownego  mianowania  na  sędziów  i  prokuratorów,  która  wykonuje  ostateczne  
uprawnienie  do  proponowania  kandydatów  do  mianowania  Prezydentowi  Kosowa  i  ponownego  mianowania  na  
sędziów  i  prokuratorów.

[Proces  powoływania  sędziów  i  prokuratorów]

Do  czasu  zakończenia  międzynarodowego  nadzoru  nad  realizacją  Propozycji  Kompleksowej  dot
Rezolucja  w  sprawie  statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  2007  r.  Rada  Sądownicza  Kosowa  będzie  składała  się  z  następujących  
osób:

1.  Ogólnokosowska  wszechstronna  ocena  przydatności  wszystkich  kandydatów  na  stałe  stanowiska  sędziów  i  prokuratorów  
w  Kosowie,  aż  do  wieku  emerytalnego  określonego  przez  prawo,  będzie  nadal  prowadzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  
administracyjnym  2008/2  i  nie  będzie  dotkniętych  od  wygaśnięcia  mandatu  UNMIK  lub  od  wejścia  w  życie  niniejszej  
Konstytucji.

1.  Pięciu  (5)  członków  to  kosowscy  członkowie  Niezależnej  Komisji  Sądownictwa  i  Prokuratury,  którzy  zostali  zweryfikowani  
przez  Niezależną  Komisję  Sądownictwa  i  Prokuratury  w  ramach  pierwszego  i  drugiego  etapu  procesu  mianowania,  
zgodnie  z  rozporządzeniem  administracyjnym  2008/  02.  od
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Uchwałą  w  sprawie  statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  2007  r.  Trybunał  Konstytucyjny  będzie  się  skladał  w  następujący  
sposób:

2.  Pozostałych  ośmiu  (8)  członków  Rady  Sądownictwa  Kosowa  jest  wybieranych  przez  Zgromadzenie  Kosowa  w  sposób  
określony  w  niniejszej  Konstytucji,  z  wyjątkiem  dwóch  (2)  z  czterech  (4)  członków  wybranych  przez  członków  Rady  
Zgromadzenia,  które  posiadają  mandaty  uzyskane  w  ramach  ogólnego  podziału  mandatów,  muszą  być  
międzynarodowe,  wybrane  przez  Międzynarodowego  Przedstawiciela  Cywilnego,  zgodnie  z  propozycją  
Europejskiej  Misji  Polityki  Bezpieczeństwa  i  Obrony.  Jeden  z  członków  międzynarodowych  musi  być  sędzią.

4.  Trzech  (3)  sędziów  międzynarodowych  zostanie  mianowanych  przez  Międzynarodowego  Przedstawiciela  ds.  
Cywilnych  po  konsultacji  z  Prezesem  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka.  Trzech  (3)  sędziów  nie  będzie  
obywatelami  Kosowa  ani  żadnego  sąsiedniego  kraju.

1.  Sześciu  (6)  z  dziewięciu  (9)  sędziów  jest  mianowanych  przez  Prezydenta  Republiki  Kosowa,  z

Artykuł  152 [Tymczasowy  skład  Trybunału  Konstytucyjnego]

wniosek  Zgromadzenia.

2.  Spośród  sześciu  (6)  sędziów,  dwóch  (2)  będzie  pełnić  swoją  funkcję  przez  trzyletnią  kadencję,  bez  możliwości  
ponownego  wyboru,  dwóch  (2)  będzie  pełnić  funkcję  przez  okres  sześciu  lat,  bez  możliwości  ponownego  wyboru  
wyborów,  a  dwóch  (2)  będzie  sprawować  urząd  przez  okres  dziewięciu  lat,  bez  możliwości  ponownego  wyboru.  
Mandaty  pierwszych  sędziów  zostaną  wybrane  w  drodze  losowania  przez  Prezydenta  Republiki  Kosowa,  
niezwłocznie  po  ich  powołaniu.
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Do  czasu  zakończenia  międzynarodowego  nadzoru  nad  realizacją  Propozycji  Kompleksowej  dot

3.  Spośród  sześciu  (6)  sędziów  czterech  (4)  zostanie  wybranych  głosami  dwóch  trzecich  (2/3)  obecnych  i  głosujących  
członków  Zgromadzenia.  Dwóch  (2)  zostanie  wybranych  większością  głosów  posłów  na  Zgromadzenie,  za  zgodą  
większości  posłów  na  Zgromadzenie,  którzy  zajmują  miejsca  zarezerwowane  lub  gwarantowane  dla  przedstawicieli  
społeczności,  które  są  nie  większość  w  Kosowie.

tych  pięciu  (5)  członków,  jeden  (1)  sędzia  i  jeden  (1)  prokurator  wybrany  metodą  losową,  będzie  pełnić  funkcję  w  
Radzie  Sądownictwa  Kosowa  do  naturalnego  wygaśnięcia  ich  obecnych  mandatów,  kiedy  to  zostanie  zastąpiony  
przez  (1 )  sędziego  i  jednego  (1)  prokuratora  zweryfikowanych  przez  Niezależną  Komisję  Sądownictwa  i  
Prokuratury,  którzy  zostali  wybrani  przez  swoich  kolegów,  przestrzegając  metod  mających  na  celu  zapewnienie  
jak  najszerszej  reprezentacji  służby  sądowniczej  i  prokuratury.  Pozostali  dwaj  (2)  sędziowie  i  jeden  (1)  prokurator  
spośród  pięciu  (5)  kosowskich  członków  Niezależnej  Komisji  Sądownictwa  i  Prokuratury  będą  zasiadać  w  Radzie  
Sądownictwa  Kosowa  przez  dodatkowy  roczny  mandat  po  naturalnym  wygaśnięciu  mandatu  swoich,  kiedy  
zostaną  zastąpieni  tą  samą  procedurą,  co  ich  byli  koledzy  z  Niezależnej  Komisji  Sądownictwa  i  Prokuratury.  W  
przypadku  powołania  podmiotu  odpowiedzialnego  za  sprawy  powoływania,  dyscyplinowania  i  odwoływania  
prokuratorów  wszyscy  pozostali  członkowie  Rady  Sądownictwa  Kosowa  będą  sędziami.
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Artykuł  153

2.  Republika  Kosowa  uznaje  prawo  do  obywatelstwa  Republiki  Kosowa,  niezależnie  od  ich  aktualnego  
miejsca  zamieszkania  i  posiadanego  obywatelstwa,  wszystkim  obywatelom  byłej  Federalnej  Republiki  
Jugosławii,  którzy  byli  stałymi  mieszkańcami  Kosowa  w  dniu  1  stycznia ,  1998,  i  ich  bezpośrednich  
potomków.

Niezależnie  od  innych  postanowień  niniejszej  Konstytucji,  Międzynarodowa  Obecność  Wojskowa  ma  
mandat  i  uprawnienia  określone  przez  odpowiednie  instrumenty  międzynarodowe,  w  tym  Rezolucję  1244  
Rady  Bezpieczeństwa  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  oraz  Kompleksową  Propozycję  Uregulowania  
Statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  2007  r.  Szef  Obecności  Międzynarodowa  Obecność  Wojskowa,  zgodnie  z  
Kompleksową  Propozycją  Uregulowania  Statusu  Kosowa  z  dnia  26  marca  2007  r.,  jest  ostatecznym  organem  
na  obszarze  operacyjnym  w  zakresie  interpretacji  tych  aspektów  ww.  odnoszą  się  do  Międzynarodowej  
Obecności  Wojskowej.  Żaden  organ  Republiki  Kosowa  nie  jest  właściwy  do  przeglądu,  ograniczania  lub  
innego  ograniczania  mandatu,  uprawnień  i  obowiązków,  o  których  mowa  w  niniejszym  artykule.

[Międzynarodowa  obecność  wojskowa]

Artykuł  156

[Obywatelstwo]

5.  Międzynarodowy  Przedstawiciel  ds.  Cywilnych  określi,  kiedy  wygasa  mandat  sędziów  międzynarodowych,  
a  sędziowie  zostaną  zastąpieni  zgodnie  z  Konstytucją.

1.  Wszyscy  legalni  mieszkańcy  Kosowa  w  dniu  zatwierdzenia  niniejszej  Konstytucji  korzystają  z  prawa  
obywatelstwa  Republiki  Kosowa.

Siły  Obronne  Kosowa  zostaną  rozwiązane  w  ciągu  jednego  roku  od  wejścia  w  życie  niniejszej  Konstytucji.  
Do  czasu  rozwiązania  Międzynarodowa  Obecność  Wojskowa,  w  porozumieniu  z  Międzynarodowym  
Przedstawicielem  Cywilnym  i  Republiką  Kosowa,  będzie  sprawować  władzę  wykonawczą  nad  Siłami  
Obronnymi  Kosowa  i  decydować  o  dynamice  czasowej  dystrybucji.

Artykuł  155

Artykuł  154

[Uchodźcy  i  przesiedleńcy  wewnętrzni]

Republika  Kosowa  promuje  i  ułatwia  bezpieczny  i  godny  powrót  uchodźców  i  osób  wewnętrznie  
przesiedlonych  oraz  pomaga  im  w  zwrocie  mienia  i  mienia.

[Siły  Obronne  Kosowa]
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[Generalny  audytor  Kosowa]

własność  Republiki  Kosowa.

Artykuł  158

Do  czasu  zakończenia  międzynarodowego  nadzoru  i  realizacji  Kompleksowej  propozycji  uregulowania  statusu  Kosowa  z  
dnia  26  marca  2007  r.,  Audytorem  Generalnym  Republiki  Kosowa  będzie  osoba  międzynarodowa  mianowana  przez  
Międzynarodowego  Przedstawiciela  Cywilnego.

Artykuł  160

1.  Z  wyjątkiem  przypadków,  w  których  Konstytucja  przewiduje  inny  okres  przejściowy,  wszystkie  uprawnienia,  obowiązki  i  
obowiązki  instytucji  określonych  w  niniejszej  Konstytucji  przechodzą  na

1.  Wszystkie  przedsiębiorstwa,  które  przed  wejściem  w  życie  niniejszej  Konstytucji  były  w  całości  lub  w  części  własnością  
społeczną,  zostaną  zgodnie  z  prawem  sprywatyzowane.

Artykuł  157

2.  Wszystkie  społeczne  udziały  w  nieruchomościach  i  przedsiębiorstwach  w  Kosowie  są  w

Artykuł  159

Artykuł  161
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[Własności  społeczne  i  przedsiębiorstwa]

[Transformacje  instytucji]

1.  Republika  Kosowa  będzie  właścicielem  wszystkich  przedsiębiorstw  w  Republice  Kosowa,  które  są  przedsiębiorstwami  
publicznymi.  Wszelkie  zobowiązania  związane  z  tymi  prawami  majątkowymi  będą  zobowiązaniami  Republiki  Kosowa.  
Rząd  Kosowa  może  prywatyzować,  udzielać  koncesji  lub  dzierżawić  przedsiębiorstwa  publiczne  w  sposób  określony  
przez  prawo.

[Centralny  Urząd  Nadzoru  Bankowego]

[Przedsiębiorstwa  publiczne]

Do  czasu  zakończenia  międzynarodowego  nadzoru  i  realizacji  Kompleksowej  propozycji  uregulowania  statusu  Kosowa  z  
dnia  26  marca  2007  r.,  Prezes  Banku  Centralnego  Republiki  Kosowa  będzie  powoływany  przez  Prezydenta  Republiki  
Kosowie,  po  uzyskaniu  zgody  międzynarodowego  przedstawiciela  cywilnego.

2.  Prawa  własności,  odnoszące  się  do  przedsiębiorstwa  publicznego,  które  świadczy  usługi  tylko  w  określonej  gminie  lub  
w  ograniczonej  liczbie  gmin,  będą  prawami  własności  właściwej  gminy  lub  gmin.  Zobowiązania  związane  z  takimi  
prawami  majątkowymi  należą  do  obowiązków  odpowiedniej  gminy  lub  gmin.  Zgromadzenie  może  w  drodze  ustawy  
wskazać  takie  przedsiębiorstwo  oraz  gminę  lub  gminy,  które  mają  z  nimi  związane  prawa  majątkowe  i  obowiązki.  
Jeżeli  tak  stanowi  prawo,  właściwa  gmina  lub  gminy,  przedsiębiorstwa  społeczne  mogą  je  sprywatyzować,  udzielić  im  
koncesji  lub  wydzierżawić.
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Konstytucja  Republiki  Kosowa  wchodzi  w  życie  15  czerwca  2008  roku.

4.  Do  czasu  utworzenia  Rady  Prokuratorskiej  Kosowa  jej  funkcje  i  obowiązki  będą:

3.  Przepisy  art.  70  ust.  3  ust.  3  stosuje  się  dopiero  od  posiedzenia  założycielskiego  Zgromadzenia  po  pierwszych  
wyborach  parlamentarnych  po  wejściu  w  życie  niniejszej  Konstytucji.
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[Wejście  w  życie]

2.  Do  czasu  pierwszych  wyborów  parlamentarnych  po  wejściu  w  życie  niniejszej  Konstytucji,  Prezydium  
Zgromadzenia  zachowuje  uprawnienia  przewidziane  w  swoim  dotychczasowym  mandacie.  Po  sesji  
założycielskiej  pierwszego  Zgromadzenia  po  wejściu  w  życie  niniejszej  Konstytucji,  Prezydium  Zgromadzenia  
zostaje  zrestrukturyzowane  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  Konstytucji.

Artykuł  162

niezwłocznie  do  tych  instytucji  w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszej  Konstytucji.  Czas  trwania  mandatu  każdej  
instytucji  przed  wejściem  w  życie  niniejszej  Konstytucji  pozostanie  nienaruszony  i  niezmieniony  aż  do  
zwykłego  wygaśnięcia  lub  do  nowych  wyborów.

wykonywane  przez  Radę  Sądownictwa  Kosowa.
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