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Başvurucu 
 
1. Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin 31 milletvekili Anayasa’nın 144.1 maddesine 

dayanarak bir dizi anayasal değişiklik önergesi sunmuşlardır. Anayasa’nın 144.3 
maddesine göre belirtilen yetkilere dayanarak Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
(bundan sonra: “Meclis Başkanı”) anayasa değişikliği önergelerinden seçtiği bir grup 
önergenin Anayasa’nın II Kısmında güvence altına alınan hak ve özgürlükleri 
kısıtlayıp kısıtlamadığını değerlendirmek üzere Anayasa Mahkemesi’ne anayasal 
denetim başvurusunda bulunmuştur.  
 

2. Meclis Başkanı 4 Mayıs 2012 tarihinde de değişiklik önergelerinden bir kısmı 
hakkında anayasal denetim başvurusunda bulunmuştur. Değişiklik önergelerinin 
ikinci grubu birinci gruptan bazı açılardan farklılık göstermektedir.  
 

3. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun başvurucusu Meclis Başkanı’dır.  
 
Hukuki dayanak 
 

4.  Başvurucu Anayasa’nı 113.9 ve 144.3 maddelerine, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 
tarihli Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasanın (bundan sonra: 
“Yasa”) 20 ve 54. maddelerine ve Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğünün (bundan sonra: “İçtüzük”) 56. kuralına dayandırılmıştır.  

 
Davanın Mahkeme’deki seyri 
 

5. Meclis Başkanı 23 Mart 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak 31 
milletvekili tarafından yapılan anayasa değişikliği önergesinin Anayasa’nın II. 
Kısmında güvence altına alınan hak ve özgürlükleri kısıtlayıp kısıtlamadığı 
konusunda anayasal denetim talebinde bulunmuştur. Bu değişiklik önergeleri Ek 
A’da verilmişlerdir.  
 

6. Mahkeme Başkanı 26 Mart 2012 tarihinde Üye Kadri Kryeziu’yu raportör yargıç 
olarak görevlendirmiş, Üye Robert Carolan başkanlığında üyeler Altay Suroy ve 
Snezhana Botusharova’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni belirlemiştir.  
 

7. Mahkeme 26 Mart 2012 tarihinde başvurucudan Anayasa’nın 144. maddesine göre 
başlatılan süreç hakkında ilave bilgi ve belge talebinde bulunmuştur.  
 

8. Başvuru 29 Mart 2012 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları 
Atifete Jahjagga’ya ve Kosova Ombudsmanı Sayın Sami Kurteshi’ye bildirilmiştir.  
 

9. Mahkeme başvurucudan talep ettiği ilave bilgi ve belgeleri 30 Mart 2012 tarihinde 
kabul etmiştir.  
 

10. Kosova Ombudsmanı Mahkeme’nin talebine 24 Nisan 2012 tarihinde cevap vererek 
değişiklik önergeleri hakkındaki uyarılarını bildirmiştir. Ombudsman’ın cevabı 
aşağıda alıntılanmıştır..  
 

11. Cumhurbaşkanı değişiklik önergeleri hakkındaki uyarıları 3 Mayıs 2012 tarihinde 
göndermiş olup söz konusu uyarılar aşağıda alıntılanmıştır.  
 

12. Meclis Başkanı anayasa değişikliği önergelerinden diğer bir kısma ilişkin denetim 
başvurusunu 4 Mayıs 2012 tarihinde Mahkeme’ye teslim etmiştir. BU değişiklik 
önergesi kısmı 23 Mart 2012 tarihinde anayasal denetimi talep edilen önergelerden 
birkaç açıdan farklıydı. Değişiklik önergelerinin ikinci grubu birinci grup 
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değişikliğinde adları yer alan milletvekillerinin yarısı tarafından desteklenmiş olup, 
geri kalanı diğer milletvekilleridir. Değişiklik önergelerinin ikinci grubu KO 48/12 
başvuru numarası ile kaydedilmişlerdir. Yapılan değişiklik önergeleri kararın 
sonundaki Ek B’de sunulmuşlardır.  
 

13. Mahkeme Başkanı 7 Mayıs 2012 tarihinde Meclis Başkanı’ndan hangi değişiklik 
önergesi grubunun incelenmesi gerektiğini bildirmesini talep etmiştir.  
 

14. Meclis Başkanı 10 Mayıs 2012 tarihinde cevabının bildirerek ikinci önerge grubunun 
Mahkeme tarafından incelenmesi gerektiğini bildirmiştir.  
 

15. Başvuran kişiler ve başvuru konusunun ilişkiden dolayı Mahkeme 10 Mayıs 2012 
tarihinde bu iki başvuruyu birleştirmeyi kararlaştırmıştır.  
 

16. İkinci önerge grubu için de aynı raportör yargıç ve Ön İnceleme Heyeti üyeleri 
belirlenmiştir.  
 

17. Ombudsman 22 Haziran 2012 tarihinde gönderdiği yazıda ikinci önerge grubuna 
ilişkin yorumlarını bildirmiştir.  

 
Olguların özeti 
 

18. Kosova Cumhuriyeti Meclisi Kosova Cumhuriyeti Anayasası metnini kabul ederek 
Anayasa 15 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anayasa’nın XIII. Kısmı 
[Nihai Hükümler] 144. maddesinde [Değişiklikler] anayasa değişiklik önergesi için 
Hükümet, Cumhurbaşkanı ve Meclis İçtüzüğünün belirlediği şekilde Kosova Meclisi 
üye tamsayısının ¼’i yetkili kılınmışlardır.  
 

19. Yeni Kosova İttifakı (AKR), Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Kosova Demokratik 
Partisi (PDK) yöneticileri Bay Behgjet Pacoli, Bay Isa Mustafa ve Bay Hashim Thaçi 6 
Nisan 2011 tarihinde bir Memorandum Anlaşması imzalamışlardır.  
 

20. Bu Anlaşmaya göre Atifete Jahjaga Ekselansları, Kosova Cumhurbaşkanlığına aday 
gösterilmiş ve anlaşma tarafları bu adaylığı tamamen desteklemişlerdir.  
 

21. Analaşmada, devamında yöneticilerin, Kosova Cumhurbaşkanı’nın halkın oyuyla 
doğrudan seçilmesini sağlayacak ilgili anayasa değişikliği ve mevzuatı geliştirecek 
“Cumhurbaşkanlığı Seçim Reformu Komisyonu”nun kurulması ve söz konusu 
anayasa değişiklikleri ile mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra en geç altı ay 
içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması konusunda mutabakata vardığı 
belirtilmiştir.  
 

22. Anlaşmaya göre yöneticilerin reform sonrası Genel Seçim Yasasının ilgili anayasa ve 
mevzuat değişikliklerinin yürürlüğe girmesinden sonra en geç 18 ay içerisinde genel 
seçimlerin yapılmasını öngören bir hükme yer verilmesi konusunda da mutabakata 
vardıkları belirtilmiştir.  
 

23. Analaşmanın sonunda yöneticilerin Kosova Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 
toplantıda Anlaşmada zikredilen değişiklikleri açıklayacakları belirtilmiştir.  
 

24. Meclis 7 Nisan 2011 tarihinde 75 kabul ve 2 çekimser oyla 04-R-2 sayılı kararı kabul 
edip yukarıda zikredilen Muhtıra Anlaşması desteklenmiştir.  
 



 4 

25. Meclis aynı tarihte 80 kabul, 2 geçersiz ve 10 karşı aday lehine oyla Atifete Jahjaga 
Ekselanslarının görev süresi 5 yıl olan Kosova Cumhurbaşkanlığına seçildiği 04-V-11 
sayılı kararı kabul etmiştir.  
 

26. PDK, LDK, AAK SLS, AKR ve 6+ parlamento grup başkanları 15 Nisan 2011 tarihinde 
iki komisyonun kurulması için Meclise teklif sunmuşlardır. Komisyonlardan biri 
Kosova Cumhuriyeti Anayasa Değişikliği Komisyonu, diğeri ise Kosova Cumhuriyeti 
Genel Seçim Yasası Değişikliği Komisyonuydu.  
 

27. Meclis 22 Nisan 2011 tarihinde 76 kabul, 4 çekimser ve 6 ret oyla Kosova 
Cumhuriyeti Anayasası Değişiklik Komisyonuna (bundan sonra: “Komisyon”) ilişkin 
04-V-12 sayılı kararı kabul etmiştir.  
 

28. Meclis Başkanı 6 Mayıs 2011 tarihinde Komisyon’u görev ve sorumlulukları hakkında 
ayrıntılı olarak bilgilendirmiştir.  
 

29. Komisyon 23 Aralık 2011 tarihinde görev süresinin uzatılmasını talep etmiştir.  
 

30. Meclis 20 Ocak 2011 tarihinde 62 kabul, 1 çekimser ve 2 ret oyla Komisyon’un görev 
süresinin uzatılması talebine binaen görev süresinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin 
04-V-227 sayılı kararı kabul etmiştir.  
 

31. Komisyon, önerilen anayasa değişikliklerini ve 31 milletvekilinin imzasının yer aldığı 
listeyi 23 Mart 2012 tarihinde Meclise sunmuştur.  
 

32. Meclis Başkanı anayasa değişikliği önergelerini 23 Mart 2012 tarihinde Anayasa 
Mahkemesi Başkanına göndererek değişiklik önergeleriyle Anayasa’nın II. Kısmında 
güvence altına alınan hakların kısıtlanıp kısıtlanmadığı konusunda anayasal denetim 
başvurusunda bulunmuştur.  
 

33. Yukarıda belirtilen yazı Anayasa Değişiklik Komisyonu Başkanı’nın Meclis 
Başkanı’na 19 Mart 2012 tarihinde gönderdiği Ek’i de içermekteydi. Söz konusu ekte 
“Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 144. maddesi uyarınca müteakip işlemler için 
anayasa değişiklik paketini tarafınıza gönderiyorum” denilmiştir.  
 

Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

34. Mahkeme, başvurucunun Anayasa’da belirtilip Yasa ve İçtüzükte açıklanan kıstasları 
yerine getirip getirmediğini değerlendirecektir.  
 

35. Mahkeme öncelikle başvurucunun Anayasa’nın 113.9 maddesine göre yetkili taraf 
sayılıp sayılamayacağını belirlemek durumundadır. Söz konusu madde şöyledir: 
“Kosova Meclisi Başkanı, verilen anayasal değişiklik önergelerinin Mecliste 
onaylanmasından önce, bu Anayasanın II. Kısmında güvenceye bağlanmış hak ve 
özgürlükleri kısıtlamadığını belirlemek amacıyla (Anayasa Mahkemesi’ne) 
başvurmalıdır”.  
 

36. Meclis Başkanı Dr. Jakup Krasniqi önerilen anayasa değişikliklerini anayasal denetim 
için Anayasa Mahkemesi’ne göndermiştir. Anayasa’nın 113.9 maddesine göre 
başvurucu yetkili taraf olup Mahkeme’ye başvurabilir.  
 

37. Öyle ki Mahkeme, başvurunun kabul edilirlik koşullarını yerine getirdiğini ve 
başvurunun kabul edilir olduğunu tespit etmiştir.  
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Ombudsmanın cevabı 
 

38.  Ombudsman, Anayasa’nın 84.10 maddesine ilişkin 1. değişiklikle ilgili olarak 
“işbirliği” sözcüğünün olası yorum farklarını ortadan kaldırmak amacıyla daha açık 
bir şekilde tanımlanmasını talep etmiştir.  
 

39. Ombudsman, Anayasa’nın 84.21 maddesine ilişkin 1. değişiklikle ilgili olarak 
“birlikte” sözcüğünün daha açık bir şekilde tanımlanmasını talep etmiştir. 
 

40. Ombudsman, Anayasa’nın 84.22 maddesine ilişkin 1. değişiklikle ilgili olarak 
olağanüstü hal ilanı kararında Başbakan’ın daha fazla kapsanması gerektiği 
görüşündedir.  
 

41. Ombudsman, Anayasa’nın 84.30 maddesine ilişkin 1. değişiklikle ilgili olarak Kosova 
Cumhuriyeti’ndeki durum raporu hakkında Cumhurbaşkanı’nın sorumlu 
olamayacağı görüşündedir.  
 

42. Ombudsman, Anayasa’nın 84.31 maddesine ilişkin 1. değişiklikle ilgili olarak 
Ombudsman’ın Meclis tarafından atanması gerektiği görüşündedir.  
 

43. Ombudsman, Anayasa’nın 86.1 maddesine ilişkin 3. değişiklikle ilgili olarak “yasayla 
belirlendiği şekilde” ifadesinin fıkranın sonunda yer alması gerektiği görüşündedir.  
 

44. Ombudsman, Anayasa’nın 87.2 maddesine ilişkin 4. değişiklikle ilgili olarak 
Cumhurbaşkanı’nın Meclis huzurunda ant içmesi gerektiği görüşündedir.  
 

45. Ombudsman, Anayasa’nın 90. maddesine ilişkin 7. değişiklikle ilgili olarak önerilen 
maddenin önemli kısmının Cumhurbaşkanlığı Yasasında kapsanması gerektiği 
görüşündedir. Ombudsman, bireysel af ve yargıçların atanması yetkilerinin 
Cumhurbaşkanı Vekilinde kalmaya devam etmesi görüşündedir. Ombudsman, 
Cumhurbaşkanı’nın yokluğu veya ehliyetsizliğinin uzun sürmesi halinde yargı 
yetkisinin işleyişini etkilememesi gerektiğini vurgulamıştır.  
 

46.  Ombudsman, Anayasa’nın 91.1 maddesine ilişkin 8. değişiklikle ilgili olarak istifanın, 
Cumhurbaşkanlığı görevini otomatikman devralan Meclis Başkanına teslim edilmesi 
gerektiği görüşündedir. 
 

47. Ombudsman, Anayasa’nın 91.6 maddesine ilişkin 8. değişiklikle ilgili olarak Meclis 
Başkanı’nın görev ehliyetsizliği durumunda görev yetkisinin yaşça en büyük olan 
başkan yardımcısına ve buna benzer şekilde geçer.  
 

48. Ombudsman 22 Haziran 2012 tarihli yazısıyla önerilen ikinci değişiklik grubu 
hakkındaki yorumlarını sunarak 84.31 sayılı maddenin silinmesi ve 134.1 maddenin 
“Ombudsmanın yeniden seçilebilme hakkı ile” ilavesiyle kalması gerektiğini 
bildirmiştir.  

 
Cumhurbaşkanı’nın cevabı 
 

49.  Cumhurbaşkanı 3 Mayıs 2012 tarihinde sadece cumhurbaşkanlığı seçim ilanına 
ilişkin Anayasa’nın mevcut 162. maddesi yerine öngörülen 10. değişiklik hakkındaki 
cevabını bildirmiştir.  
 

50. Cumhurbaşkanı, önerilen değişikliğin Cumhurbaşkanı’nın görevden alınması veya 
anayasal görev süresinin sonlandırılmasını öngördüğü görüşündedir. 
Cumhurbaşkanı, bunun önerilen anayasal değişiklikle geriye dönük bir eylemle 
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yapıldığını ve “görevden alma” ifadesi kullanılmadığı halde Cumhurbaşkanı’nın 
görevden alınmasına götüreceğini ileri sürmüştür.  
 

51. Değişiklik önergesine göre Anayasa’nın 45. maddesinde [Seçme ve Seçilme Hakkı] 
öngörülmediği şekilde seçme ve seçilme hakkı ihlal edilerek Cumhurbaşkanı’nın 
görev süresine son verilir. Seçilme hakkı görev süresini de öngörmüştür. Netice 
itibariyle seçilme hakkına ilişkin bu husus bir bireyin bir kamusal göreve seçildiği 
anda değiştirilemez. Anayasa, seçildikten sonra bu hususa ilişkin herhangi bir tedbir 
veya kısıtlama öngörmemiştir.  
 

52. Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 91. maddesinin [Cumhurbaşkanı’nın Görevden 
Alınması] Cumhurbaşkanı’nın hangi durumlarda görevden alınabileceğini açık bir 
şekilde belirttiğini ve Cumhurbaşkanı’nın bir anayasal değişiklikle görevden 
alınamayacağını vurgulamıştır.  
 

53. Cumhurbaşkanı, değişiklik önergesinin anayasal ve yasal hükümlerin uygulanmayışı 
veya geriye dönük değişikliklerine genel adalet ilkesine aykırı olduğunu ileri 
sürmüştür.  
 

54. Değişiklik önergesi, Anayasa’nın 24. maddesinde [Kanun Önünde Eşitlik] öngörülen 
ayrımcılık karşıtlığı ilkesine aykırıdır. 
 

55. Cumhurbaşkanı, değişiklik önergesinin güçler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini de ileri 
sürmüştür.  
 

Değişiklik önergelerinin anayasal denetimi 
 
Anayasa Yargısının Kapsamı   
 

56. Başvurunun Mahkeme’deki seyri kısmında belirtildiği üzere değişiklik önergeleri 
ikinci grubu Meclis Başkanı tarafından Mahkeme’ye teslim edilmiştir. Değişiklik 
önergeleri ikinci grubu birinci gruptan birkaç açıdan farklıdır.  
 

57. Mahkeme, Meclis Başkanı’nın önergelerin sadece ikinci grubunun incelenmesi 
gerektiğini bildirdiğini hatırlatır.  
 

58. Mahkeme, bu davayla ilgili hukuk güvenliği ihtiyacının bilincindedir. Mahkeme bu 
yüzden değişiklik önergeleri ikinci grubunun birinci grubu kapsadığı ve onun yerini 
tuttuğu ve de bu karardaki anayasal denetimin ikinci grupla ilgili olduğu 
görüşündedir.  
 

59. Öyle ki Mahkeme, Anayasa’nın 113.9 maddesinden kaynaklanan yargılama yetkisine 
anayasal denetimi yapacak, dolayısıyla değişiklik önergelerinin Anayasa’nın II. 
kısmında güvence altına alınan hak ve özgürlükleri kısıtlayıp kısıtlamayacağını teyit 
edecektir.  
 

60. Mahkeme, Anayasa’nın VIII. Kısmında [Anayasa Mahkemesi] yer alan 112. maddeye 
[Genel Esaslar] göre Anayasa’yı yorumlama ve yasalara ilişkin anayasal denetim 
yapmaya yetkili nihai merciin Anayasa Mahkemesi’nin olduğunu vurgular. 
 

61.  Mahkeme bu doğrultuda Anayasa’nın 144.3 maddesi uyarınca herhangi bir anayasa 
değişiklik önergesinin anayasal denetimiyle ilgili olarak Anayasa’nın II. Kısmındaki 
[Temel Hak ve Özgürlükler] 21. maddesine [Genel Esaslar] göre Kosova Cumhuriyeti 
hukuk düzeninin temelini oluşturan insan hak ve özgürlükleri ışığında ele alınması 
gerektiğini değerlendirmiştir.  
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62. Mahkeme bundan başka Anayasa’daki spesifik hakların  II. Kısmda ve özellikle 24. 

maddede [Kanun Önünde Eşitlik] belirlenen insan hak ve özgürlüklerinin 
genişletilmiş hali olduğundan III: Kısmın [Topluluk ve Mensuplarının Hakları] ve 
diğer hakların bu süreçte uygulanabilir olduğunu değerlendirmiştir.  
 

63. Bu özellikle Anayasa’nın 21.2 maddesinde belirtilmiş olduğu şekilde de Kosova 
Cumhuriyeti’nin Anayasa’nın sadece II. Kısmında kapsanmış olanları zorunlu olarak 
değil, insan hak ve özgürlüklerini koruyup güvence altına aldığını gösterir. 
 

64. Bu yüzden değişiklik önergeleri hakkında anayasal denetim yaptığı süre içerisinde bu 
Mahkeme, Anayasa’nın sadece II. kısmında kapsanmış insan hak ve özgürlüklerini 
değil Anayasa’nın tamamının kapsadığı hak e özgürlükleri ile Kosova Cumhuriyeti 
hukuk düzeninin öngördüğü hak ve özgürlükleri dikkate alacaktır.  
 

65. Mahkeme’nin Anayasa’nın yorumlanması ve yasalar hakkında anayasal denetim 
konusunda nihai merci olduğunun vurgulanması elzemdir. Bu, mevzuatın anayasal 
uygunluğu konusunda devletin en yüksek hukuki belgesi olan Anayasa’nın teminatı 
olarak Mahkeme’nin gerçekleşen (ex-post) yargılama yetkisidir.  
 

66. Mahkeme’nin bundan başka uygulama öncesi (ex-ante) diye tabir edilen değişiklik 
önergeleri hakkında önceden anayasal denetim yapma yetkisi de vardır. Mahkeme’ye 
bu yetkinin verilmesinin amacı değişiklik önergelerinin Anayasa’nın II. Kısmında 
belirtilen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlayıp kısıtlamadığı denetimini 
güvence altına almaktır.  
 

67. Mahkeme, Anayasa’nın bu doğrultuda açık olduğu görüşündedir. Anayasa değişiklik 
önergeleri, Meclis Başkanı’nın önerilen değişiklikleri Anayasa’nın II. Kısmındaki hak 
ve özgürlükleri kısıtlayıp kısıtlamadığını denetlemek amacıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurup söz konusu hak ve özgülüklerin kısıtlanmayacağı 
Mahkemece tespit edildikten sonra Meclis tarafından kabul edilebilir.  
 

68. Mahkeme, Anayasa’nın 21. maddesinin Kosova Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninin 
değerlerini belirleyen 7.1 maddesiyle ilgili olarak ele alınması gerektiği görüşündedir. 
7.1 maddesi şöyledir: Kosova Cumhuriyetinin Anayasal Düzeni özgürlük, barış, 
demokrasi, eşitlik, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, ayrımcılığının 
yapılmaması, mülkiyet hakkı, çevre koruma, sosyal adalet, çoğulculuk, devlet 
yetkilerinin paylaşımı ve piyasa ekonomisi ilkelerine dayanır. 
 

69. Anayasa’nın 56. maddesine [Olağanüstü Hal Süresince Temel Hak ve Özgürlükler] 
göre Anayasayla korunmuş temek hak ve özgürlüklerin askıya alınası yalnız bu 
Anayasaya göre olağanüstü hal ilan edildiğinde ve oluşan koşulların zorunlu kıldığı 
ölçüde yapılabilir. Bundan başka bu Anayasa’nın 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37 
ve 38. maddeleriyle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına 
hiçbir koşulda izin verilmez.  
 

70. Öyle ki anayasal düzenin bu temel değerlerine koruma sağlamak Anayasa 
Mahkemesi’nin görevidir. Anayasa Mahkemesi kararları bu doğrultuda Anayasa’nın 
116. maddesi [Kararların Hukuki Etkisi] 1. fıkrasında belirtildiği şekilde Kosova 
Cumhuriyeti yargısı, tüm kişileri ve kurumları için bağlayıcıdır. Söz konusu madde 
fıkrası şöyledir:  
 

Anayasa Mahkemesi kararları, Kosova yargı kurumları, tüm bireyler ve 
kurumlar için bağlayıcı niteliktedir. 
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71. Anayasa’nın 116. maddesi, anayasa değişiklik önergeleri hakkındaki karara da dahil 
olmak üzere, Mahkeme’nin tüm kararları için uygulanır.  
 

72. Mahkeme devamında, kararın B ekinde verilmiş olan anayasa değişiklik 
önergelerinin her birini ele alacaktır.  
 

I. Önerilen 1. değişiklik: Madde 84 [Cumhurbaşkanı’nın Yetkileri] 
 

73. Önerilen 1. değişiklik 84. madde 1, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 30. fıkralarının 
değiştirilmesi ve 31 ve 32. fıkralarının eklenmesi öngörülmüştür.  

 
Anayasa’nın 84.1 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 
 
74. Anayasa’nın mevcut 84.1 fıkrasına göre Kosova Cumhurbaşkanı:  

 
“Kosova Cumhuriyetini yurtiçinde ve dışında temsil eder” 
 

75. Değişiklik önergesine göre 84.1 fıkrası şöyledir: 
 

“[Kosova Cumhurbaşkanı] Kosova Cumhuriyetini temsil eder” 
 
Anayasa’nın 84.1 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 
 

76. Mahkeme, Anayasa’nın 84.1 fıkrası hakkındaki değişiklik önergesinin maddenin 
özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin 
gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 84.1 fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  
 

Anayasa’nın 84.9 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 
 

77.  Anayasa’nın mevcut 84.9 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 
 

“Anayasal konuları Anayasa Mahkemesine gönderebilir” 
 

78. Değişiklik önergesine göre 84.9 fıkrası şöyledir: 
 

“[Kosova Cumhurbaşkanı] anayasal meseleleri bu Anayasa’ya uygun şekilde 
Anayasa Mahkemesi’ne gönderir.   

 
Anayasa’nın 84.9 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
79. Mahkeme, Anayasa’nın 84.9 fıkrası hakkındaki değişiklik önergesinin maddenin 

özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin 
gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 84.9 fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.10 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 

 
80.  Anayasa’nın mevcut 84.10 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 

 
“Ülkenin dış politikasını yönetir” 

 
81. Değişiklik önergesine göre 84.10 fıkrası şöyledir: 
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“Ülkenin dış politikası konusunda Hükümetle işbirliği yapar”.   

 
Anayasa’nın 84.10 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
82. Mahkeme, Anayasa’nın 84.10 fıkrası hakkındaki değişiklik önergesinin maddenin 

özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin 
gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 84.10 fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.20 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 

 
83.  Anayasa’nın mevcut 84.20 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 

 
“Başbakanın önerisinden sonra Kosova Güvenlik Güçleri Komutanını atar” 

 
84. Değişiklik önergesine göre 84.20 fıkrası şöyledir: 

 
“Başbakanın önerisinden sonra Kosova Güvenlik Güçleri Komutanını atar”.   

 
Anayasa’nın 84.20 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
85. Mahkeme, Kosova Güvenlik Güçleri Komutanı’nın atama teklifi yetkisinin 

Hükümet’ten Başbakan’a devredildiği ve değişiklik önergesi hakkında daha ileri 
düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 
84.20 fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.21 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 

 
86.  Anayasa’nın mevcut 84.21 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 

 
“Başbakanla işbirliği içerisinde, Kosova Haber Alma Teşkilatı Müdürü, Müdür 
Yardımcısı ve Genel Müfettişini atar” 

 
87. Değişiklik önergesine göre 84.21 fıkrası şöyledir: 

 
“Kosova İstihbarat Ajansı Müdürünü atar”   

 
Anayasa’nın 84.21 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
88. Mahkeme, Cumhurbaşkanı’nın Başkan olmaksızın Kosova İstihbarat Ajansı 

Müdürü’nü atayacağını tespit etmiş olup değişiklik önergesi hakkında daha ileri 
düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 
84.21 fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.22 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 

 
89.  Anayasa’nın mevcut 84.22 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 

 
“Başbakanla istişare ederek Olağanüstü Hal ilanına karar verir” 

 
90. Değişiklik önergesine göre 84.22 fıkrası şöyledir: 
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“Başbakana bilgi verdikten sonra Olağanüstü Hal ilanına karar verir”   

 
Anayasa’nın 84.22 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
91. Mahkeme, Cumhurbaşkanı’nın Başbakana danışmadan olağanüstü hal ilan 

edebileceğini tespit etmiş olup değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde 
denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 84.22 
fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.23 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 

 
92.  Anayasa’nın mevcut 84.23 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 

 
“Kosova Güvenlik Kurulunun toplanmasını talep edebilir ve Olağanüstü Halde 
kurula başkanlık eder;” 

 
93. Değişiklik önergesine göre 84.23 fıkrası şöyledir: 

 
“Kosova Güvenlik Kuruluna başkanlık eder”.   

 
Anayasa’nın 84.23 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
94. Mahkeme, Anayasa’nın 84.23 fıkrası hakkındaki değişiklik önergesinin maddenin 

özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin 
gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 84.23 fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.24 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 

 
95.  Anayasa’nın mevcut 84.24 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 

 
“Başbakanla yaptığı istişare doğrultusunda, Kosova Cumhuriyeti diplomatik ve 
konsolosluk misyonlarının kurulmasına karar verir” 

 
96. Değişiklik önergesine göre 84.24 fıkrası şöyledir: 

 
“Hükümetin önerisi üzerine Kosova Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk 
misyonlarını kurar”   

 
Anayasa’nın 84.24 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
97. Mahkeme, Anayasa’nın 84.24 fıkrası hakkındaki değişiklik önergesinin maddenin 

özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin 
gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 84.24 fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.26 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 

 
98.  Anayasa’nın mevcut 84.26 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 

 
“Merkez Seçim Komisyonu Başkanını atar” 
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99. Değişiklik önergesine göre 84.26 fıkrası şöyledir: 

 
“Bu Anayasa uyarınca Merkez Seçim Komisyonu Başkanını atar”   

 
Anayasa’nın 84.26 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
100. Mahkeme, Anayasa’nın 84.26 fıkrası hakkındaki değişiklik önergesinin maddenin 

özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin 
gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 84.26 fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.30 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak 

 
101. Anayasa’nın mevcut 84.30 fıkrasına göre [Kosova Cumhurbaşkanı]: 

 
“Yılda en az bir defa, kendi çalışmalarıyla ilgili Kosova Meclisine hitap eder” 

 
102. Değişiklik önergesine göre 84.30 fıkrası şöyledir: 

 
“Yılda en az bir defa Kosova Cumhuriyeti’ndeki durumla ilgili olarak Kosova 
Meclisi’nde konuşma yapar”   

 
Anayasa’nın 84.30 fıkrası değişikliği hakkında anayasal denetim 

 
103. Mahkeme, Anayasa’nın 84.30 fıkrası hakkındaki değişiklik önergesinin maddenin 

özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin 
gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 84.30 fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
Anayasa’nın 84.31 fıkrası ilavesine ilişkin olarak 

 
104. İlave önergesine göre 84.31 fıkrası şöyledir: 

 
“Kosova Meclisi’nin önerisine dayanarak Ombudsman’ı atar”   

 
Anayasa’nın 84.31 fıkrası ilavesi hakkında anayasal denetim 

 
105. Ombudsman bu taleplerle ilgili cevabında, Ombudsman’ın Meclisle olan yakın 

ilişkiden dolayı Meclis tarafından atanması gerektiğini belirtmiştir. Ombudsman, 
Kurumun tavsiye niteliğinde karar alma gücü olduğunu ve Meclis’in insan haklarını 
ihlal eden kurumlara yönelik yasa teklifi ve/veya gensoru önergeleriyle bu tavsiyelere 
cevap verebileceğini belirtmiştir.  
 

106. Mahkeme, Anayasa’nın 132’den 135. maddeye kadar görevinin belirlendiği 
Ombudsmanlık Kurumunun anayasal bir makam olup Meclis’in önerisi 
doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından atanması önerildiğini tespit etmiştir. 
Anayasa’da Meclis tarafından önerilen Ombudsman’ın Cumhurbaşkanı tarafından 
reddine ilişkin koşullar belirlenmemiştir. Bu mesele söz konusu taleple doğrudan 
ilgili olmadığı halde, Cumhurbaşkanı’nın böyle bir atamayı yapmayı makul 
gerekçelerle reddetmesi durumlar dışında inceleme konusu olacağı ortaya 
çıkmaktadır.  
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107. Yukarıda belirtilenler dikkate alındığında Mahkeme,  yeni 84.32 fıkranın 
Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini 
kısıtlamadığını tespit etmiştir.   

 
Anayasa’nın 84.32 fıkrası ilavesine ilişkin olarak 

 
108. İlave önergesine göre 84.32 fıkrası şöyledir: 

 
“Anayasa ve yasa ile belirlenen diğer görevleri yerine getirir”   

 
Anayasa’nın 84.32 fıkrası ilavesi hakkında anayasal denetim 

 
109. Mahkeme, Anayasa’nın 84.32 fıkrası hakkındaki değişiklik önergesinin 84. 

maddenin özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde 
denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Yukarıda belirtilenler dikkate alındığında 
Mahkeme, yeni 84.32 fıkranın Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.   

 
II. Önerilen 2. değişiklik: Madde 85 [Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yeterliliği] 

 
110. Önerilen 2. değişiklikle 85. maddenin silinip yeni bir 85. madde ile değiştirilmesi 

öngörülmüştür.  
 
Anayasa’nın 85. madde değişikliğine ilişkin olarak 
 
111. Anayasa’nın mevcut 85. maddesi şöyledir:   

 
“Otuz beş (35) yaşını tamamlayan her Kosova Cumhuriyeti vatandaşı, Kosova 
Cumhurbaşkanlığına seçilebilir.”  
 

112. Değişiklik önergesine göre 85. madde şöyledir: 
 

“1. Aday olduğu anda 35 (otuz beş) yaşını tamamlamış olan her Kosova 
Cumhuriyeti vatandaşı Kosova Cumhurbaşkanı olabilir. 
 
2. Kosova Cumhurbaşkanlığına aday olacak he Kosova Cumhuriyeti 
vatandaşının adaylıktan önceki son beş yıllık sürede Kosova Cumhuriyeti’nin 
daimi mukimi olmuş olması gerekir. 
 
3. Cumhurbaşkanlığına seçilen adayın Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Ant İçme töreninden önce bütün kamusal görevlerden istifa etmiş olması 
gerekir. 
 
4. Bu maddede belirtilenler dışında Cumhurbaşkanlığı adaylarının yasayla 
belirlenmiş diğer koşulları da yerine getirmiş olmaları gerekir. ” 

 
Anayasa’nın önerilen yeni 85.1 fıkrası hakkında anayasal denetim 
 

113. Mahkeme, önerilen değişikliğin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaş kıstası 
anlamında 85. maddenin özünü değiştirmediği; değişiklik önergesi hakkında daha 
ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Mahkeme bu yüzden önerilen 
85.1 fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  
 

Anayasa’nın önerilen yeni 85.2 fıkrası hakkında anayasal denetim 
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114. Cumhurbaşkanlığı adaylarının adaylıktan önceki son beş yıllık süre içerisinde daimi 

ikametgahlarının Kosova Cumhuriyeti’nde olması gerektiği yönündeki sınırlama bazı 
zorluklara neden olmaktadır. İlk bakışta Cumhurbaşkanı’nın ülkenin en yüksek siyasi 
makamına gelmeden önce ülke vatandaşları ve devletiyle daha sıkı bağlara sahip 
olması bakımında makul gibi görünebilir.  
 

115. Ancak Anayasa’nın 45.1 maddesi [Seçme ve Seçilme Hakkı] şöyledir: 
 

“Mahkeme kararıyla bu hakka sınırlama konmadıkça, Kosova Cumhuriyetinin, 
seçim gününde bile olsa, on sekiz yaşını tamamlamış her vatandaşı, seçme ve 
seçilme hakkına sahiptir. ” 

 
116. Seçim sürecine katılım hakkı demokratik toplumların bölünmez insan hakkıdır. Bu 

Mahkeme bu hakkın önemini, yani özgür ve adil seçimlerde sadece seçme hakkı değil, 
seçilme hakkının önemini de vurgulamıştır (bkz. 23 Mart 2010 tarihli KI 73/09 
Mimoza Kusari-Lila v. Merkez Seçim Komisyonu Davası Kabul Edilmezlik Kararı). 
Mahkeme, söz konusu kararın 24. maddesinde seçimin önemini şu şekilde 
vurgulamıştır: 

 
AİHM kararlarında serbest seçimlerin ve demokrasinin önemini sürekli 
vurgulamıştır. Aynı kararda Mahkeme şu görüşü bildirmiştir: ‘Demokrasi, 
özleşmede öngörülen yegâne siyasi model olarak karşımıza çıkmakta olup 
sözleşme ile tek örtüşendir.’ AİHM aynı kararda 6-7 Temmuz ve 18-19 Ekim 
2002 tarihli oturumlarından çıkan 51 (Yönergeler) ve 52 (raporlar) Avrupa 
Demokrasi Komisyonu tarafından Venedik Komisyonu Yasası ile onayladığı İyi 
Uygulama Koduna atıfta bulunmuştur (190/2002 sayılı görüş, CDL-ADN 
(2002) 23 RTV). Venedik Komisyonu bu vesile ile şunu beyan etmiştir: 
 
“Avrupa seçim mirasının dayandığı beş ilke şunlardır: seçimler evrenseldir, 
eşittir, gizlidir ve doğrudan oylama ile yapılır. Bunun dışında seçimler düzenli 
aralıklarla yapılmalıdır.” 

 
117.  Bunun dışında Kosova Anayasası, vatandaşlarının haklarını kullanmaları ilkesine 

dayanır. Bu hak, “şahsi hal” da dahil olmak üzere hiç kimsenin herhangi bir esasa 
göre ayrımcılığa maruz kalamayacağını ve ayrım olmadan herkesin hukuk koruması 
hakkını öngören 24. madde [Kanun Önünde Eşitlik] ile açıkça görülmektedir. 
Önerilen fıkra Kosova’da ikamet etmemiş kişilerin Kosova Cumhurbaşkanlığı 
görevine aday olmalarını yasaklamaktadır.   
 

118. Anayasa’nın 155. maddesi [Vatandaşlık] bu Anayasa’nın kabul edildiği tarihte, 15 
haziran 2008, Kosova’nın meşru mukimleri ile 1 Ocak 1998 tarihindeki mukimler ve 
onların ardıllarının mevcut ikametgahlarından bağımsız olarak Kosova vatandaşlığı 
hakkına sahip olduklarını öngörmüştür. Bunlar, vatandaşlık hakkına sahip olmuş ve 
halen olan kişileri kapsayan geniş kategorilerdir.  
 

119. Kosova’nın yakın tarihi 1 Ocak 1998 tarihinde buna benzer çok sayıda kişinin 
Kosova’da bulunduğunu göstermektedir. Diasporanın önemli bir kısmı, aralarında 
ekonomik nedenlerin de yer aldığı çeşitli nedenlerden dolayı Kosova’yı terk etmiştir. 
Ekonomik veya başka nedenlerden dolayı diasporada bulunan ve Kosova 
vatandaşlığına sahip veya vatandaşlık hakkı olan bu kişiler mevcut statülerinden 
dolayı ayrımcılığa maruz kalabilirler. Önerilen değişiklik bu kişileri son beş yılda 
Kosova’da ikamet etmiş olan kişiler karşısında eşitsiz duruma düşürmektedir.  
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120. Önerilen değişiklik söz konusu göreve aday olmadan önceki son beş yıllık sürede 
daimi ikametgahının Kosova’da olmayan her vatandaşın hakkına sınırlama 
getirmektedir. Öyle ki Mahkeme, ikametgah kıstasını yerine getirmeyen 
vatandaşların seçilme hakkına kısıtlama getirebileceği ve bu sebepten dolayı 
Anayasa’ya 85.2 fıkrasının eklenmesiyle yapılacak değişikliğin Anayasa’nın II. 
Kısmında belirlenen hak ve özgürlükleri kısıtlayacağını tespit etmiştir.  
 

Anayasa’nın önerilen yeni 85.3 fıkrası hakkında anayasal denetim 
 

121. Mahkeme, önerilen değişikliğin Cumhurbaşkanı’nın başka kamusal veya siyasi 
görev yürütemeyeceğini öngören Anayasa’nın mevcut 88. maddesine uygun olduğu 
görüşündedir. Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri 
düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 85.3 
fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  

 
Anayasa’nın önerilen yeni 85.4 fıkrası hakkında anayasal denetim 
 

122. Önerilen yeni fıkra şöyledir: 
 

“4. Bu maddede belirtilenler dışında Cumhurbaşkanlığı adaylarının yasayla 
belirlenmiş diğer koşulları da yerine getirmiş olmaları gerekir. ” 

 
123. Mahkeme, Cumhurbaşkanı adaylarının Yasa ile belirlenen diğer koşulları yerine 

getirmeyi gerektiren hükmün, belli tanımların Anayasa ile öngörülmüş olması 
dışında, Cumhurbaşkanlığı görevine erişmek veya Cumhurbaşkanlığı görevini yerine 
getirmek için kıstasları tadil edecek bir mekanizma olarak işleyemeyeceğini tespit 
etmiştir.  
 

124. Mahkeme, bunun Cumhurbaşkanlığı görevine erişmek veya Cumhurbaşkanlığı 
görevini yerine getirmek için kıstasları değiştirecek bir yasa çıkartmak üzere 
kullanılabilecek bir hüküm olmadığı, bir bakıma Anayasa’ya aykırı olduğu 
görüşündedir. Bu tür tadilatlar ancak anayasa değişiklikleriyle yapılabilir.  Öyle ki 
Mahkeme, bir anayasa değişiklinin önerilmesi durumunda böyle bir tadilatın 
Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgülükleri kısıtlayıp kısıtlamadığını 
Mahkemece teyit edilmesi gerektiğini tespit etmiştir.  
 

III. Önerilen 3. değişiklik: Madde 86 [Cumhurbaşkanı Seçimi] 
 

125. Önerilen 3. değişiklikle 86. maddenin silinip yeni bir 86. madde ile değiştirilmesi 
öngörülmüştür.  
 

126. Mevcut 86. madde şöyledir: 
 

“1. Kosova Cumhurbaşkanı, gizli oylamayla Meclis tarafından seçilir. 
 
2. Kosova Cumhurbaşkanı seçimi, mevcut Cumhurbaşkanın görev süresi 
dolamsından en geç otuz (30) gün önce yapılmalıdır. 
 
3. Kosova Meclisi Milletvekillerinden en az otuzundan (30) imza sağlayan her 
Kosova Cumhuriyeti vatandaşı, Kosova Cumhurbaşkanlığına aday olabilir. 
Meclis üyeleri, yalnız bir Kosova Cumhurbaşkanı adayı için imza verebilirler. 
 
4. Cumhurbaşkanı seçimi, Meclis üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) oyuyla 
yapılır. 
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5. Eğer ilk iki seçim turunda adaylardan hiçbiri üçte ikilik (2/3) oy 
çoğunluğunu sağlayamazsa, ikinci turda en yüksek oyu alan iki adayın 
yarıştığı üçüncü tur yapılır ve mevcut ve oy kullanabilen üye oylarının çoğunu 
alan aday, Kosova Cumhurbaşkanı seçilir. 
 
6. Eğer üçüncü turun sonunda adaylardan hiçbiri Kosova Cumhurbaşkanlığına 
seçilemezse, meclis feshedilir ve kırk beş gün içerisinde yapılması gereken erken 
seçimler ilan edilir.”     

 
127. Önerilen değişikliğe göre 86. madde şöyledir: 

 
“1. Kosova Cumhurbaşkanı, oy hakkı olan vatandaşlar tarafından doğrudan 
seçilir.  
 
2. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kosova Cumhurbaşkanlığı olağan görev 
süresinin bitmesine en az altı ay kala, Meclis Başkanı tarafından ilan edilir.  
 
3. Bu Anayasa ile belirlenen koşulları yerine getiren her Kosova Cumhuriyeti 
vatandaşı Cumhurbaşkanlığına aday olabilir: (a) son seçimlerde yasaya uygun 
şekilde seçim barajını aşmış parlamenter siyasi oluşumlardan; (b) Mecliste 
kendilerine sandalye tahsis edilmiş siyasi oluşumlardan; (c) Merkez Seçim 
Komisyonu’na Kosova Cumhuriyeti’nde seçme hakkı olan en az 15.000 (on beş 
bin) seçmenin imzasını sağlamış toplu dilekçeyle. Adaylık süreci yasayla 
belirlenen süreler ve usullere göre gerçekleştirilir.  
 
4. İlk seçim turunda geçerli oyların salt çoğunluğunu (% 50’en fazlasını) alan 
Cumhurbaşkanı adayı Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilir. İlk turda 
oyların salt çoğunluğunu hiçbir adayın alamaması durumunda, seçimin ikinci 
turu ilk turda en çok oyu alan iki adayın katılımıyla gerçekleşir. İkinci seçim 
turu, ilk turdan sonra en geç 30 gün içerisinde yapılır. İkinci seçim turunda 
oyların salt çoğunluğunu alan aday Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
seçilir.  

 
Anayasa’nın önerilen yeni 86.1 fıkrası hakkında anayasal denetim 
 

128. Mahkeme, Cumhurbaşkanı’nın seçme hakkına sahip vatandaşların oyuyla doğrudan 
seçilmesine ilişkin değişiklik önergesinin vatandaş haklarının iyileştirilmesi olduğu 
görüşündedir. Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri 
düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 86.1 
fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  

 
Anayasa’nın önerilen yeni 86.2 fıkrası hakkında anayasal denetim 
 

129. Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı olağan görev süresinin dolmasına altı ay kala 
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilanına ilişkin hükmün Anayasa ile öngörülmüş insan hak 
ve özgürlüklerine etkisi olmadığı görüşündedir. Mahkeme, bu sebepten dolayı 
değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı 
görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 86.2 fıkrasına ilişkin değişikliğin 
Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini 
kısıtlamadığını tespit etmiştir.  
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Anayasa’nın önerilen yeni 86.3 fıkrası hakkında anayasal denetim 
 

130. Önerilen yeni 86.3 fıkrası Cumhurbaşkanının vatandaşların oyuyla doğrudan 
seçimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı adaylık kıstaslarını önermektedir. Mevcut 
durumda Cumhurbaşkanı milletvekillerinin oyuyla seçildiğinden adaylık da en az 30 
milletvekilinin imzasıyla konabilmektedir. Her milletvekilinin sadece bir aday için 
imza verebildiğine göre mevcut sisteme göre sadece dört kişinin aday olabileceği 
anlamına gelmektedir. Seçim doğrudan vatandaşların oyuyla yapılacak şekilde sistem 
değiştiğinden daha çok sayıda adayın olmaması için kuramsal olarak bir gerekçe 
bulunmamaktadır.  
 

131. Değişiklik önergesine göre seçim barajını aşmış siyasi oluşumların ve Mecliste 
tahsis edilmiş sandalyeleri bulunan siyasi oluşumların aday göstermeleri yanı sıra oy 
kullanma hakkına sahip en az 15.000 seçmenin imzasının sağlandığı toplu dilekçe ile 
de aday olunabilmektedir. Süre ve diğer usuller yasayla belirlenmelidir.  
 

132. Çok etnikli çeşitlilik değerleri ile Anayasa’nın 3. maddesinde [Kanun Önünde 
Eşitlik] belirlenmiş ve korunmuş göz önünde bulundurulduğunda Mecliste tahsis 
edilmiş sandalyelere sahip siyasi oluşumların aday gösterebilmeleri, onların hakları 
bakımından haklı sebep gibi görünmektedir.  
 

133. Benzer şekilde oy kullanma hakkına sahip 15.000 seçmenin toplu dilekçesiyle aday 
olma hakkı birçok demokratik ülkede uygulanan bir kıstastır. Ancak bu öneri, seçim 
barajını aşamamış siyasi oluşumların Cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkını 
reddeder.  
 

134. Öyle ki meşru bir şekilde kayıtlı olup tüm diğer partiler gibi seçime katılma hakkı 
bulunan bir partinin tercih ettikleri birini aday gösterme hakkı reddedilir.  
 

135. Mahkeme, böyle bir sınırlamanın kamusal yaşama katılımı beklenen siyasi 
oluşumlara karşı ayrımcılık olarak değerlendirmektedir. Bu durum, bu tür siyasi 
oluşumların üyeleri ve seçmenlerini Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarını 
gösterme hakkından mahrum bırakmaktadır. Böyle bir kısıtlama, söz konusu siyasi 
oluşumların devletin siyasi yaşamına katılımının dışlanması bakımından yerine 
getirilmesi beklenen orantılılık kıstasını yerine getirmemektedir.  
 

136. Aslında Anayasa’nın 24. maddesi kişilere karşı ayrımcılığı birçok açıdan 
yasaklamaktadır. Bunlardan biri “siyasi ve diğer görüşler”dir. Siyasi görüşünü beyan 
etmek isteyen kişilerin meşru bir şekilde kurulmuş bir siyasi parti üyesi olarak bunu 
yapmaya hakları vardır. Siyasi partilerin yasayla korunmuş özel statüleri vardır. 
Siyasi partiler yasayla belirlenmiş kıstaslara göre kurulur ve kurulduklarında ayrım 
olmaksızın muamele görmeleri gereklidir.  
 

137. Mahkeme, siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı seçimine aday gösterme haklarının 
bulunmaması halinde gayrimeşru ayrımcılığın olacağı görüşündedir.  
 

138. Öyle ki Mahkeme, önerilen 86.3 fıkrasının tüm siyasi olumlara aday gösterme hakkı 
tanımadığından Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgürlükleri 
kısıtladığını tespit etmiştir.  
 

139. Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı adaylığının sadece siyasi partilerin atkılımı ve 15.000 
vatandaşın desteğiyle konulabileceğini tespit etmiştir. Vatandaşların toplu 
imzalarıyla kaç adayın çıkabileceğini kimse tahmin edemez. Bu, Cumhurbaşkanlığı 
adaylığına kimin teklif edileceği konusunda siyasi partilere büyük rol biçmektedir.  
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140. Mahkeme, Anayasa’nın 88. maddesinin [Bağdaşmazlık] mevcut hali ile 88. madde 
değişiklik önergesinde siyasi partilerde her tür görevin ifasını yasakladığını tespit 
etmiştir. Gelecekte görevi esnasında ve tekrar seçilmek istemesi durumunda siyasi 
partilerden talep edeceği destek için her Cumhurbaşkanı’nın ulaşması gereken denge 
göz önünde bulundurulması gerekir. Görevi devam eden Cumhurbaşkanı’nın da 
siyasi sürece katıldığı 88. maddenin ihlal edilmeyeceğini sağlayan yolun 
bulunmasının zorluğu dikkatli inceleme gerektirir.  
 

Anayasa’nın önerilen yeni 86.4 fıkrası hakkında anayasal denetim 
 

141. Mahkeme, ilk seçim turunda hiçbir adayın oyların salt çoğunluğunu alamayıp ikinci 
seçim turunun yapılmasına ilişkin hükmün Anayasa ile öngörülmüş insan hak ve 
özgürlüklerine etkisi olmadığı görüşündedir. Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik 
önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle 
ki Mahkeme, önerilen 86.4 fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında 
belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  

 
IV. Önerilen 4. değişiklik: Madde 87 [Görev Süresi ve Yemin Töreni] 

 
142. Önerilen 4. değişiklikle 87. maddenin silinip yeni bir 87. madde ile değiştirilmesi 

öngörülmüştür.  
 

143. Mevcut 87. madde şöyledir: 
 

1. Kosova Cumhurbaşkanının görevi, Kosova Meclisinde yemin ettikten sonra 
başlar. Yemin metni, yasayla düzenlenir. 
 
2. Cumhurbaşkanının görev süresi beş (5) yıldır. 
 
3. Cumhurbaşkanının birinci dönem süresi tamamlandıktan sonra, yalnız bir 
dönem daha seçilebilir. 
 

144. Önerilen değişikliğe göre 87. madde şöyledir: 
 

1. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş (5) yıldır ve seçilen 
adayın ant içme töreninden itibaren başlar.  
 
2. Cumhurbaşkanı kamusal bir mekanda Anayasa Mahkemesi Başkanı 
huzurunda ant içer. Ant içme metni şöyledir: 
 

Tüm varlığımla Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve 
toprak bütünlüğünü koruyup savunacağıma, tüm vatandaşların hak ve 
özgürlüklerinin güvence altına alacağıma, Anayasa ve yasalara riayet edip 
onları koruyacağıma, tüm vatandaşların huzur ve refahını gözeteceğime, 
yalnız Kosova Cumhuriyeti’ne bağlı kalacağıma, Kosova Cumhuriyeti’ndeki 
sorumluluklarımla çelişen diğer herhangi bir ülkedeki tüm görevlerimden 
feragat ederek tüm gücümle Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının birliğini 
temsil edeceğime ant içerim.   

 
3. Cumhurbaşkanı sadece bir dönem daha seçilebilir.  

 
Anayasa’nın önerilen yeni 87. maddesi hakkında anayasal denetim 
 

145. Mahkeme, ant içme metninin Anayasa’ya konması dışında değişiklik önergesinin 
87. maddenin özünü değiştirmediği görüşündedir. Ant içme metnindeki hiçbir şey II: 
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Kısımda belirlenmiş hak ve özgürlüklere etki edecek meseleleri gündeme 
getirebilecek cinsten sayılmaz. Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi 
hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki 
Mahkeme, önerilen 87. maddeye ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında 
belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  

 
V. Önerilen 5. değişiklik: Madde 88 [Bağdaşmazlık] 

 
146. Önerilen 5. değişiklikle 88. maddenin silinip yeni bir 88. madde ile değiştirilmesi 

öngörülmüştür.  
 

147. Mevcut 88. madde şöyledir: 
 

1. Cumhurbaşkanı, başka bir kamu görevinde bulunamaz. 
 
2. Seçildikten sonra Cumhurbaşkanı, siyasi partilerde hiçbir görev yürütemez.  
 

148. Önerilen değişikliğe göre 88. madde şöyledir: 
 

1. Cumhurbaşkanı başka bir kamusal görevi bekletip icra edemez.  
 
2. Cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi oluşumda bir görevi bekletip icra edemez 
ve bir siyasi oluşumun üyesi olamaz.  

 
Anayasa’nın önerilen yeni 88. maddesi hakkında anayasal denetim 
 

149. Mahkeme, değişiklik önergesinin 88. maddenin özünü değiştirmediği görüşündedir. 
Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde 
denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 88. maddeye 
ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden 
herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  

 
VI. Önerilen 6. değişiklik: Madde 89 [Dokunulmazlık] 

 
150. Önerilen 6. değişiklikle 89. maddenin silinip yeni bir 89. madde ile değiştirilmesi 

öngörülmüştür.  
 

151. Mevcut 89. madde şöyledir: 
 

Kosova Cumhurbaşkanın, kendi görev alanıyla ilgili fiil ve karalardan dolayı 
hukuki kovuşturma, suç duyurusunda bulunma veya görevinden alınma 
konusunda dokunulmazlığı vardır.  
 

152. Önerilen değişikliğe göre 89. madde şöyledir: 
 

Kosova Cumhurbaşkanın, yetkileriyle ilgili karalardan dolayı hakkında hukuki 
kovuşturma ve suç duyurusunda bulunulma konusunda dokunulmazlığı vardır.  
 

Anayasa’nın önerilen yeni 89. maddesi hakkında anayasal denetim 
 

153. Mahkeme, değişiklik önergesinin 89. maddenin özünü değiştirmediği görüşündedir. 
Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde 
denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 89. maddeye 
ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden 
herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  
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VII. Önerilen 7. değişiklik: Madde 90 [Cumhurbaşkanının Geçici 

Yetersizliği] 
 

154. Önerilen 7. değişiklikle 90. maddenin silinip yeni bir 90. madde ile değiştirilmesi 
öngörülmüştür.  
 

155. Mevcut 90. madde şöyledir: 
 

1. Cumhurbaşkanı geçici olarak sorumluluklarını yerine getiremeyecek 
durumda olduğunda, yetkilerini Kosova Cumhurbaşkanlığını vekâleten 
yürütecek Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanına kendi rızasıyla devredebilir. 
Sorumlulukların devredilmesi kararı, devir gerekçelerini ve biliniyorsa devir 
süresi ile ilgili bilgileri içermelidir. Kosova Cumhurbaşkanı sorumlulukları 
yeniden üstlenebilir duruma geldiğinde görevinin başına geçer ve aynı anda 
Meclis Başkanının vekâlet görevi son bulur. 
 
2. Rıza sağlanıp sorumluluklar devredilmediyse Kosova Cumhuriyeti Meclisi, 
hekim heyetiyle danıştıktan sonra, üye tam sayısı üçte ikisinin (2/3) oyuyla 
Cumhurbaşkanının geçici yetersizliğine karar verilir. Kosova Meclisi Başkanı, 
göreve yeniden başlayabilir hale gelmesine kadar, Cumhurbaşkanına vekâlet 
eder. 
 
3. Kosova Cumhurbaşkanlığı vekâlet görevi altı (6) aydan uzun bir sürede 
yapılamaz. 
 

156. Önerilen değişikliğe göre 90. madde şöyledir: 
 

1. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın geçici olarak sorumluluklarını yerine 
getiremeyecek durumda ise, yetkilerini Kosova Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığını vekaleten yürütecek olan Meclis Başkanına kendi rızasıyla 
devredebilir. Cumhurbaşkanı’nın yetki devrine ilişkin yazılı kararı, devir süresi 
tahmin edilebilir ise, devir gerekçeleri ve süresini kapsamalıdır. 
Cumhurbaşkanı, görevini yerine getirebilecek duruma geldiğinde yetkilerini 
yeniden uygulamaya başlar ve bu durumda Meclis Başkanı’nın 
Cumhurbaşkanlığı Vekalet Görevi son bulur.  
 
2. Cumhurbaşkanı sağlık durumundan dolayı sorumluluklarını yerine 
getiremez durumda olup yetkilerini kendi iradesiyle Kosova Cumhuriyeti Meclis 
Başkanı’na devretmezse, Meclis üye tamsayısının oyçokluğuyla 
Cumhurbaşkanı’nın sağlık durumunun sorumluluklarını yerine getirmeye 
elverişli olup olmadığının değerlendirilmesi süreci başlatılabilir. Meclis, yetkili 
sağlık kurumundan Cumhurbaşkanı’nın sağlık durumunu değerlendirecek 
Meclis’e rapor sunacak Sağlık Heyetinin kurulmasını talep eder. Sağlık 
Heyetinin raporunda Cumhurbaşkanı’nın sorumluluklarını yerine getirmeye 
ehil olmadığı tespit edilirse Meclis üye tamsayısının 2/3 (üçte ikilik) çoğunlukla 
Cumhurbaşkanlığı görevine geçici olarak vekalet edilmesi kararı alınabilir. Bu 
durumda Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Cumhurbaşkanlığı görevini 
vekaleten yürütür. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı her an sağlık 
durumunun tekrar değerlendirilip, Sağlık Heyetinin Cumhurbaşkanı’nın 
sorumluluklarını tekrar üstlenmeye elverişli olduğunu tespit etmesi 
durumunda, göreve iadesini talep edebilir.    
 
3. Sağlık durumu dışında başka herhangi bir sebepten dolayı Kosova 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın sorumluluklarını yerine getiremez durumda 
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olup yetki devrinin iradeye bağlı olarak gerçekleşmediği durumda, Kosova 
Meclisi üye tamsayısının oyçokluğuyla Cumhurbaşkanlığı görevine geçici 
olarak vekalet edilmesi sürecini başlatabilir. Meclis, üye tamsayısının 2/3 (üçte 
ikilik) oyçokluğuyla, Cumhurbaşkanı’nın sorumluluklarını yerine 
getirmeyeceğine ilişkin karar alırsa, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 
göreve yeniden başlamaya elverişli olacağı ana kadar Meclis Başkanı 
Cumhurbaşkanlığını vekaleten yürütür.  
 
4. Bu Anayasa ile başka şekilde belirlenmedikçe Kosova Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığına Vekalet görevi 6 (altı) ayı geçmeyecek süre içerisinde 
yürütülebilir.  
 
5. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhurbaşkanı’nın aşağıda 
belirtilenler dışındaki tüm yetkilerine sahiptir:    
 

(1) Anayasa değişiklik önergesi vermek; 
 

(2) Başbakan’ın onayı olmaksızın olağanüstü hal ilan etmek, 
 

(3) Kosova Cumhuriyeti yargıçları ve savcılarını ile başsavcısını atayıp 
görevden almak;  

 
(4) Kosova Cumhuriyeti diplomatik misyon şeflerini atayıp görevden 

almak; 
 

(5) Yasa uyarınca madalya, takdir belgeleri ve ödüller vermek; 
 

(6) Bireysel af ilan etmek. 
 

6. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sorumluluklarını 6 (altı) ay süreyle 
yerine getirmeyecek durumda ise Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhurbaşkanlığı 
postunu münhal ilan edip, Cumhurbaşkanlığı postunun münhal kaldığı tarihten 
itibaren 3 (üç) ayı geçmeyecek bir tarihte yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı 
erken seçimini ilan eder. Cumhurbaşkanı Vekili, yeni Cumhurbaşkanı seçilip 
ant içeceği ana kadar Cumhurbaşkanı sorumluluklarını yerine getirmeye 
devam eder.  
 
7. Sağlık Heyetinin Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 6 (altı) aydan 
daha uzun bir süre sorumluluklarını yerine getirmeyeceğini tespit etmesi 
durumunda, Meclis üye tamsayısının 2/3 oyçokluğuyla Cumhurbaşkanlığı 
postu münhal ilan edilir.   Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis’in Cumhurbaşkanlığı 
postunu münhal ilan ettiği tarihten itibaren 3 (üç) ayı geçmeyecek bir tarihte 
yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı erken seçimini ilan eder. Cumhurbaşkanı 
Vekili, yeni Cumhurbaşkanı seçilip ant içeceği ana kadar Cumhurbaşkanı 
sorumluluklarını yerine getirmeye devam eder. 
 

Anayasa’nın önerilen yeni 90. madde 1, 2, ve 4. fıkraları hakkında anayasal 
denetim 
 

157. Mahkeme, söz konusu değişiklik önergelerinin Anayasa’nın II. Kısımda belirlenmiş 
hak ve özgürlüklere etki edecek meseleleri gündeme getirebilecek cinsten 
sayılmayacağı görüşündedir. Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi 
hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki 
Mahkeme, önerilen 90. madde 1, 2, ve 4. fıkralarına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın 
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II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit 
etmiştir.  

 
Anayasa’nın önerilen yeni 90.5 fıkrası hakkında anayasal denetim 
 

158. Önerilen yeni 90.5 fıkrası Cumhurbaşkanı Vekili’nin Cumhurbaşkanının sahip 
olduğu tüm yetkilere sahip olmayı kısıtlamaktadır. Bu Mahkeme KO 97/10 numaralı 
başvuru hakkında 22 Aralık 2010 tarihinde çıkarttığı kararda (Cumhurbaşkanı Vekili 
Dr. Jakup Krasniqi’nin kendisi tarafından Vekâleten Cumhurbaşkanlığı ve Kosova 
Demokratik Partisi Genel Sekreterliği aynı anda yürütmesiyle ilgili açıklama talebi) 
şunu tespit etmiştir: 

 
“Cumhurbaşkanı Vekili seçilmiş Cumhurbaşkanı olmayıp belli aralıklarla 
Cumhurbaşkanı Vekilinin yetkileriyle ilgili sorular sorulabilir. Bu istemde böyle bir 
mesele ortaya konmamıştır. Bu tür meseleler anayasal konular olup Anayasanın 
4.1 Maddesinde kuvvetlerin ayrılığı ilkesini dikkate alıp yönetimin diğer alanlarına 
müdahale etmeme konusunda duyarlı davranarak Mahkeme, gerekli olan 
başvuruları görüşür.” 

 
159.  Mahkeme’nin önünde Cumhurbaşkanı Vekili’ne Cumhurbaşkanı’nın bazı 

yetkilerinin kısıtlanmasının Anayasa’nın 84. maddesine göre Anayasa’nın II. 
Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlayıp kısıtlamadığı 
sorusu bulunmaktadır.  
 

160. Yeni 90.5 fıkrasında 84. maddede belirlendiği şekilde bazı önemli yetkilerin 
Cumhurbaşkanı’nın görev başında olmadığı süre içerisinde askıya alınması 
gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Bu sınırlamaların bazıları olağanüstü zamanlarda 
ülkenin güvenliği bakımında büyük öneme sahip meselelerle ilgilidir. Diğerleri yargıç 
veya savcılarının atanması ihtiyacı bulunduğunda devletin gerekli ve düzenli 
yönetilmesiyle ilgilidir.  
 

161. Önerilen 90.5 (2) bendine göre olağanüstü hal ilanına ilişkin imkanının 
sınırlandırılmasıyla ilgili olarak mevcut 84. maddeye göre Cumhurbaşkanı’nın 
Başbakan’la danışarak istişare ederek olağanüstü halin ilanı yönünde bir tutum 
mevcut iken değişiklik önergesinde olağanüstü hal ilanının Başbakanı 
bilgilendirdikten sonra yapılacağı şeklinde öngörülmüştür. Durum, sadece 
Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla olağanüstü halin ilan edilebileceği şekildedir. 
Başbakan’ın, kendi inisiyatifiyle olağanüstü hal ilan etme imkanı bulunmamaktadır. 
Devletin güvenliğini gerektiren ve Cumhurbaşkanı Vekilinin ellerinin bağlı olduğu 
koşulların ortaya çıkması halinde anayasa krizi ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda 
ülkedeki tüm vatandaşların insan hak ve özgürlükleri tehlikede olabilir. Öyle ki 
Mahkeme, Cumhurbaşkanı Vekili’nin olağanüstü hal ilan etme imkanının 
kısıtlanmasının Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlükleri kısıtladığı 
görüşündedir.  
 

Anayasa’nın önerilen yeni 90.5(3) bendi hakkında anayasal denetim 
 

162. Bundan başka, Cumhurbaşkanı Vekili tarafından Kosova Cumhuriyeti yargıç ve 
savcılarının atanıp görevden alınması imkanına getirilen sınırlamadır. Halihazırda 
104. maddeye 84 (16) fıkrasına göre yargıçları atayıp görevden alma [Yargıçların 
Atanması ve Görevden Alınması], 84 (17) bendine göre Devlet Başsavcısını atana ve 
84 (18) bendine göre savcıları atayıp görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanı’ndadır. 
Bu atamalar ve görevden almalar Kosova Yargı Kurulu ve Kosova Savcılık Kurulu 
önerileri üzerine yapılır. Anayasa’nın mevcut kıstaslarına göre öneriler yapıldıktan 
sonra atamaları veya görevden almaları Cumhurbaşkanı’nın durdurması veya 
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reddetmemesi küçük bir imkan olarak görülmektedir. Ancak adaletin iyi yönetilmesi 
ve adaletin iyi yönetildiğine yönelik güven Anayasa ile güvence altına alınmış ve 
özellikle Anayasa’nın II. Kısmında kapsanan hak ve özgürlüklerin uygulanmasının 
temel yönleridir.  
 

163. Bunun dışında yargıç ve savcılar görevlerinin başında olmadıklarında adalet 
yönetilemez. Yargıç ve savcıların atanmasının engellenmesi adaletin yönetilmesi 
engeli ve Anayasa’nın II. Kısmında kapsanan hak ve özgürlüklerin kısıtlanması olarak 
görülebilir. Ombudsman da Mahkeme’ye gönderdiği cevabında, yukarıda belirtildiği 
şekilde, aynı bakış açısını ortaya koymuştur.  
 

164. Hakikaten önerilen bu değişiklikte olduğu gibi Cumhurbaşkanı Vekili’nin Anayasa 
Mahkemesi’ne üye ataması yetkisinin kısıtlanması bazen Mahkeme’nin görevini 
yerine getirecek karar yetersayının sağlanamamasına sebep olabilir.  
 

165. Cumhurbaşkanı Vekili’nin yargıç atama yetisizliğinden dolayı devletin önemli 
organlarından birinin kilitlenmesine yol açan bu olasılık Mahkeme’yi görevini yerine 
getirmesine engel olacağından anayasal tıkanmaya neden olabilir.  
 

166. Anayasa Mahkemesi üyelerini Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin atadığı göz önünde 
bulundurulduğunda Cumhurbaşkanı Vekili’nin sadece Anayasa Mahkemesi üyelerini 
atamaya değil yargıç ve savcıların atanmasını önermek üzere kurulan Kosova Yargı 
Kurulu ve Kosova Savcılık Kurulunun teklifi üzerine yargıç ve savcıların atanması ve 
görevden alınması yetkisi için ilave bir gerekçedir.  
 

167. Öyle ki Mahkeme, önerilen 90.5(3) bendinin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen 
hak ve özgürlükleri kısıtladığı görüşündedir. 

 
Anayasa’nın önerilen yeni 90.5(5) bendi hakkında anayasal denetim 

 
168. Anayasa’nın önerilen yeni 90.5(5) bendi Cumhurbaşkanı Vekili’nin bireysel af 

ilanını yasaklamıştır. 84. (29) bendine göre başlangıç yetkisi “yasaya göre bireysel af 
ilan” edecek olan Cumhurbaşkanı içindir. Burada hukuka uygun şekilde af edilmeyi 
hak eden bir kişiye böyle bir affın izni verilmemiştir.  
 

169. Örneğin: böyle bir af cezasını çekmekte olup hukuka uygun şekilde affedilerek yeni 
Cumhurbaşkanı’nın göreve başladıktan sonra özgürlüğü kısıtlanacak kişiler için 
ancak yapılmayabilir. Böyle bir durumda affedilen kişinin özgürlüğünü koruması için 
başvurabileceği kanun yolları bulunmaz.  
 

170. Mahkeme, böyle bir olayın temel hak ve özgürlüklerden birine, yani diğer hakların 
yanı sıra Anayasa’nın 29. maddesiyle [Özgürlük ve Güvenlik Hakkı] ve Avrupa insan 
Hakları Sözleşmesinin 5. maddesiyle belirlenen hakkın etkilenme ihtimalinin kuvvetli 
olduğu görüşündedir. 
 

171. Öyle ki Mahkeme, önerilen 90.5(5) bendinin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen 
hak ve özgürlükleri kısıtladığı görüşündedir. 
 

Anayasa’nın önerilen yeni 90.5(1), 90.5 (4) ve 90.5(6) bentleri hakkında 
anayasal denetim 

 
172. Önerilen yeni 90.5(1), 90.5 (4) ve 90.5(6) bentleri diplomatik misyon şefleri atayıp 

görevden almak ve madalya, teşekkür belgesi ve ödüller vermeyi Cumhurbaşkanı 
Vekili’nin önermesi yetkilerinin kısıtlanmasıyla ilgilidir. Bunlar, Anayasa ile güvence 
altına alınmış mevcut hak ve özgürlükler etkilenmeden olağan seyirde ele 
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alınabilecek meselelerdir. Öyle ki Mahkeme, 90.5(1), 90.5 (4) ve 90.5(6) bentlerinin 
Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlükleri kısıtlamadığı görüşündedir. 

 
VIII. Önerilen 8. değişiklik: Madde 91 [Cumhurbaşkanının Görevden 

Alınması] 
 

173. Önerilen 8. değişiklikle 91. maddenin silinip yeni bir 91. madde ile değiştirilmesi 
öngörülmüştür.  
 

174. Mevcut 91. madde şöyledir: 
 

1. Kosova Cumhurbaşkanı ağır bir suçtan yargılanırsa veya ağır bir 
hastalıktan sorumluluklarını yerine getiremeyecek durumda olursa ya da 
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının ağır anayasa ihlali işlediğine karar 
verirse Meclis tarafından görevden alınabilir. 
 
2. Kosova Cumhurbaşkanının görevden alınma süreci, Meclis üyelerinin üçte 
biri (1/3) tarafından imzalanacak ve görevden alınma gerekçelerinin 
açıklamalarını içeren toplu dilekçe ile başlatılabilir. Toplu dilekçede ağır 
hastalık durumu öne sürülmesi halinde Meclis, Cumhurbaşkanının sağlık 
durumuyla ilgili bir hekim heyetinin görüşüne başvurur. Şayet toplu dilekçede 
ağır Anayasa ihlali öne sürüldüyse, dilekçe hemen Anayasa Mahkemesine 
gönderilmeli, Mahkeme dilekçeyi aldığı andan yedi (7) gün içerisinde görüşüp 
karara bağlamalıdır. 
 
3. Cumhurbaşkanı ağır bir suçtan dolayı ceza aldığında veya bu maddeye göre 
Meclis, ağır hastalıktan dolayı Cumhurbaşkanını sorumluluklarını yerine 
getiremeyeceğini tespit ettiğinde ya da Anayasa Mahkemesi, 
Cumhurbaşkanının ağır Anayasa ihlali işlediğini tespit ettiğinde, üye tam 
sayısı üçte ikisinin (2/3) oyuyla Meclis, Cumhurbaşkanını görevden alabilir. 

 
175. Önerilen değişikliğe göre 91. madde şöyledir: 

 
1. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı’na istifa 
mektubu sunarak istifa eder. İstifa mektubu Anayasa Mahkemesi Başkanınca 
kabul edildiği andan itibaren geçerli olup geri alınamazadır.  
 
2. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görevi süresince ağır bir suçtan 
yargılanırsa veya Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının ağır anayasa ihlali 
işlediğine karar verirse ya da devlete karşı ihanette bulunursa görevden 
alınabilir. 
 
3. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen 
görevden alınması süreci Meclis üye tamsayısının 1/3 (üçte birinin) veya oy 
kullanma hakkına sahip 30.000 (otuz bin) vatandaşın girişimiyle başlatılabilir. 
Toplu dilekçenin Anayasa Mahkemesi’ne incelenmesi için teslim edilmesinden 
önce Meclis üye tamsayısının 2/3 (üçte ikisinin) oyuyla kabul edilmesi gerekir.  
 
4.  Anayasa Mahkemesi en az 7 (yedi) üyesinin oyuyla Kosova Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanının bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen sebeplerin herhangi 
birinden sorumlu olduğuna karar verilmesi durumunda Cumhurbaşkanı’nın 
görevden alındığı sayılır.  
 
5. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı istifa eder, bu madde hükümlerine göre 
görevden alınır veya vefat ederse, yeni Cumhurbaşkanı’nın seçilip ant içmesine 
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kadar 90. maddede belirlenen sınırlamalar içerisinde Kosova Cumhuriyeti 
Meclis Başkanı Cumhurbaşkanı’na vekalet eder. Meclis Başkanı, 
Cumhurbaşkanı postunun münhal olduğu andan itibaren 3 (üç) ayı geçmeyecek 
sürede yapılacak şekilde Cumhurbaşkanlığı erken seçim tarihini ilan eder.  
 
6. Meclis Başkanı, 90 ve 91. maddelerde belirtilen sebeplerin herhangi biri 
yüzünden Cumhurbaşkanı’na vekalet edemeyecek durumdaysa, bu görev Meclis 
Başkanı Yardımcısı’na devredilir. Cumhurbaşkanı görev yetkilerinin devrine 
ilişkin diğer hususlar yasayla düzenlenir.   

 
Anayasa’nın önerilen yeni 91. maddesi hakkında anayasal denetim 

 
176. Mahkeme, önerilen değişiklikle uygulamada bazı değişikliklerin olmasına rağmen 

II. kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın 
değiştirilmediği görüşündedir. mahkeme bundan dolayı önerilen değişikliğe ilişkin 
anayasal denetimi daha ileri düzeye taşımanın gerekli olmadığını değerlendirmiştir. 
Öyle ki Mahkeme, Anayasa’nın II. kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden 
herhangi birini kısıtlanmadığını tespit etmiştir.  

 
IX. Önerilen 9. değişiklik: 18, 45, 65, 80, 82, 93, 94, 104, 109, 113, 114, 127, 

131, 134 ve 139. maddeler  
 

177. Önerilen 9. değişiklikle Anayasa’nın 18, 45, 65, 80, 82, 93, 94, 104, 109, 113, 114, 
127, 131, 134 ve 139. maddelerinin değiştirilmesi öngörülmüştür.  
 

Anayasa’nın 18. maddesi değişikliğine ilişkin olarak 
 

178. Mevcut 18. madde şöyledir: 
 

1. Kosova Cumhuriyeti Meclisi üye tam sayısı üçte ikisinin (2/3) oyuyla 
aşağıdaki konularla ilgili uluslararası anlaşmaları onaylar: 
 

(1) ülke (toprakları), barış, ittifaklar, siyasi ve askeri meseleler; 
 
(2) temel hak ve özgürlükler; 
 
(3) uluslararası kuruluşlara Kosova Cumhuriyetinin üye olması; 
 
(4) Kosova Cumhuriyetinin mali sorumluluk üstlenmesi. 
 

2. Fıkra dışındaki uluslararası anlaşmalar, Kosova Cumhurbaşkanının 
imzalamasından sonra onaylanır. 
 
3. Her ne zaman uluslararası bir anlaşma imzalanırsa Kosova Cumhurbaşkanı 
veya Başbakan, Meclise bilgi verir. 
 
4. Uluslararası anlaşmaların değiştirilmesi veya çekilmesi sırasında, 
uluslararası anlaşmaların onaylanması sırasında uygulanan prosedürün 
aynısı uygulanır. 
 
5. Uluslararası anlaşmaların onaylanması veya reddedilmesi ilke ve süreçleri, 
yasayla belirlenir.  

 
179. Önerilen değişikliğe göre 18. madde şöyledir: 
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1. Kosova Cumhuriyeti Meclisi üye tam sayısı üçte ikisinin (2/3) oyuyla 
aşağıdaki konularla ilgili uluslararası anlaşmaları onaylar: 
 

(1) ülke (toprakları), barış, ittifaklar, siyasi ve askeri meseleler; 
 
(2) temel hak ve özgürlükler; 
 
(3) uluslararası kuruluşlara Kosova Cumhuriyetinin üye olması; 
 
(4) Kosova Cumhuriyeti’nin yasaya uygun şekilde mali sorumluluk 
üstlenmesi. 
 

2. Hükümetin teklifi üzerine bu maddenin 1. fıkrası dışındaki uluslararası 
anlaşmalar, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanmasından sonra onaylanmış sayılırlar. 
 
3. Her ne zaman uluslararası bir anlaşma imzalanırsa Kosova Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı veya Hükümet, Meclise bilgi verir. 
 
4. Uluslararası anlaşmaların değiştirilmesi veya çekilmesi sırasında, 
uluslararası anlaşmaların onaylanması sırasında uygulanan prosedürün 
aynısı uygulanır. 
 
5. Uluslararası anlaşmaların onaylanması veya reddedilmesi ilke ve süreçleri, 
yasayla belirlenir. 
 

Anayasa’nın önerilen yeni 18. maddesi hakkında anayasal denetim 
 

180. Mahkeme, önerilen değişikliğin 18. maddenin özünü değiştirmediği için değişiklik 
önergesi hakkındaki anayasal denetimini daha ileri düzeye taşımanın gerekli 
olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, 18. madde değişiklik önergesiyle 
Anayasa’nın II. kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin 
kısıtlanmadığını tespit etmiştir.  

 
Anayasa’nın 45.1 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak  

 
181. Mevcut 45.1 fıkrası [Seçme ve Seçilme Hakkı] şöyledir: 
 

1. Mahkeme kararıyla bu hakka sınırlama konmadıkça, Kosova 
Cumhuriyetinin, seçim gününde bile olsa, on sekiz yaşını tamamlamış her 
vatandaşı, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

 
182. Önerilen değişikliğe göre 45.1 fıkrası şöyledir: 

 
1. Mahkeme kararıyla veya bu Anayasa hükümleri ile bu hakka sınırlama 
konmadıkça, Kosova Cumhuriyetinin, seçim gününde bile olsa, on sekiz yaşını 
tamamlamış her vatandaşı, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

 
Anayasa’nın önerilen yeni 45.1 fıkrası hakkında anayasal denetim 

 
183. Mahkeme, önerilen değişikliğin 45.1 fıkrasının özünü değiştirmediği için değişiklik 

önergesi hakkındaki anayasal denetimini daha ileri düzeye taşımanın gerekli 
olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, 45.1 fıkrasının değişiklik önergesiyle 
Anayasa’nın II. kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin 
kısıtlanmadığını tespit etmiştir.  
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Anayasa’nın 65.7 fıkrası değişikliğine ilişkin olarak  

 
184. Mevcut 65.7 fıkrası şöyledir: 
 

Kosova Cumhuriyeti Meclisi: … 
 

(7) Bu Anayasaya uygun şekilde Kosova Cumhurbaşkanını seçer ve 
görevden alabilir; 

 
185. Önerilen değişikliğe göre 65.7 fıkrası şöyledir: 

 
(7) Anayasa’nın 91. maddesi uyarınca Kosova Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı’nın görevden alınmasına ilişkin toplu dilekçeyi Anayasa 
Mahkemesi’ne teslim eder.  

 
Anayasa’nın 65.7 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
186. Mahkeme, Anayasa’nın 91. madde değişiklikle ilgili olarak önerilen değişiklikle 

uygulamada bazı değişikliklerin olmasına rağmen II. kısmında belirlenmiş hak ve 
özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. 
Mahkeme bundan dolayı önerilen değişikliğe ilişkin anayasal denetimi daha ileri 
düzeye taşımanın gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Öyle ki Mahkeme, 65.7 
fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. kısmında belirlenen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birini kısıtlanmadığını tespit etmiştir. 
  

Anayasa’nın 80. madde değişikliğine ilişkin olarak  
 

187. Mevcut 80. madde şöyledir: 
 

1. Yasalar, kararlar ve diğer hükümler, bu Anayasayla başka türlü 
belirlenmedikçe, Meclis tarafından, mevcut ve oy kullanan üyelerin oy 
çoğunluğuyla onaylanır. 
 
2. Meclis tarafından onaylanan yasaları, Kosova Meclisi Başkanı tarafından 
imzalanır ve kabul ettiği günden sekiz (8) gün içerisinde imzaladıktan sonra, 
Kosova Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir. 
 
3. Cumhurbaşkanı yasayı Meclise iade ederse, iade gerekçelerini bildirmelidir. 
Kosova Cumhurbaşkanı, bir yasayı yalnız bir defa Meclise iade edebilir. 
 
4. Cumhurbaşkanının iade ettiği yasayı Meclis, üye tam sayısı çoğunluğuyla 
onayına karar verir ve ilgili yasa ilan edilmiş sayılır. 
 
5. Kosova Cumhurbaşkanı, aldığı yasayla ilgili sekiz (8) gün içerisinde imza 
veya iade kararı almazsa, onun imzası olmadan yasa ilan edilmiş sayılır ve 
Resmi Gazetede yayımlanır. 
 
6. Yasanın kendisinde başka türlü belirlenmedikçe, Resmi Gazetede 
yayımlandığı tarihten on beş (15) gün sonra yürürlüğe girer. 
 

188. Önerilen değişikliğe göre 80. madde yeni bir fıkraya sahip olacaktır. Fıkra şöyledir: 
 
“Meclis üye tamsayısının oyçokluğuyla kabul edilmiş bir yasaya 
Cumhurbaşkanı’nın koyduğu veto, yasayı kabul eden sayının üzerine yüzde 
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onluk bir oy ilavesi yapılarak Meclis tarafından reddedilebilir ve yasa ilan 
edilmişi sayılır. Cumhurbaşkanı Bütçe yasası hakkında veto hakkını kullanırsa 
Meclis, üye tamsayısının mutlak oyçokluğuyla vetoyu reddedebilir ve yasa ilan 
edilmiş sayılır. Cumhurbaşkanı’nın veto ettiği yasanın ilgili kısımlarının 
değiştirilmesini kabul etmesi halinde Meclis, mevcut ve oy kullanabilen 
milletvekillerinin oyçokluğuyla yasayı kabul eder ve yasa ilan edilmiş sayılır.   

 
189. Mahkeme’ye sunulan değişiklik önergelerinde hangi fıkra olduğu belirtilmediği 

halde, bu yeni fıkranın 80.4 fıkrası yerine düşünüldüğü sanılmaktadır.  
 

Anayasa’nın 80.4 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 
 

190. Mahkeme, önerilen değişiklikle uygulamada bazı değişikliklerin olmasına rağmen 
II. kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın 
değiştirilmediği görüşündedir. Mahkeme bundan dolayı önerilen değişikliğe ilişkin 
anayasal denetimi daha ileri düzeye taşımanın gerekli olmadığını değerlendirmiştir. 
Öyle ki Mahkeme, 80.4 fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. kısmında 
belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlanmadığını tespit etmiştir. 
  

Anayasa’nın 82. madde değişikliğine ilişkin olarak  
 

191. Mevcut 82. madde şöyledir: 
 

1. Meclis şu durumlarda feshedilir: 
 

(1) Eğer Kosova Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla 
görevlendirilen kişinin görevi aldığı günden, altmış (60) gün içerisinde 
Hükümet kurulamadığı zaman; 
 
(2) Eğer Meclisin feshi için Meclis üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) oy 
verirse, Kosova Cumhurbaşkanının kararıyla Meclis feshedilir; 
 
(3) Eğer, Kosova Cumhurbaşkanı seçim sürecinin başladığı günden altmış 
(60) gün çerisinde Cumhurbaşkanı seçilmezse. 

 
2. Hükümet hakkında başarılı güvensizlik oylamasından sonra, Kosova 
Cumhurbaşkanı tarafından meclis feshedilebilir. 

 
192. Önerilen değişikliğe göre 82.1 (3) bendi kaldırılarak 80. madde değiştirilir:  

 
Anayasa’nın 82. madde değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
193. Mahkeme, önerilen değişiklikle Meclisin dağıtılıp seçimlerin ilan edilmesinin 

uygulamada bazı değişikliklerin olmasına rağmen II. kısmında belirlenmiş hak ve 
özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. 
Mahkeme bundan dolayı önerilen değişikliğe ilişkin anayasal denetimi daha ileri 
düzeye taşımanın gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Öyle ki Mahkeme, 
değişikliğin Anayasa’nın II. kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlanmadığını tespit etmiştir. 
  

Anayasa’nın 93.(10) bendi değişikliği ve 93.(12) bendi ile 93.(13) bendinin 
ilave önerisine ilişkin olarak 

 
194.   
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Hükümet şu yetkilere sahiptir:  
 
(4) (10) Anayasal konuları Anayasa Mahkemesine gönderebilir; 

 
195.  

 
(5) “…(10) Anayasal konuları Anayasa uyarınca Anayasa Mahkemesine 
gönderebilir;.. 

 
196.   

Devamında: 
 
(12) Kosova Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk misyonlarının kurulmasını 
Cumhurbaşkanı’na önerir; 
 
(13) Ülkenin dış politikasını yönetir.  

 
Anayasa’nın 93. madde değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
197. Mahkeme, önerilen 93 (10) bent değişikliğiyle kimin diplomatik ve konsolosluk 

misyonu kurup ülkenin dış politikasını yöneteceğine açıklık getirilmiş olmasına 
rağmen II. kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın 
değiştirilmediği görüşündedir. Mahkeme bundan dolayı önerilen değişikliğe ilişkin 
anayasal denetimi daha ileri düzeye taşımanın gerekli olmadığını değerlendirmiştir. 
Öyle ki Mahkeme, 93. madde değişikliğinin Anayasa’nın II. kısmında belirlenen hak 
ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlanmadığını tespit etmiştir. 
 

Anayasa’nın 94. (5) ve 94. (9) bentlerinin önerilen değişikliğine ilişkin 
olarak  

 
198. Mevcut 94. (5) ve 94. (9) bentler şöyledir: 

 
Başbakanın şu yetkileri vardır: 
 

(5) Kosova Güvenlik Kuruluna başkanlık eder; 
 
(9) Ülke dış politikasının uygulanması için Cumhurbaşkanıyla istişare eder; 

 
199. Önerilen değişikliğe göre 94. (5) fıkrası şöyledir:  

 
“… (5) Kosova Güvenlik Kurulu üyesidir;…” 

 
200. Önerilen değişiklikle 94. (9) fıkrası kaldırılmıştır.  

 
Anayasa’nın 94. madde değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
201. Mahkeme, değişikliğin Kosova Güvenlik Kuruluna kimin başkanlık edeceği ve 

ülkenin dış politikasını yürütürken Başbakan’ın Cumhurbaşkanı’na danışmayacağıyla 
ilgili olup II. kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklere etki edecek şekilde 
Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. Mahkeme bundan dolayı önerilen 
değişikliğe ilişkin anayasal denetimi daha ileri düzeye taşımanın gerekli olmadığını 
değerlendirmiştir. Öyle ki Mahkeme, 94. madde değişikliğinin Anayasa’nın II. 
kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlanmadığını tespit 
etmiştir. 
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Anayasa’nın 104.1 fıkrasının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  
 

202. Mevcut 104.1 fıkrası şöyledir: 
 

Yargıçları, Kosova Yargı Kurulunun önerileri doğrultusunda Kosova 
Cumhurbaşkanı atar, yeniden görevlendirir ve görevden alır. 

 
203. Önerilen değişiklikle 104.1 fıkrası şöyledir: 

 
Yargıçları, Kosova Yargı Kurulunun önerileri doğrultusunda Kosova 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı atar, yeniden görevlendirir ve görevden alır. 
Cumhurbaşkanı, önerilen adayları yeniden görüşülmeleri için Kosova Yargı 
Kuruluna iade edebilir. İade her aday için bir kez yapılabilir. Kurul üye 
tamsayısının 2/3 (üçte iki) oyunu alması halinde Kosova Yargı Kurulu aynı 
adayı ikinci kez teklif edebilir.  

 
Anayasa’nın 104.1 fıkra değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
204. Mahkeme, yukarıda 80.5(3) bendine ilişkin Cumhurbaşkanı Vekili’nin yargıç atama 

yetkilerinin sınırlandırılması meselesini ele alırken II. Kısımda belirlenmiş hak ve 
özgürlükleri kısıtladığını tespit etmiştir. Aynı gerekçe, Cumhurbaşkanı’nın Kosova 
Yargı Kurulu tarafından önerilen yargıç adaylarının reddine ilişkin veto için de 
geçerlidir. Söz konusu Kurul, Anayasa’nın 108. maddesi [Kosova Yargı Kurulu] 
kurulan ve yargı sisteminin bağımsızlık ve tarafsızlığını sağlayan bağımsız bir 
kurumdur.  
 

205. Kurul, işlevini yerine getirmede tamamen bağımsızdır. Anayasa ile güvence altına 
alınmış adaletin güvenli ve sürekli yönetiminin Anayasa ile öngörüldüğü şekilde 
kurulan mekanizmalara yeter sayıda yargıcın atanmasının engellenmesi tehlikesini 
beraberinde getirir. Gecikmiş adalet reddedilmiş adalettir. Adalet mahkemelerde 
yönetilir ve önerilen değişiklikte belirtildiği şekilde yargıç atamalarında gecikmeler 
olursa adalete erişim gecikmeleri II. Kısımda öngörülen hak ve özgürlükleri kısıtlar.  
 

206. Anayasa ve özellikle II. kısımda güvence altına alınan hak ve özgürlükler Anayasa ve 
yasalar uyarınca kurulan mahkemelerce uygulanır. Anayasa’nın 102.1 fıkrası [Yargı 
Sistemi Genel Esasları] Kosova’da yargı yetkisinin mahkemelerce uygulandığını 
açıkça belirtmiştir. Anayasa’nın 32. maddesi [Kanun Yollarına Başvurma Hakkı] 
şöyledir: “Her kişi, yasayla belirlenen hak ve çıkarlarına tecavüz eden mahkeme ve 
yönetim kararlarına karşı hukuki araçlara başvurma hakkına sahiptir”. Anayasa, 
vatandaşların haklarının yargı yoluyla korunması amacıyla kanun yollarına başvurma 
hakkını vurgulamıştır. Yargıçlar zamanından atanmadan kanun yollarına başvurma 
imkanı bulunmaz.  
 

207. Anayasa’nın 54. maddesi [Hakların Yargı Yoluyla Korunması] şöyledir: Herkesin, 
bu anayasa ve yasayla güvenceye bağlanmış hakların ihlali veya yok sayılması 
durumunda yargı yoluyla koruma ve böyle bir hakkın ihlali tespit edildiği durumda 
etkin yasal araçlara başvurma hakkı vardır. Bu hüküm, vatandaşların ihtilaflarını 
çözmek üzere mahkemeye başvurma hakkını güvence altına almıştır.  
 

208. Yargıçların zamanında atanmamasından Anayasa’nın bu maddesinin ihlal edilme 
ihtimali bulunmaktadır. Anayasa’nın 32 ve 54. maddeleri devletin ayaklarından biri 
olan yargının temel taşlarını oluşturan yargı yetkilerinin uygulanması ve kanun 
yollarına başvurma ölçüsüne kadar kuvvetlerin ayrılığı ilkesini tekraren vurgularlar.  
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209. Netice itibariyle yargıya veya mahkemede karar alan yargıca erişim hakkına yönelik 
her ihlal Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgürlükleri kısıtlar.  
 

Anayasa’nın 109.7 fıkrasının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  
 

210. Mevcut 109.7 fıkrası şöyledir: 
 

Devlet Başsavcısı, Kosova Savcılık Kurulunun önerisine dayanarak Kosova 
Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevinden alınır. Devlet Başsavcısının 
görev süresi yedi yıldır ve tekrar atanamaz. 

 
211. Önerilen değişiklikle 109.7 fıkrası şöyledir: 

 
Devlet Başsavcısı, Kosova Savcılık Kurulunun önerisine dayanarak Kosova 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevinden alınır. 
Cumhurbaşkanı, teklif edilen adayı yeniden incelenmek üzere Kosova Savcılık 
Kuruluna iade edebilir. İade her aday için bir kez yapılabilir. Kurul üye 
tamsayısının 2/3 (üçte iki) oyunu alması halinde Kosova Savcılık Kurulu aynı 
adayı ikinci kez teklif edebilir.  Devlet Başsavcısının görev süresi yedi (7) yıldır 
ve tekrar atanamaz. 

 
Anayasa’nın 109.7 fıkra değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
212. Cumhurbaşkanı’na Devlet Savcısının atanmasıyla ilgili veto yetkisi verilecek 

olmasına rağmen, bu değişiklik Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş hak ve 
özgürlükleri kısıtlayacak bir etki yapmaz. Anayasa’nın 109. maddesi [Devlet Savcılığı] 
uyarınca kurulmuş olan Devlet Savcılığı makamı Devlet Savcısının atanmasına kadar 
vekaleten yürütülebilecek anayasal bir mercidir. Devlet Savcılığı görevi mahkemede 
davaları inceleyip görüşmesi gereken yargıçların görevinden farklıdır. Mahkeme bu 
sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkındaki anayasal denetimi daha ileri dereceye 
götürülmesi gerekmediği görüşündedir. Öyle ki önerine 109. madde değişikliğinin 
Anayasa’nın II. Kısmında öngörülen hak ve özgürlükleri kısıtlamadığı görüşündedir.  

 
Anayasa’nın 113.3(5) bendinin önerilen değişikliğine ilişkin olarak  

 
213.  

 
Kosova Meclisi, Kosova Cumhurbaşkanı ve Hükümet aşağıdaki davaları 
açmaya yetkilidir: 
 
 (5) Meclis seçimleri süresince Anayasanın ihlali durumu. 

 
214. Önerilen değişikliğe göre 

 
Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri süresince Anayasa ihlal edildiyse.  

 
Anayasa’nın 113.3(5) bendinin değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
215. Mahkeme, önerilen değişiklikle Anayasa Mahkemesi’ne halkın oyuyla 

Cumhurbaşkanı’nın doğrudan seçimiyle ilgili olarak ilave yetkinin verildiği 
görüşündedir. Bu, Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgürlükleri 
etkileyecek şekilde Anayasa’yı değiştirmez. Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik 
önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle 
ki Mahkeme, önerilen 113.3(5) fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında 
belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
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Anayasa’nın 113.6 fıkrasının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  

 
216.  

 
6. Kosova Cumhurbaşkanının ciddi yasa ihlali işlemesi durumunda, Kosova 
Meclisinin otuz (30) veya daha fazla üyesi, hakkında dava açma yetkisine 
sahiptirler. 

 
217. Önerilen değişikliğe göre: 

 
Kosova Meclisi’nin Anayasa’nın 91. maddesi uyarınca, Kosova Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı’nın görevden alınması için toplu dilekçe verme yetkisi vardır.   

 
Anayasa’nın 113.6 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
218. Mahkeme, önerilen değişiklikle Cumhurbaşkanı’nın seçimine ilişkin olarak Anayasa 

Mahkemesi’nin rolünün değiştirildiği görüşündedir. Bu, Anayasa’nın II. Kısmında 
belirlenmiş hak ve özgürlükleri etkileyecek şekilde Anayasa’yı değiştirmez. Mahkeme, 
bu sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli 
olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 113.3(5) fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
 

Anayasa’nın 114.2 fıkrasının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  
 

219. Mevcut 114.2 fıkrası şöyledir: 
 

“2. Yargıçlar, Meclisin önerisiyle, uzatma imkânı olmayan dokuz (9) yıl süreli 
göreve, Kosova Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar.” 

 
220. Önerilen değişikliğe göre 114.2 fıkrası şöyledir: 

 
“2. Yargıçlar, Meclisin önerisiyle, uzatma imkânı olmayan dokuz (9) yıl süreli 
göreve, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. 
Cumhurbaşkanı Meclis tarafından teklif edilen adayı iade edebilir. Bu hakkı bir 
aday hakkında tek bir defa kullanabilir. Meclis, üye tamsayısının 2/3 (üçte 
ikilik) oyçokluğuyla aynı adayı teklif edebilir.”  

 
Anayasa’nın 114.2 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
221. Mahkeme, yukarıda bu kararın bir başka kısmında, Cumhurbaşkanı Vekili’nin 

yargıç atama yetkisinin bulunmayışını ve Cumhurbaşkanı’nın Kosova Yargı 
Kurulu’na yargıç atamaları hakkında veto yetkisini ele almıştır.  
 

222. Hukuk mahkemelerine yargıçların zamanında atanmayışından kaynaklanan 
adaletin yönetilemeyişi tehlikesine ilişkin gerekçe Anayasa Mahkemesi yargıçlarının 
atanması konusunda da geçerlidir. Tespite ulaşmak için başvurulan gerekçelerin 
hepsi Anayasa Mahkemesi yargıçlarının atanması için de mutatis mutandis 
uygulanır.  
 

223. Bundan başka 112. maddeye [Genel Esaslar] göre Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 
yorumlanmasında ve yasaların anayasal denetimi konusunda nihai mercidir. 
Anayasa, sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Mahkeme’nin tamamen bağımsız 
olması gerektiğini belirlemiştir.  
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224. Halihazırda Anayasa Mahkemesi yargıçlarının atanmasında yetkili makam 

Meclis’tir. Kosova’da çoğunluk olmayan toplulukları temsil eden yargıçlara ayrılan iki 
üyelik dışında Anayasa Mahkemesi’nin diğer üyelerinin seçimi için Meclis üye 
tamsayısının 2/3 (üçte ikilik) oyçokluğuyla yapılır.  
 

225. Anayasa Mahkemesi teklif edilen üyelerinin (yargıçlarının) atanmasına ilişkin 
tutum, Cumhurbaşkanı’nın iadesiyle gereksiz gecikmelere neden olabilecek bir 
tutumdur.  
 

226. Mahkeme’nin karar yetersayısı, Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 17. 
maddesiyle belirlendiği şekilde, yedidir. Karar yetersayısı eksikliğinden yapılan 
başvuruları görüşemeyip Mahkeme’nin görevini yerine getirememe tehlikesi 
başvurucuların anayasal denetim başvurularının görüşülme hakkına müdahaledir.  
 

227. Bu, Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasıdır. Öyle 
ki Mahkeme, önerilen 114.2 fıkra değişikliğinin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş 
hak ve özgürlükleri kısıtladığını tespit etmiştir.  
 

Anayasa’nın 127.2 fıkrasının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  
 

228. Mevcut 127.2 fıkrası şöyledir: 
 

“2. Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kuruluna, Anayasayla öngörüldüğü gibi 
Olağanüstü Haller dışında, Hükümetin desteği ile Başbakan başkanlık eder.” 

 
229. Önerilen değişikliğe göre 127.2 fıkrası şöyledir: 

 
“2. Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kuruluna, Hükümetin desteği ile Kosova 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başkanlık eder.” 

 
Anayasa’nın 127.2 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
230. Mahkeme, önerilen değişiklikle Güvenlik Kurulu başkanlığının rolünü değiştirdiği, 

ancak II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın 
değiştirilmediği görüşündedir. Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi 
hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki 
Mahkeme, önerilen 127.2 fıkrasına ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında 
belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
 

Anayasa’nın 129.3 fıkrasının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  
 

231. Mevcut 129.3 fıkrası şöyledir: 
 

“3. Hükümetle danıştıktan sonra Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakan birlikte, 
Kosova Haber Alma Teşkilatının Müdür, Müdür Yardımcısı ve Başmüfettişini 
atarlar. Yeterlikler ve görev süresi yasayla düzenlenir.” 

 
232. Önerilen değişikliğe göre 129.3 fıkrası şöyledir: 

 
“2. Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kosova İstihbarat Ajansı Müdürünü 
atar. Kosova İstihbarat Ajansı Müdür Yardımcısı ve Genel Müfettişi, Başbakan 
tarafından atanırlar. Değerlendirme ve görev süreleri yasayla belirlenirler.  

 
Anayasa’nın 129.3 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 
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233. Mahkeme, önerilen değişiklikle bu fıkranın 84.21 fıkrasıyla uyumlu hale getirilmesi 

hedeflendiği görüşündedir.  Öyle ki Mahkeme, önerilen 129.3 fıkrasına ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
 

Anayasa’nın 131.8 fıkrasının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  
 

234. Mevcut 131.8 fıkrası şöyledir: 
 

“8. Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu, sadece Olağanüstü Hal süresince ve 
özellikle Olağanüstü Hal ile ilgili sınırlı kalan görevlerde, yürütme görevi 
yapabilir. Olağanüstü Hal süresince Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu, 
yasayla düzenlendiği şekilde Kosova Cumhurbaşkanı tarafından yönetilecektir. 
Olağanüstü Hal süresince Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu, Hükümet, 
Meclis ve diğer uluslararası otoritelerle yakın işbirliği içerisinde olacaktır.” 

 
235. Önerilen değişikliğe göre 131.8 fıkrası şöyledir: 

 
“8. Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu, sadece Olağanüstü Hal süresince ve 
özellikle Olağanüstü Hal ile ilgili sınırlı kalan görevlerde, yürütme görevi 
yapabilir. Olağanüstü Hal süresince Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu, 
yasayla düzenlendiği şekilde Kosova Cumhurbaşkanı tarafından 
yönetilecektir.” 

 
Anayasa’nın 131.8 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
236. Mahkeme, önerilen değişiklikle olağanüstü hal esnasında Güvenlik Kurulu 

başkanlığını değiştirdiği, ancak II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklere etki 
edecek şekilde Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. Mahkeme, bu sebepten 
dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı 
görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 131.8 fıkrasına ilişkin değişikliğin 
Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini 
kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
 

Anayasa’nın 134.1 ve 134.2 fıkralarının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  
 

237. Mevcut 134.1 fıkrası şöyledir: 
 

“1. Halk Avukatı, Kosova Meclisi üye tam sayısının oy çoğunluğuyla, yeniden 
seçilme imkânı olmaksızın, beş (5) yıllık görev süresiyle seçilir.” 

 
238. Mevcut 134.5 fıkrası şöyledir: 

 
“5. Halk Avukatı, Meclis üye tam sayısı üçte birinden (1/3) çok üyenin talebiyle 
ve üye tam sayısı üçte ikisinin (2/3) oyuyla görevden alınabilir.” 
 

239. Önerilen değişikliğe göre 134.1 fıkrası şöyledir: 
 

“1. Ombudsman, Meclis’in teklifi üzerine görev süresi beş (5) yıl olmak ve bir 
daha seçilme hakkı bulunmamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve 
görevden alınır. Cumhurbaşkanı Meclis tarafından teklif edilen adayı iade 
edebilir. Bu hakkı bir aday hakkında tek bir defa kullanabilir. Meclis, üye 
tamsayısının 2/3 (üçte ikilik) oyçokluğuyla aynı adayı teklif edebilir.” 
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240. Önerilen değişikliğe göre 134.5 fıkrası silinmiştir.  
 

Anayasa’nın 134.1 ve 134.2 fıkralarının değişiklik önerisi hakkında anayasal 
denetim 

 
241. Mahkeme, Ombudsman’ın atanması konusunda Cumhurbaşkanı’na veto hakkı 

verildiği ancak Ombudsman’ın görevden alınması konusunda usul değişikliğinin 
yapılması gerektiği,  ancak bu değişikliğin II. Kısmında belirlenmiş hak ve 
özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. 
Mahkeme, Ombudsman’ın yukarıda ele alınan cevabını da zikrederek yeniden 
seçilebilme hakkının bulunması gerektiği önerisini hatırlatmak ister.  
 

242. Yukarıda Anayasa’nın 109. maddesine [Devlet Savcısı] göre kurulan Devlet Savcılığı 
makamının ele alındığı kısımda belirtildiği şekilde Ombudsmanlık kurumunun da 
Anayasa uyarınca kurulduğu ve Ombudsman’ın atanmasına kadar Ombudsman 
Yardımcıları tarafından yönetilebilir. Öyle ki bu postun yapısı, mahkemece çözüme 
ulaştırılacak davaları görüşüp karara bağlaması gereken yargıçlarınkinden farklıdır.  
 

243. Bundan başka Ombudsman’ın yeniden seçilebilme hakkının teklif edilmesi için 
Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlükleri kısıtlamayacak yerinde 
gerekçeler öne sürülebilir. Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında 
daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, 
önerilen 134. maddesine ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak 
ve özgürlüklerden herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
 

Anayasa’nın 139.3 fıkrasının önerilen değişikliğine ilişkin olarak  
 

244. Mevcut 139.3 fıkrası şöyledir: 
 

“3. Merkez Seçim Komisyonu Başkanını, Yüksek Mahkeme yargıçlarından ve 
temyiz yargı yetkisi olan mahkeme yargıçlarından, Kosova Cumhurbaşkanı 
atar.” 

 
245. Önerilen değişikliğe göre 131.8 fıkrası şöyledir: 

 
“3. Merkez Seçim Komisyonu Başkanını, Yüksek Mahkeme yargıçlarından ve 
temyiz yargı yetkisi olan mahkeme yargıçlarından, Kosova Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı atar ve görevden.” 

 
Anayasa’nın 131.8 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
246. Mahkeme, Cumhurbaşkanı’na Merkez Seçim Komisyonu Başkanını görevden alma 

yetkisinin verildiği, ancak II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklere etki edecek 
şekilde Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. Mahkeme, bu sebepten dolayı 
değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli olmadığı 
görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 131.8 fıkrasına ilişkin değişikliğin 
Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi birini 
kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
 

X. Önerilen 10. değişiklik: 162. madde ilavesi [Cumhurbaşkanlığı Seçimi 
İlanı]  

 
247. Önerilen 10. değişiklikle yeni 162. maddenin [Cumhurbaşkanlığı Seçimi İlanı] 

ilavesi öngörülmüştür. Bu madde şöyledir:  
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“Diğer anayasal hükümlerden bağımsız olarak:  
 
(1) Anayasa’nın 86. maddesi uyarınca Anayasa ve diğer ilgili yasa 

değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde 
Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimleri yapılır.  
 

(2) Önceki anayasal hükümlere göre Meclis tarafından seçilmiş 
Cumhurbaşkanı’nın görev süresi, yeni Cumhurbaşkanı seçilip ant içtiği ana 
kadar devam eder.  

 
(3) Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış olan 

Cumhurbaşkanları, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına birer kez 
daha seçilme ve yeniden seçilme hakkına sahipler.   

 
Anayasa’nın yeni 162.1 fıkra önerisi hakkında anayasal denetim 

 
248. Mahkeme, Anayasa ve diğer ilgili yasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren altı (6) ay içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının mevcut 
Cumhurbaşkanı’nın beş (5) yıllık görev süresini kısaltacağı görüşündedir. 
 

249. Yukarıda önerilen 86. madde değişikliğini ele alırken Mahkeme, Kosova 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın vatandaşların oyuyla seçilmesinin vatandaşların 
demokratik haklarının iyileştirilmesi olduğunu ve Anayasa’nın II. Kısmında 
belirlenmiş temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamadığını tespit etmiştir.  
 

250. Öyle ki Cumhurbaşkanı’nın beş (5) yıl olan görev süresinin dolmadan yeni seçim 
sisteminden kaynaklanan kesilmenin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş temel hak 
ve özgürlüklerin herhangi birini kısıtlayıp kısıtlamadığını değerlendirmek gerekir.  
 

251. Anayasa’nın 83. maddesi [Cumhurbaşkanı’nın Statüsü] şöyledir: 
 

“Cumhurbaşkanı, Kosova Cumhuriyeti halkının birliğini temsil eder ve devletin 
başıdır.” 

 
252. Kosova Meclisi’nin 04-V-227 sayı ve 7 Nisan 2011 tarihli Cumhurbaşkanı Seçim 

Kararı’na göre: (1) Cumhurbaşkanı görevine Sayın Atifete Jahjaga’nın seçilmesi ve (2) 
Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin beş (5) yıl olması kararlaştırılmıştır.  
 

253. Bu karar Kosova Cumhurbaşkanlığına, Kosova Hükümetine ve Meclis arşivine 
gönderilmiştir. Sayın Atifete Jahjaga, Anayasa’nın 87. maddesi uyarınca Meclis 
huzurunda ant içerek 7 Nisan 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı görevini üstlenmiştir.  
 

254. Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildikten sonra o, ülkenin içeride ve dışarıdaki 
meşru temsilcisi ve Anayasa’nın öngördüğü şekilde Kosova Cumhuriyeti 
kurumlarının demokratik işleyişinin güvencesi olmuştur.  
 

255. Mevcut Cumhurbaşkanı vakasında, Kosova halkının tamamı, onun beş (5) yıl 
boyunca Cumhurbaşkanı olacağı beklentisindedir. Öyle ki 10. değişiklik önerisiyle 
Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin kısaltılması talebi, Kosova halkını, inandığı ve 
beklediği vakitten önce meşru temsilcisi ve güvencesinden mahrum bırakır.  
 

256. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri, her şeyden önce, halkın demokratik şekilde Meclise 
seçtikleri temsilciler aracılığıyla halktan kaynaklanır. Seçimin ilk iki turunda 
seçilebilmesi için Cumhurbaşkanı’nın Meclis üye tamsayısının üçte ikisinin oyunu 
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alması gereklidir. Mevcut Cumhurbaşkanı, ilk turda Meclis üyelerinin ezici 
çoğunluğunun oyunu alarak seçilmiştir.   
 

257. Anayasa’nın 4. maddesi [Yönetim Şekli ve Yetki Paylaşımı] şöyledir: “Kosova 
Cumhurbaşkanı halkın birliğini temsil eder… [ve] … içeride ve dışarıda ülkenin 
yasal temsilcisi ve Kosova Cumhuriyeti kurumlarının, bu Anayasaya uygun şekilde 
demokratik işleyişinin güvencesidir.” Bu ifade, Cumhurbaşkanı’nın rolüne ilişkin 
olarak, Kosova Anayasası’nın temel ilkelerinden biri olan kuvvetlerin ayrılığı 
doktrininin temelidir.  
 

258. Bu Mahkeme, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Meclis Üyeleri ile Hükümet 
üyelerinin dokunulmazlıklarına ilişkin KO 98/11 numaralı davanın 20 Eylül 2011 
tarihli kararının 44. maddesinde bu ilkeye vurgu yapmıştır. Söz konusu madde 
şöyledir:   
 

Kosova Cumhuriyeti, Anayasasında, kuvvetler ayrılığı ile yetki dengeleri 
ilkesine dayanan demokratik cumhuriyet olarak tanımlanmıştır. Kuvvetler 
ayrılığı devletin demokratik işleyişini güvence altına alan esaslardan biridir. 
Bu kolların bağımsız ve etkin işleyişinin özü bu yetkileri somutlaştıran kişilere 
verilen dokunulmazlıktır. 

 
259. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra görevi beş süreyle yerine getirir. Mevcut 

Cumhurbaşkanı görevini yerine getirmekte olup Cumhurbaşkanı seçimi uyarınca 
meşru bir şekilde ülke kurumlarının demokratik işleyişinin güvencesidir. Kosova 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, meşruiyet, görev sürersi (beş yıl) ve Anayasa’nın 
sadece 84. maddesiyle [Cumhurbaşkanının Yetkileri] değil, Anayasa’nın tamamı ile 
Cumhurbaşkanı’na verilmiş yetkilerin karışımıdır.  
 

260. Cumhurbaşkanlığı görevinin yapısı, Cumhurbaşkanının 45. madde [Seçme ve 
Seçilme Hakkı] ile özellikle tüm vatandaşların seçilme hakkı olduğunu belirleyen 45.1 
fıkranın belirlediği şekilde edilgen seçilme hakkından kaynaklanan siyasi doğası da 
vardır. Anayasa’nın 22. maddesine [Uluslararası Anlaşma ve Belgelerin Doğrudan 
Uygulanması] göre Kosova’da dolaysız etkileri olan uluslararası belgeler içinde 
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (bundan sonra: MSHİUS) de 
yer alır. Sözleşmenin 25. maddesi şöyledir: 
 

Her yurttaş, 2. maddede belirtilen ayrımlara ve makul olmayan kısıtlamalara 
bağlı olmaksızın: 
 
(a) Doğrudan doğruya ya da özgürce seçilmiş temsilciler aracılığı ile kamu 

yönetimine katılma; 
 

(b)  Genel, eşit ve gizli oyla belirli dönemlerde yapılan, seçmenlerin iradelerini 
özgürce ortaya koymalarını garanti eden gerçek seçimlerde oy kullanma ve 
seçilme; 

 
(c) Genel anlamda eşit olarak, ülkesinin kamu hizmetlerine girme hak ve 

fırsatına sahiptir. 
 

261. Mahkeme, MSHİUS’nin yukarıda alıntılanan 25.(a) fıkrasındaki “kamu yönetimine 
katılma” ifadesinin Anayasa’nın 4. maddesinde belirlendiği şekilde, Anayasa ve 
yasalara göre seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini uygulamasında esas 
teşkil ettiğini tespit etmiştir.  
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262. Aslında eşitlik, görev süresinin kısaltılmasından dolayı eşitsiz muamele gören her 
kişi yönelik etkin kanun yollarının bulunması hakkı anlamına geldiğinden “(c) Genel 
anlamda eşit olarak, ülkesinin kamu hizmetlerine girme hak ve fırsatına sahiptir.” 
ifadesi Anayasa’nın mevcut kıstaslarına göre Cumhurbaşkanlığı postu için de 
uygulanabilir. Önerilen değişikliğin kabul edilmesi halinde mevcut 
Cumhurbaşkanı’nın bu kanun yollarına erişimi olmazdı.  
 

263. Görev başındaki Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin kısaltılmasından dolayı etkin 
hukuki savunması bulunmazsa Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş bireysel hak ve 
özgürlükler tehlikeye atılmış olur. Etkili kanun yolu hakkı Anayasa’nın II. Kısmındaki 
54. maddede kapsanmıştır. Söz konusu madde şöyledir:  
 

“Herkesin, bu anayasa ve yasayla güvenceye bağlanmış hakların ihlali veya 
yok sayılması durumunda yargı yoluyla koruma ve böyle bir hakkın ihlali 
tespit edildiği durumda etkin yasal araçlara başvurma hakkı vardır.” 

 
264. Bu hak Sözleşme’nin 13. maddesiyle korunmuştur. Söz konusu madde şöyledir: 

 
Bu sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili 
resmi görev ifa eden kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış 
da olsa, durumun düzeltilmesi için ulusal bir makama başvurma hakkına 
sahiptir. 

 
265. Bu temel hakların kullanılması Anayasa hükümlerini destekleyen 24. madde 

[Kanun Önünde Eşitlik] ile de desteklenmiştir. Söz konusu maddenin 1. fıkrası 
şöyledir: Tüm insanlar kanun önünde eşittir. Ayrım yapılmaksızın herkes, eşit yasal 
koruma hakkına sahiptir. Bu, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin korunması için 
zorunlu olarak geçerlidir.  
 

266. Mahkeme’nin Anayasa değişiklik önergesini ele alırken daha ileri düzeyde 
incelemesi gerekli olmayan birçok temel hak ve özgürlük daha Anayasa’nın II. 
Kısmında kapsanmıştır. Bunların arasında 45. madde [Seçme ve Seçilme Hakkı] ile 
46. madde [Mal Güvenliği] ile belirlenmiştir. 
 

267. Mahkeme, anayasal makamlardaki görevleri üstlenenlerin görev sürelerini yukarıda 
zikredilen KO 98/11 başvurusuna ilişkin kararın 87 ve 88. maddelerinde de ele 
almıştır. Söz konusu maddeler şöyledir: 
 

87.  Anayasanın 66. maddesinde “görev süresi” (manda) ifadesi mevcut yasama 
döneminin süresini tarif etmek için kullanılmıştır. Bu maddede dört yıllık görev 
süresinin seçim sonuçlarının resmen açıklanıp kurucu genel kurulun 
toplanmasıyla başladığı ve Meclisin dağılmasına kadar devam ettiği 
belirtilmiştir.  
 
88. Anayasada “görev süresi” (manda) ifadesi milletvekilleriyle ilgili olarak 
onların halkın temsilcileri sıfatıyla bağlayıcı başka hiçbir yetkinin altına 
girmeyeceklerini ifade etmek için kullanılır. Her milletvekilinin seçim 
sonuçlarının onaylandığı tarihten itibaren geçerli olan bireysel yetki/görev 
süresine sahiptir. Bu arada Meclisin görevi yeni seçilen Meclisin kurucu genel 
kurulunun toplanmasıyla başlamasına karşılık milletvekilinin yetki/görev 
süresi daha önce başlayabilir. Milletvekilinin görevi, Anayasanın 70 (3) 
maddesinde belirtilen koşulların ortaya çıktığı anda biter. Milletvekilinin 
görevi onun temsilci fonksiyonunu içerir. 
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268. Görevin önemi ve özniteliklerine yapılan vurgu Mahkeme’nin söz konusu kararda 
dokunulmazlığın görevden ayrı olmadığı gerekçesiyle sıkı ilişkidedir. Görev 
Anayasa’ya dayanmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı görevi de böyledir. Bu görev 
kuvvetlerin ayrılığı ilkesinin korunması ve hukuki ile anayasal düzenin güvencede 
olması bakımından bölünemezdir.  
 

269. Bunun dışında Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın süresi dolmadan görevine 
son verilmesinin sadece ağır hastalık hali ve Anayasa’ya yönelik ağır ihlalin işlenmesi 
gib belli durumlarda olabileceğini Anayasa’nın 91. maddesi [Cumhurbaşkanının 
Görevden Alınması] belirlemiştir.  
 

270. Ancak önerilen değişiklikle süresi dolmadan Cumhurbaşkanlığı görevinin 
sonlandırılması Anayasa’nın meşru şekilde kazanılan görev yetkisinin kısıtlanmasına 
ilişkin önlenmesi ile Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının kanunlara ve bu kanunlara 
dayanarak Cumhurbaşkanlığı seçim ile görevine güvenme ilkesine etki eder.  
 

271. Yukarıda belirtilen tüm bu gerekçelerden Mahkeme, mevcut Cumhurbaşkanı’nın 
görev süresinin zamanı dolmadan sonlandırılmasına ilişkin önerilen bu değişikliğin 
Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş temel hak ve özgürlükleri kısıtladığını tespit 
etmiştir.  
 

Anayasa’nın 162.2 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 
 

272. Mahkeme, yeni Cumhurbaşkanı’nın seçilip ant içeceği ana kadar mevcut 
Cumhurbaşkanı’nın görev süresini uzattığı, ancak II. Kısmında belirlenmiş hak ve 
özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. 
Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde 
denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 162.2 fıkrasına 
ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden 
herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
 

Anayasa’nın 162.3 fıkrası değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 
 

273. Mahkeme, önerilen değişiklikle önceki dönemlerde Cumhurbaşkanlığı yapmış 
olanlara yeniden seçilme hakkı tanıdı, ancak II. Kısmında belirlenmiş hak ve 
özgürlüklere etki edecek şekilde Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. 
Mahkeme, bu sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde 
denetimin gerekli olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 162.2 fıkrasına 
ilişkin değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden 
herhangi birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 
 

XI. Önerilen 11. değişiklik: 162. madde 
 

Anayasa’nın mevcut 162. maddesinin 163. madde olması değişiklik 
önerisine ilişkin olarak  

 
274. Mevcut 162. madde şöyledir:  

 
Kosova Cumhuriyeti Anayasası 15 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. 

 
275. Yapılan değişiklik önergesi ile 163. madde şöyledir: 

 
Kosova Cumhuriyeti Anayasası 15 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe girer. Bu 
Anayasa’nın değişiklik önergeleri Kosova Meclisi tarafından kabul edildiği 
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tarihte yürürlüğe girer. Anayasa değişiklikleri yürürlüğe girdikten sonra yasa 
ve diğer yasal hükümler Anayasa’ya uyumlu hale getirilirler.  

 
Anayasa’nın 162. madde değişiklik önerisi hakkında anayasal denetim 

 
276. Mahkeme, önerilen değişiklikle önergelerin hukuki etkisinin Meclis tarafından 

kabul edildikte sonra başlayacağı, ancak II. Kısmında belirlenmiş hak ve özgürlüklere 
etki edecek şekilde Anayasa’nın değiştirilmediği görüşündedir. Mahkeme, bu 
sebepten dolayı değişiklik önergesi hakkında daha ileri düzeyde denetimin gerekli 
olmadığı görüşündedir. Öyle ki Mahkeme, önerilen 162. maddesine ilişkin 
değişikliğin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenen hak ve özgürlüklerden herhangi 
birini kısıtlamadığını tespit etmiştir. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI  
 

Anayasa’nın 113.9 ve 144.3 maddeleri, Yasa’nın 20. maddesi ve İçtüzüğün 56.1 
kuralı uyarınca  

 
ANAYASA MAHKEMESİ OYBİRLİĞİYLE: 

 
 
I. Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı’nın Anayasa Değişiklik Önerilerine ilişkin 

olarak 23 Mart 2012 tarihinde yaptığı başvurunun kabul edilir olduğuna;  
 

II. B Ekindeki değişiklik önergelerinin A Ekindeki değişiklik önergeleri 
kapsadığından Mahkeme’nin bu kararda yalnız B Ekindeki değişiklik önergelerini 
ele almasına; 

 
III. Aşağıda belirtilen değişiklik önergelerinin Anayasa’nın II. Kısmında belirlenmiş 

hak ve özgürlükleri kısıtladığına karar vermiştir:  
 

1. Önerilen 85.2 fıkrası (Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kosova 
Cumhuriyeti’nin son beş yılda mukimi olmuş vatandaşların 
koyabilmelerine ilişkin kısıtlama); 
 

2. Önerilen yeni 86.3 fıkrası (son seçimlerde seçim barajını aşıp 
parlamentoya girebilmiş siyasi partilerin Kosova Cumhurbaşkanlığına 
aday gösterebilmeleri); 

 
3. Önerilen yeni 90.5 (2) bendi (Cumhurbaşkanı Vekilinin olağanüstü hal 

ilanına ilişkin yetki sınırlaması); 
 

4. Önerilen yeni 90.5 (3) bendi (Cumhurbaşkanı Vekilinin yargıç ve savcıları 
atamasına ilişkin yetki sınırlaması); 
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5. Önerilen yeni 90.5 (5) bendi (Cumhurbaşkanı Vekilinin af ilanına ilişkin 
yetki sınırlaması); 

 
6. Önerilen yeni 104.1 fıkrası (Cumhurbaşkanının hukuk mahkemelerine 

yargıç atamalarına yönelik veto yetkisi); 
 

7. Önerilen yeni 114.2 fıkrası (Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi’ne 
yargıç atamalarına yönelik veto yetkisi); 

 
8. Önerilen 162.1 fıkrası (Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı süresi 

dolmadan görevinin sonlandırılması) 
 

IV. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesi uyarınca taraflara bildirilip Resmi Gazetede 
yayımlanır. 

 
V. Karar derhal yürürlüğe girer.  

 
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
 

Kadri Kryeziu, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 



ANEKS A 




brenda dhe jashte; 

Republika e Kosoves 
Repubika Kosovo - Republic of Kosova 

Kuvendi-Skupstina-Assembly 

KOMISIONI PER AMANDAMENTIMIN E KUSHTETUTES 

PAKOJA E AMANDAMENTEVE KUSHTETUTESE 

19 Mars 2012 

Amandamenti 1 

Neni 84 [Kompetencat e Presidentit] amandamentohet si vijon: 

Presidenti i Republikes se Kosoves: 

(1) perfaqeson Republiken e Kosoves 

(2) garanton funksionimin kushtetues te institucioneve te percaktuara me kete 
Kushtetute; 

(3) shpall zgjedhjet per Kuvendin e Kosoves dhe therret mbledhjen e pare te tij; 

(4) nxjerr dekrete ne pajtim me kete Kushtetute; 

(5) shpall ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikes se Kosoves; 

(6) ka te drejten e kthimit per rishqyrtim te ligjeve te miratuara, nese konsideron 
se jane te demshme per interesat legjitime te Republikes se Kosoves ose te nje a 
me shume komuniteteve te saj. Te drejten e rikthimit te nje ligji mund ta 
shfrytezoje vetem nje here 

(7) nenshkruan marreveshjet nderkombetare ne pajtim me kete Kushtetute; 

(8) propozon amendamente per kete Kushtetute; 
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mUDd te referaje ngrite 

pajtim Kusbtetute; 

udheheq basbkepunon Oeverine lidbje 

"leDdas per pasi njoftoje_ne 
konsultimit me 

(9) geshlje kushtetuese ne Gjykaten Kushtetuese, ne 

me kete 

(10) me ne me politiken e jashtme te 
vendit; 

(11) pranon letrat kredenciale te shefave te misioneve diplomatike te akredituar ne 
Republiken e Kosoves; 

(12) eshte Komandant Suprem i Forcave te Sigurise te Kosoves; 

(13) udheheq Keshillin Konsultativ per Komunitete; 

(14) cakton mandatarin per formimin e Qeverise, pas propozimit te partise 
politike ose te koalicionit, qe perben shumicen ne Kuvend; 

(15) emeron dhe shkarkon Kryetarin e Gjykates Supreme te Kosoves, me 
propozimin e Keshillit Gjyqesor te Kosoves; 

(16) emeron dhe shkarkon gjyqtaret e Republikes se Kosoves, me propozimin e 
Keshillit Gjyqesor te Kosoves; 

(17) emeron dhe shkarkon Kryeprokurorin e Shtetit te Republikes se Kosoves, me 
propozimin e Keshillit Prokurorial te Kosoves; 

(18) emeron dhe shkarkon prokuroret e Republikes se Kosoves, me propozimin e 
Keshillit Prokurorial te Kosoves; 

(19) emeron gjyqtaret per Gjykaten Kushtetuese, me propozimin e Kuvendit; 

(20) emeron Komandantin e Forcave te Sigurise te Kosoves, pas rekomandimit 
nga ana e Kryeministrit; 

(21) se bashku me Kryeministrin, emeron Drejtorin dhe Zevendesdrejtorin dhe 
Inspektorin e Pergjithshem e Agjencise se Kosoves per Intelegjence; 

(22) shpall Gjendjen e Jashtezakonshme, te 

Kryeministrin; 
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mUBd te I(erlwje kryeson mbledhjet e 

i kryesoB ate Be IwheB e GjeBdjes se JashtezalwBshme; 

veBdos per fermimiB e 

Be haze te I(OBsultimit me propozim Qeverise; 

pajtim 

Kushtetute; 

fushe'leprimtariBe e tij/saj gjendjen Republiken 

(31) Ombudspersonin, propozim Kuvenditj 

(32) kryen detyra tjera, percaktuara ligj. 

(23) Keshillin e Sigurise te Kosoves; dbe 

(24) themelon misionet diplomatike e konsullore te 
Republikes se Kosoves, me te 

(25) emeron dhe shkarkon shefat e misioneve diplomatike te Republikes se 
Kosoves, me propozim te Qeverise; 

(26) emeron Kryetarin e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, ne me kete 

(27) emeron dhe shkarkon Guvematorin e Bankes Qendrore te Republikes se 
Kosoves i cili sherben edhe si Drejtor Menaxhues dhe emeron anetaret e tjere te 
Bordit te Bankes; 

(28) jep medalje, mirenjohje dhe <;mime, ne pajtim me ligjin; 

(29) shpall falje individuale, ne pajtim me ligjin; 

(30) se paku nje here ne vit i drejtohet Kuvendit te Kosoves perkitazi me me 

ne e Kosoves; 

emeron me te 

edhe te te me Kushtetute dhe me 

Amandamenti 2 

[Neni 85 - Kualifikimet per Zgjedhjen e Presidentit] fshihet dhe zevendesohet 
si vijon: 

I. President i Republikes se Kosoves mund te jete secili shtetas i Republikes se 
Kosoves, i cili ne momentin e kandidimit e ka mbushur moshen 35 (tridhjete e 
pese) vje<;are. 

2. Per t'u kualifikuar si kandidat per President, secili shtetas i Republikes se 

Kosoves duhet te kete qene banor i perhershem i Republikes se Kosoves gjate pese 
viteve te fundit para kandidimit per President. 
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3. Para dhenies se betimit si President i Republikes se Kosoves, kandidati 
zgjedhur President duhet te jape doreheqje nga c;do post publik. 

4. Pervec; kushteve te percaktuara ne kete nen, kandidatet per President duhet te 
permbushin edhe kushtet e tjera te percaktuara me ligj. 

Amandamenti 3 

[Neni 86 Kandidimi dhe Zgjedhja e Presidentit] fshihet dhe zevendesohet si -

vijon: 

1. Presidenti i Republikes se Kosoves zgjedhet drejtperdrejt nga qytetaret me te 
drejte vote. 

2. Zgjedhjet Presidenciale shpallen nga Kryetari i Kuvendit, jo me vone se gjashte 
muaj para perfundimit te mandatit te rregullt te Presidentit te Republikes se 
Kosoves. 

3. Secili shtetas i Republikes se Kosoves, qe i ploteson kushtet e percaktuara ne 
kete Kushtetute, mund te kandidohet per President: (a) nga subjektet politike 
parlamentare, qe, ne pajtim me ligjin, kane kaluar pragun zgjedhor ne zgjedhjet e 

fundit; (b) nga subjektet politike qe mbajne ulese te garantuara ne Kuvend dhe (c) 
permes peticionit te dorezuar ne Komisionin Qendror te Zgjedhjeve, me 
nenshkrimet e se paku 15.000 (pesembedhjete mije) votuesve te kualifikuar ne 
Republiken e Kosoves. Nje subjekt politik parlamentar mund te kandidoje vetem 
nje kandidat. Procesi i kandidimit behet sipas afateve kohore dhe procedurave te 
percaktuara me ligj. 

4. Nese kandidati per President merr shumicen absolute (me shume se 50%) te 

votave te vlefshme ne rrethin e pare, atehere zgjedhet President i Republikes se 
Kosoves. Nese asnje kandidat nuk merr shumicen absolute te votave ne rrethin e 
pare, mbahet rrethi i dyte i zgjedhjeve ne mes te dy kandidateve qe kane marre 
numrin me te madh te votave ne rrethin e pare. Rrethi i dyte i zgjedhjeve mbahet jo 
me vone se 30 dite nga rrethi i pare. Kandidati, i cili merr shumicen e votave ne 
rrethin e dyte te zgjedhjeve, zgjedhet President i Republikes se Kosoves. 

Amandamenti 4 

[Neni 87 Mandati dhe Betimi] fshihet dhe zevendesohet si vijon: -
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1. Mandati i Presidentit te Republikes se Kosoves eshte 5 (pese) vjet dhe filIon pasi 
qe kandidati i zgjedhur te kete dhene betimin. 

2. Presidenti betohet para Kryetarit te Gjykates Kushtetuese ne nje vend publik te 
percaktuar me ligj. Teksti i betimit eshte: 

"Betohem se me tere qenien time do te ruaj dhe mbroj pavaresine, sovranitetin dhe 

integritetin territorial te Republikes se Kosoves, garantimin e te drejtave dhe lirive 

per te gjithe qytetaret, respektimin dhe mbrojtjen e Kushtetutes dhe ligjeve, 
ruajtjen e paqes dhe mireqenies se te gjithe qytetareve, do te jem lojal vetem ndaj 

Republikes se Kosoves, duke heqe dore nga te gjitha obligimet ndaj ndonje shteti 

tjeter qe jane ne kundershtim me pergjegjesite e mija ne Republiken e Kosoves, dhe 
te perfaqesoj me tere fuqine time unitetin e qytetareve te Republikes se Kosoves. " 

3. Presidenti mund te rizgjedhet vetem per nje mandat tjeter. 

Amandamenti 5 

[Neni 88-Papajtueshmeria] fshihet dhe zevendesohet si vijon: 

1. Presidenti nuk mund te mbaje e as te ushtroje ndonje funksion tjeter publik. 

2. Presidenti nuk mund te mbaje as te ushtroje ndonje funksion ne nje subjekt 
politik dhe as te jete anetar i ndonje subjekti politik. 

Amandamenti 6 

[Neni 89 - Imuniteti] fshihet dhe zevendesohet si vijon: 

Presidenti i Republikes se Kosoves gezon imunitet nga ndjekja penale dhe padite 
civile per veprimet dhe vendimet qe jane brenda kompetencave te tij. 

Amandamenti 7 

[Neni 90 - Mungesa e Perkohshme e Presidentit] fshihet dhe zevendesohet si 
vijon: 
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1. Nese Presidenti i Republikes se Kosoves perkohesisht nuk eshte ne gjendje te 
ushtroje kompetencat e tij, ai mund t'ia kaloje vullnetarisht ushtrimin e 

kompetencave te tij Kryetarit te Kuvendit, i cili behet Ushtrues i Detyres se 
Presidentit te Republikes se Kosoves. Vendimi me shkrim i Presidentit per kalimin 

e pergjegjesive permban ne ve9anti arsyet dhe kohezgjatjen e kalimit te 
pergjegjesive, nese kohezgjatja ne fjale mund te parashikohet. Presidenti i 
Republikes se Kosoves rifillon ushtrimin e kompetencave te tij kur te jete ne 
gjendje per te bere kete dhe, me kete rast, Kryetarit te Kuvendit i perfundon posti i 
Ushtruesit te Detyres se Presidentit. 

2. Nese Presidenti, per arsye shendetesore, nuk eshte ne gjendje te ushtroje 
kompetencat e tij dhe nuk ka ndodhur kalimi vullnetar i pergjegjesive, Kuvendi i 
Republikes se Kosoves, me shumicen e votave te te gjithe deputeteve, mund te 
filloje proceduren per te vleresuar nese gjendja shendetesore nuk ia lejon 
Presidentit ushtrimin e kompetencave te tij. Kuvendi kerkon nga institucioni 
kompetent shendetesor te themeloje Konsiliurnin e Mjekeve, per te vleresuar 
gjendjen shendetesore te Presidentit, dhe per te dorezuar raportin ne Kuvend. Nese 
ne raportin e Konsiliumit konstatohet se Presidenti nuk eshte i afte per te ushtruar 
kompetencat e tij, Kuvendi, me 2/3 (dy te tretat) e votave te te gjithe deputeteve, 
mund te vendose per zevendesimin e perkohshem te Presidentit. Me kete rast, 
Kryetari i Kuvendit te Kosoves ushtron detyren e Presidentit. Presidenti i 
Republikes se Kosoves ne 9do kohe mund te kerkoje vleresimin te ri te gjendjes 
shendetesore dhe te kthehet ne detyre, nese Konsiliumi i Mjekeve konstaton se 
Presidenti eshte i afte qe te rifilloje ushtrimin e kompetencave te tij. 

3. Nese per 9faredo arsye tjeter, perve9 asaj shendetesore, Presidenti i Republikes 
se Kosoves nuk eshte ne gjendje per te ushtruar kompetencat e tij dhe nuk ka 

ndodhur kalimi vullnetar i pergjegjesive, Kuvendi i Republikes se Kosoves, me 
shumicen e votave te te gjithe deputeteve, mund te filloje proceduren per 
zevendesimin e perkohshem te Presidentit. Nese Kuvendi vendos me 2/3 (dy te 
tretat) e votave te te gjithe deputeteve se Presidenti perkohesisht nuk eshte ne 
gjendje te ushtroje kompetencat e tij, Kryetari i Kuvendit do te ushtroje detyren e 
Presidentit, derisa Presidenti i Republikes se Kosoves te jete i afte te rifilloje 
ushtrimin e kompetencave. 

4. Perve9 nese nuk percaktohet ndryshe me kete Kushtetute, posti i Ushtruesit te 
Detyres se Presidentit te Republikes se Kosoves nuk mund te ushtrohet per nje 
periudhe me te gjate se 6 (gjashte) muaj. 

5. Ushtruesi i detyres se Presidentit te Republikes se Kosoves ushtron te gjitha 
kompetencat e Presidentit me perjashtim te: 
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(1) propozimin e amandamenteve Kushtetuese; 

(2)shpalljen 	 e gjendjes se jashtezakonshme, pa miratimin e 

Kryeministrit; 

(3)emerimin dhe shkarkimin e gjyqtareve dhe te prokuroreve te 
Republikes se Kosoves; 

(4)emerimin dhe shkarkimin e shefave te misioneve diplomatike te 
Republikes se Kosoves; 

(5) shpalljen e faljeve individuale, dhe 

(6) dhenien e medaljeve, mirenjohjeve dhe te c;mimeve. 

6. Nese Presidenti i Republikes se Kosoves nuk eshte ne gjendje per te ushtruar 
kompetencat e tij per 6 (gjashte) muaj, Ushtruesi i Detyres se Presidentit menjehere 
shpall vakant postin e Presidentit dhe shpall zgjedhjet e parakohshme per 
President, te cilat mbahen jo me vone se 3 (tre) muaj pas mbetjes se postit te 
Presidentit vakant. Ushtruesi i Detyres se Presidentit vazhdon ta ushtroje 
kompetencat e Presidentit, derisa Presidenti i ri te zgjedhet dhe te beje betimin. 

7. Nese Konsiliumi i Mjekeve konstaton se Presidenti i Republikes se Kosoves nuk 
do te jete ne gjendje te ushtroje kompetencat e tij per nje periudhe me te gjate se 6 

(gjashte) muaj, Kuvendi, me voten e 2/3 e te gjithe deputeteve, e shpall vakant 
postin e Presidentit. Ushtruesi i Detyres se Presidentit menjehere shpall zgjedhjet e 
parakohshme per President, te cilat mbahen jo me vone se 3 (tre) muaj nga dita kur 
Kuvendi ka shpallur vakant postin e Presidentit. Ushtruesi i Detyres se Presidentit 
vazhdon te ushtroje kompetencat e Presidentit, derisa Presidenti i ri te zgjedhet dhe 
te beje betimin. 

Amandamenti 8 

[Neni 91 Doreheqja, shkarkimi dhe vdekja Presidentit] fshihet dhe-

zevendesohet si vijon: 

1. Presidenti i Republikes se Kosoves jep doreheqje permes dorezimit te leter 
doreheqjes te Kryetari i Gjykates Kushtetuese. Doreheqja eshte e vlefshme ne 
momentin e pranimit te leter doreheqjes nga Kryetari i Gjykates Kushtetuese dhe 
eshte e parevokueshme. 
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2. Presidenti i Republikes se Kosoves mund te shkarkohet nga detyra, nese ai 
denohet per kryerjen e krimit te rende gjate ushtrimit te detyres, ose nese Gjykata 
Kushtetuese konstaton se ai ka bere shkelje te rende te Kushtetutes, ose nese kryen 
akt te tradhtise ndaj shtetit. 

3. Procedura per shkarkimin e Presidentit te Republikes se Kosoves, per rastet e 
specifikuara ne paragrafin 2 te ketij neni, mund te fillohet nga 113 (nje e treta) e 
deputeteve te Kuvendit, ose nga 30.000 (tridhjete mije) qytetare me te drejte vote. 
Para se te dorezohet ne Gjykaten Kushtetuese per shqyrtim, peticioni duhet te 
miratohet me 2/3 (dy te tretat) e votave te te gjithe deputeteve te Kuvendit. 

4. Nese Gjykata Kushtetuese, me votat e se paku 7 (shtate) gjyqtareve, merr 
vendim se Presidenti i Republikes se Kosoves eshte pergjegjes per cilendo nga 
arsyet e specifikuara ne paragrafin 2 te ketij neni, Presidenti konsiderohet i 
shkarkuar nga detyra. 

5. Ne rast se Presidenti i Republikes se Kosoves jep doreheqje, shkarkohet ne 
perputhje me dispozitat e ketij neni, ose vdes, Kryetari i Kuvendit te Kosoves 
sherben si Ushtrues i Detyres se Presidentit te Republikes se Kosoves, ne perputhje 
me kufizimet e percaktuara ne nenin 90, derisa te zgjedhet dhe te beje betimin 
Presidenti i rio Kryetari i Kuvendit menjehere shpall zgjedhjet e parakohshme per 
President te Republikes se Kosoves, te cilat mbahen jo me vone se 3 (tre) muaj nga 

dita kur posti i Presidentit ka mbetur vakant. 

6. Nese Kryetari i Kuvendit, per ndonje nga arsyet e percaktuara ne nenin 90 dhe 
91, nuk eshte ne gjendje te sherbeje si Ushtrues i Detyres se Presidentit, kjo detyre 
kalon te Nenkryetari i Kuvendit. C;eshtjet e tjera rreth bartjes se pergjegjesise se 
ushtrimit te detyres se Presidentit rregullohen me ligj. 

Amendamenti 9 

Nenet e meposhtme te Kushtetutes se Republikes se Kosoves 
amendamentohen si vijon: 

Neni 18 [Ratifikimi i Marreveshjeve Nderkombetare] 

1. Kuvendi i Republikes se Kosoves, me votat e dy te tretave (2/3) e te gjithe 
deputeteve, ratifikon marreveshjet nderkombetare per keto c;eshtje: 

(1) territorin, paqen, aleancat, c;eshtjet politike dhe ushtarake; 
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pajtim ligjin. 

Oeverise. 

Oeveria 

dispozitat 

kesaj 

zgjedh dhe mund te sbkarkoje Gjykaten peticionin 
per pajtim 

(3) nese brenda afatit prej 60 (gjashtedhjete) ditesh nga dita e fillimit te 

procedures se zgjedhjes, nuk zgjedhet Presidenti i Republikes S6 Kosoves. 

(2) te drejtat dhe lirite themelore; 

(3) anetaresimin e Republikes se Kosoves ne organizata nderkombetare; 

(4) marrjen persiper te detyrimeve financiare nga ana e Republikes se Kosoves, ne 
me 

2. Marreveshjet nderkombetare, me perjashtim te atyre ne piken 1, konsiderohen 
te ratifikuara ratifil�9hen pas nenshkrimit nga Presidenti i Republikes se 
Kosoves, me rekomandim te 

3. Presidenti i Republikes se Kosoves ose Kryeministri njoftojne 
Kuvendin sa here qe te nenshkruhet nje marreveshje nderkombetare. 

4. Amendamentimi ose terheqja nga marreveshjet nderkombetare do te kene te 
njejten procedure te vendimmarrjes, sikur ajo e ratifikimit te marreveshjeve 
nderkombetare. 

5. Parimet dhe procedurat per ratifikimin dhe kontestimin e marreveshjeve 
nderkombetare rregullohen me ligj. 

Neni 45 [Te Drejtat Zgjedhore dhe te Pjesemarrjes], paragrafi 1, 
amandamentohet si vijon: 

1. Gdo shtetas i Republikes se Kosoves qe ka arritur moshen tetembedhjete vje<;, 
qofte edhe diten e zgjedhjeve, gezon te drejten te zgjedhe dhe te zgjedhet, me 
perjashtim kur kjo e drejte i kufizohet me vendim gjyqesor, ose me e 

Kushtetute. 

Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit] Paragrafi 7, amendamentohet si vijon: 

7) Dorezon ne Kushtetuese 
shkarkimin e Presidentit te Republikes se Kosoves, ne me nenin 91 te 

Kushtetutes; 

Neni 82 [Shperndarja e Kuvendit] shfuqizohet paragrafi 1 (3) 
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mund te referoje ngrite 

pajtim Kushtetute; 

(12) propozon diplomatike 
Republikes Kosoves; 

(13) udheheg politiken e jashtme te vendit; 

IrryesoB 

(9) Id�shillohet me PresideBtin per zbatimin e udheheq politil(eB e j ashtme te 

riktheje 
propozuar per rishgyrtim Gjygesor 

drejte ushtroje nje per nje 
Gjygesor propozoje njejte siguron 
mbeshtetjen (dy 

riktheje propozuar per rishgyrtim 
drejte ushtroje Dje per 

nje propozoje 
njejte, siguron mbeshtetjen (dy 

Neni 93 [Kompetencat e Qeverise ] 

(10) c;esh e kushtetuese ne Gjykaten Kushtetuese, ne 

me kete 

i Presidentit themelimin e misioneve e konsullore 
te se 

Neni 94 [Kompetencat e Kryeministrit] 

(5) eshte anetar i Keshillit te Sigurise te Kosoves; 

'lendit; 

Neni 104 [Emerimi dhe Shkarkimi i Gjyqtareve] 

1. Gjyqtaret i emeron, riemeron dhe shkarkon Presidenti i Republikes se Kosoves, 
me propozimin e Keshillit Gjyqesor te Kosoves. Presidenti mund te 
kandidatin e ne Keshillin te Kosoves. 
Kete te mund ta vetem here kaDdidat. Keshilli 

i Kosoves mund te kandidatin e vetem nese 
e 2/3 te tretat) te anetareve te Keshillit. 

Neni 109 [Prokurori i Shtetit] 

7. Kryeprokurori i Shtetit emerohet dhe shkarkohet nga Presidenti i Republikes se 
Kosoves, ne baze te propozimit te Keshillit Prokurorial te Kosoves. Presidenti 
mund te kandidatin e ne Keshillin 
Prokurorial te Kosoves. Kete te mund ta vetem here 

kandidat. Keshilli Prokurorial i Kosoves mund te kandidatin e 
vet em nese e 2/3 te tretave) te aDetareve te 

Keshillit. Mandati i Kryeprokurorit te Shtetit eshte shtate (7) vjet, pa mundesi 
riemerimi. 
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(tridhjete) a me shume deputete te 

dorezoie peticionin, 

ka kryer sWcelje serioze te 

Kushtetutes. 

Republikes Kosoves, peryef; gjate 
periudhes se Cjeodjes se Jashtezal(ooshme, silmrse eshte parashilmar me I(ete 
Kushtetute. 

Cjate Cjeodjes se 

Jashtezalmoshme, Keshilli i 8igurise i Republil(es se Kosoyes do te drejtohet 
oga Presideoti i Republil(es se Koso,res, silmr rregullohet me ligj. 

zgjedh KUyeBdi i Kosoyes, me shumieeB e Yota"le te te 

gjithe deputete:"le te tij, nga Presidenti, 
propozim 

ktheie propozuar nga 
drejte ushtroie nie per nie 

propozoie niejte, siguron mbeshtetien (dy 

tretave) gjithe deputeteve. 

Neni 113 [Juridiksioni dhe PaU t e Autorizuara] 

Paragrafi 3 (5) amendamentohet si vijon: 

5. Nese eshte shkelur Kushtetuta gjate zgjedhjes se Presidentit dhe Kuvendit. 

Paragrafi 6 amendamentohet si vijon: 

6. Kuvendi i Kosoves eshte i autorizuar te 

me te cHin kerkohet shkarkimi i Presidentit te Republikes 
se Kosoves ne perputhje me nenin 91 te Kushtetutes. 

N eni 127 [Keshilli i Sigurise i Kosoves] 

2. Keshilli i Sigurise i Republikes se Kosoves kryesohet nga Kr)'emioistri 

Presidenti i se me mbeshtetje nga Qeveria. 

Neni 131 [Gjendja e Jashtezakonshme] 

8. Keshilli i Sigurise i Republikes se Kosoves, vetem gjate Gjendjes se 
lashtezakonshme, ushtron funksione ekzekutive qe kufizohen ne funksionet qe 
nderlidhen ne vec;anti me Gjendjen e lashtezakonshme. 

Gjate 
Gjendjes se lashtezakonshme, Keshilli i Sigurise i Republikes se Kosoves do te 
bashkepunoje ngushte me Qeverine, Kuvendin dhe autoritetet nderkombetare. 

Neni 134 [Kualifikimi, Zgjedhja Emerimi dhe Shkarkimi i Avokatit te 

Popullit] 

1. Avokati i Popullit e 
emerohet dhe shkarkohet me 

te Kuvendit per nje mandat pese (5) vjec;ar, pa te drejte rizgjedhjeje. 
Presidenti mund te kandidatin e Kuvendi. Kete te 

mund ta vetem here kandidat. Kuvendi mund te 
kandidatin e vetem nese e 2/3 te 

te votave te te 
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5. Avokati i Popullit mund te shkarkohet 'letem me l(efl(eSeH e me shume se Rje 

te tfetes (1/3) se te gjithe deputete'le, dhe He I(ete fast nga Kuvendi vendos me 

shumicen e dy te tretave (2/3) te te gjithe deputeteve te tij. 

dispozitave tjera kesaj 

hyrjes fugi 
Iigjeve tjera pergjithshme. 

Neni 139 [Komisioni Qendror i Zgjedhjeve] 

3. Kryesuesin e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, e emeron dhe e shkarkon 
Presidenti i Republikes se Kosoves nga radhet e gjyqtareve te Gjykates Supreme 
dhe te Gjykatave me juridiksion apeli. 

Amendamenti 10 

[Shpallja e Zgjedhjeve te para Presidenciale], zevendeson nenin ekzistues 
162, si vijon: 

Pavaresisht te te Kushtetute: 

1. Zgjedhjet per Presidentin e Republikes se Kosoves, ne perputhje me nenin 86 te 
Kushtetutes, mbahen brenda 6 (gjashte) muajsh nga dita e hytjes ne fuqi te 
amendamenteve Kushtetuese dhe ligjeve relevante. 

2. Mandati i Presidentit te Republikes se Kosoves, i zgjedhur nga Kuvendi, sipas 
dispozitave te mehershme te Kushtetutes, vazhdon derisa Presidenti i Ii te zgjedhet 
dhe te beje betimin. 

3. Presidentet qe kane sherbyer para hyrjes ne fuqi te ketyre amendamenteve, kane 
te drejte te zgjedhen dhe rizgjedhen edhe nje here si President i Republikes se 
Kosoves. 

Amendamenti 11 

Neni ekzistues 162 [Hyrja ne Fuqi], behet neni 163 dhe amendamentohet si 
vijon: 

Kushtetuta e Republikes se Kosoves hyn ne fuqi me 15 qershor 2008. 
Amandamentet 1-11 te kesaj Kushtetute hyne ne fuqi diten e miratimit ne 
Kuvendin e Kosoves. Pas ne te amendamenteve Kushtetuese behet 
harmonizimi i dhe i akteve te te 
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ANEKS B 




bFeRda dhe jasilte; 

mllRd te FefeFoje ngre pajtim 
Kushtetute; 

IIdheheq bashkepunon Oeverine Iidhje 

KOMISIONI PER AMENDAMENTIMIN E KUSHTETUTES 

PAKOJA E AMENDAMENTEVE KUSHTETUTESE 

Amendamenti 1 

Neni 84 [Kompetencat e PresidentitJ amendamentohet si vijon: 

Presidenti i Republikes se Kosoves: 

(I) perfaqeson Republiken e Kosoves 

04 Maj 2012 

(2) garanton funksionimin kushtetues te institucioneve te percaktuara me kete Kushtetute; 

(3) shpall zgjedhjet per Kuvendin e Kosoves dhe therret mbledhjen e pare te tij; 

(4) nxjerr dekrete ne pajtim me kete Kushtetute; 

(5) shpall ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikes se Kosoves; 

(6) ka te drejten e kthimit per rishqyrtim te ligjeve te miratuara, nese konsideron se jane te 
demshme per interesat legjitime te Republikes se Kosoves ose te nje a me shume 
komuniteteve te saj. Te drejten e rikthimit te nje ligji mund ta shfrytezoje vetem nje 
here 

(7) nenshkruan marreveshjet nderkombetare ne pajtim me kete Kushtetute; 

(8) propozon amendamente per kete Kushtetute; 

(9) geshtje kushtetuese ne Gjykaten Kushtetuese, ne me 
kete 

(10) me ne me politiken e jashtme te vend it; 

(11) pranon letrat kredenciale te shefave te misioneve diplomatike te akredituar ne 
Republiken e Kosoves; 
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Sf bashl{u me K.-yemioistFiB, dhe ZehLefldesdrejtorin dhe Inspektorin 
e Pergjithshem e 

veBdos peF pasi njoftoje Be kOflsultimit me 

mUBd te keFkoje kryeson mbledhjet e dhe i lu-yesoB 

ato Be koheB e CjeBdjes se Jashte�al{oBshme; 

veBdos peF foFmimio e 

Be ba�e te l{oBsultimit me propozim Oeverise; 

pajtim 

Kushtetute; 

(I2) eshte Komandant Suprem i Forcave te Sigurise te Kosoves; 

(13) udheheq Keshillin Konsultativ per Komunitete; 

(14) cakton mandatarin per formimin e Qeverise, pas propozimit te partise politike ose te 
koalicionit, qe perben shumicen ne Kuvend; 

(15) emeron dhe shkarkon Kryetarin e Gjykates Supreme te Kosoves, me propozimin e 
Keshillit Gjyqesor te Kosoves; 

(16) emeron dhe shkarkon gjyqtaret e Republikes se Kosoves, me propozimin e Keshillit 

Gjyqesor te Kosoves; 

(17) emeron dhe shkarkon Kryeprokurorin e Shtetit te Republikes se Kosoves, me 
propozirnin e Keshillit Prokurorial te Kosoves; 

(18) emeron dhe shkarkon prokuroret e Republikes se Kosoves, me propozimin e Keshillit 
Prokurorial te Kosoves; 

(19) emeron gjyqtaret per Gjykaten Kushtetuese, me propozimin e Kuvendit; 

(20) emeron Komandantin e Forcave te Sigurise te Kosoves, pas rekomandimit nga ana e 
qeverise; 

(21) emeron Drejtorin 
Agjencise se Kosoves per Intelegjence; 

(22) shpall Gjendjen e lashtezakonshme, te 
Kryeministrin; 

(23) Keshillin e Sigurise te Kosoves; 

(24) themelon misionet diplomatike e konsullore le Republikes se 
Kosoves, me te 

(25) emeron dhe shkarkon shefat e misioneve diplomatike te Republikes se Kosoves, me 
propozim te Qeverise; 

(26) emeron Kryetarin e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, ne me kete 

(27) emeron dhe shkarkon Guvematorin e Bankes Qendrore te Republikes se Kosoves, i cili 
sherben edhe si Drejtor Menaxhues dhe emeron anetaret e tjere te Bordit te Bankes; 

(28) jep medalje, mirenjohje dhe 9mime, ne pajtim me ligjin; 

(29) shpall falje individuale, ne pajtim me ligjin; 
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Sf palm 
fuslif"lepFimtariBe e tij/saj gjendjen Republiken 

Ombudspersonin, propozim Kuvendit; 

kryen detyra tjera, percaktuara ligj. 

i 

i 

(30) nje here ne vit i drejtohet Kuvendit te Kosoves perkitazi me me 

ne e Kosoves; 

(31) emeron me te 

(32) edhe te te me Kushtetute dhe me 

Amendamenti 2 

[Neni 85 - Kualifikimet per Zgjedhjen e Presidentit] fshihet dhe zevendesohet si vijon: 

1. President i Republikes se Kosoves mund te jete seeili shtetas i Republikes se Kosoves, i cili 
n  momentin e kandidimit e ka mbushur moshen 35 (tridhjete e pese) vjec;are. 

2. Per t'u kualiftkuar si kandidat per President, seeili shtetas i Republikes se Kosoves duhet te 
k te qene banor i perhershem i Republikes se Kosoves gjate pese viteve te fundit para kandidimit 
p r President. 

3. Para dhenies se betimit si President i Republikes se Kosoves, kandidati i zgjedhur President 
quhet te jape doreheqje nga C;do post publik. 

4. Pervec; kushteve te pereaktuara ne kete nen, kandidatet per President duhet te permbushin 
edhe kushtet e tjera te pereaktuara me ligj. 

Amendamenti 3 

[Neni 86 - Kandidimi dhe Zgjedbja e Presidentit] fshihet dhe zevendesohet si vijon: 

1. Presidenti i Republikes se Kosoves zgjedhet drejtperdrejt nga qytetaret me te drejte vote. 

2. Zgjedhjet presideneiale shpallen nga Kryetari i Kuvendit jo me vone se gjashte muaj para 
. perfundimit te mandatit te rregullt te Presidentit te Republikes se Kosoves. 

3. Seeili shtetas i Republikes se Kosoves qe i ploteson kushtet e percaktuara ne kete Kushtetute, 
mund te kandidohet per President: (a) nga subjektet politike parlamentare, qe, ne pajtim me 
ligjin, kane kaluar pragun zgjedhor ne zgjedhjet e fundit; (b) nga subjektet politike qe mbajne 
ulese te garantuara ne Kuvend ose (e) permes petieionit te dorezuar ne Komisionin Qendror te 
Zgjedhjeve, me nenshkrimet e se paku 15000 (pesembedhjete mije) votuesve te kualifikuar ne 
Republiken e Kosoves. Nje subjekt politik parlamentar mund te kandidoje vetem nje kandidat. 
Proeesi i kandidimit behet sipas afateve kohore dhe proeedurave te pereaktuara me ligj. 

4. Nese kandidati per President merr shumieen absolute (me shume se 50%) te votave te 
vlefshme ne rrethin e pare, atehere kandidati ne fjale zgjedhet President i Republikes se Kosoves. 
N se asnje kandidat nuk merr shumieen absolute te votave ne rrethin e pare, mbahet rrethi i dyte 
i zgjedhjeve ne mes te dy kandidateve qe kane marre numrin me te madh te votave ne rrethin e 
pare. Rrethi i dyte i zgjedhjeve mbahet jo me vone se 30 dite nga rrethi i pare. Kandidati, i eili 
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4mendamenti 

merr shumicen e votave ne rrethin e dyte te zgjedhjeve, zgjedhet President i Republikes se 
Kosoves. 

4 

[Neni 87 - Mandati dbe Betimi] fsbibet dbe zevendesobet si vijon: 

1. Mandati i Presidentit te Republikes se Kosoves eshte 5 (pese) vjet dhe filIon pasi qe 
k didati i zgjedhur te kete dhene betimin. 

2. Presidenti betohet para Kryetarit te Gjykates Kushtetuese ne nje vend publik te percaktuar 
Ille ligj. Teksti i betimit eshte: 

".f3etohem se me tere qenien time do te ruaj dhe mbroj pavaresine, sovranitetin dhe integritetin 
territorial te Republikes se Kosoves, garantimin e te drejtave dhe lirive per te gjithe qytetaret, 
respektimin dhe mbrojtjen e Kushtetutes dhe ligjeve, ruajtjen e paqes dhe mireqenies se Ie gjithe 
qytetareve, do te jem lojal vetem ndaj Republikes se Kosoves, duke heqe dore nga te gjitha 
abligimet ndaj ndonje shteti tjeter qe jane ne kundershtim me pergjegjesite e mija ne Republiken 
e Kosoves, dhe te perfaqesoj me tere fuqine time unitetin e qytetareve te Republikes se Kosoves. " 

3. Presidenti mund te rizgjedhet vetem per nje mandat tjeter. 

Amendamenti 5 

[Neni 88-Papajtuesbmeria] fsbihet dhe zevendesobet si vijon: 

1. Presidenti nuk mund te mbaje e as te ushtroje ndonje funksion tjeter publik. 

2. Presidenti nuk mund te mbaje as te ushtroje ndonje funksion ne nje subjekt politik dhe as te 
jete anetar i ndonje subjekti politik. 

Amendamenti 6 

[Neni 89 - Imuniteti] fshibet dhe zevendesobet si vijon: 

Presidenti i Repub1ikes se Kosoves gezon imunitet nga ndjekja penale dhe padite civile per 
veprimet dhe vendimet qe jane brenda kompetencave te tij si President i Republikes se Kosoves. 

Amendamenti 7 

[Neni 90 - Mungesa e Perkobsbme e Presidentit] fsbibet dbe zevendesobet si vijon: 

1. Nese Presidenti i Republikes se Kosoves perkohesisht nuk eshte ne gjendje te ushtroje 
kompetencat e tij, ai mund t'ia kaloje vullnetarisht ushtrimin e kompetencave te tij Kryetarit te 
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Kuvendit, i cili behet Ushtrues i Detyres se Presidentit te Republikes se Kosoves. Vendimi me 
shkrim i Presidentit per kalimin e pergjegjesive pennban ne ve9anti arsyet dhe kohezgjatjen e 
kalimit te pergjegjesive, nese kohezgjatja ne fjale mund te parashikohet. Presidenti i Republikes 
s  Kosoves rifillon ushtrimin e kompetencave te tij kur te jete ne gjendje per te here kete dhe, me 
k te rast, Kryetarit te Kuvendit i perfundon posti i Ushtruesit te Detyres se Presidentit. 

2. Nese Presidenti, per arsye shendetesore, nuk eshte ne gjendje te ushtroje kompetencat e tij 
cfu,e nuk ka ndodhur kalimi vullnetar i pergjegjesive, Kuvendi i Republikes se Kosoves, me 
spumicen e votave te te gjithe deputeteve, mund te filloje proceduren per te vleresuar nese 
gjendja shendetesore nuk ia lejon Presidentit ushtrimin e kompetencave te tij. Kuvendi kerkon 
n a institucioni kompetent shendetesor te themeloje Konsiliumin e Mjekeve, per te vleresuar 
gj ndjen shendetesore te Presidentit dhe per te dorezuar raportin ne Kuvend. Nese ne raportin e 
I<:onsiliurnit konstatohet se Presidenti nuk eshte i afie per te ushtruar kompetencat e tij, Kuvendi, 
me 2/3 (dy te tretat) e votave te te gjithe deputeteve, mund te vendose per zevendesimin e 
p rkohshem te Presidentit. Me kete rast, Kryetari i Kuvendit te Kosoves ushtron detyren e 
Presidentit. Presidenti i Republikes se Kosoves ne 9do kohe mund te kerkoje vleresimin te ri te 
gjendjes shendetesore dhe te kthehet ne detyre, nese Konsiliumi i Mjekeve konstaton se 
Presidenti eshte i afie qe te rifilloje ushtrimin e kompetencave te tij. 

3. Nese per 9faredo arsye tjeter, perve9 asaj shendetesore, Presidenti i Republikes se Kosoves 
Iluk eshte ne gjendje per te ushtruar kompetencat e tij dhe nuk ka ndodhur kalimi vullnetar i 
pergjegjesive, Kuvendi i Republikes se Kosoves, me shumicen e votave te te gjithe deputeteve, 
mund te filloje proceduren per zevendesimin e perkohshem te Presidentit. Nese Kuvendi vendos 
me 2/3 (dy te tretat) e votave te te gjithe deputeteve se Presidenti perkohesisht nuk eshte ne 
gjendje te ushtroje kompetencat e tij, Kryetari i Kuvendit do te ushtroje detyren e Presidentit, 
qerisa Presidenti i Republikes se Kosoves te jete i afie te rifilloje ushtrimin e kompetencave. 

4. Perve9 nese nuk percaktohet ndryshe me kete Kushtetute, posti i Ushtruesit te Detyres se 
Presidentit te Republikes se Kosoves nuk mund te ushtrohet per nje periudhe me te gjate se 6 
(gjashte) muaj. 

5. Ushtruesi i detyres se Presidentit te Republikes se Kosoves ushtron te gjitha kompetencat e 
Presidentit me perjashtim te: 

(1) propozimin e amendamenteve kushtetuese; 

(2) shpalljen e gjendjes se jashtezakonshme, pa miratimin e Kryeministrit; 

(3) emerimin dhe shkarkimin e gjyqtareve te Republikes se Kosoves, te kryeprokurorit dhe te 
prokuroreve te Republikes se Kosoves; 

(4) emerimin dhe shkarkimin e shefave te misioneve diplomatike te Republikes se Kosoves; 

(5) dhenien e medaljeve, mirenjohjeve dhe te 9mimeve ne pajtim me ligjin; dhe 

(6) shpalljen e faljeve individuale. 
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6. Nese Presidenti i Republikes se Kosoves nuk eshte ne gjendje per te ushtruar kompetencat e 
tij per 6 (gjashte) muaj, Ushtruesi i Detyres se Presidentit menjehere shpall vakant postin e 
Presidentit dhe shpall zgjedhjet e parakohshme per President, te cilat mbahen jo me vone se 3 

(tre) muaj pas mbetjes se postit te Presidentit vakant. Ushtruesi i Detyres se Presidentit vazhdon 
ta ushtroje kompetencat e Presidentit, derisa Presidenti i ri i zgjedhur te kete dhene betimin. 

7. Nese Konsiliumi i Mjekeve konstaton se Presidenti i Republikes se Kosoves nuk do te jete ne 
gjendje te ushtroje kompetencat e tij per nje periudhe me te gjate se 6 (gjashte) muaj, Kuvendi, 
Ille voten e 2/3 e te gjithe deputeteve, e shpall vakant postin e Presidentit. Ushtruesi i Detyres se 
Presidentit menjehere shpall zgjedhjet e parakohshme per President, te cilat mbahen jo me vone 
s¢ 3 (tre) muaj nga dita kur Kuvendi ka shpallur vakant postin e Presidentit. Ushtruesi i Detyres 
sij Presidentit vazhdon te ushtroje kompetencat e Presidentit, derisa Presidenti i ri te zgjedhet dhe 
tci beje betimin. 

Amendamenti 8 

[N"eni 91 - Doreheqja, shkarkimi dhe vdekja e Presidentitj fshihet dhe zevendesohet si 
vijon: 

1. Presidenti i Republikes se Kosoves jep doreheqje permes dorezimit te leter doreheqjes te 
Kryetari i Gjykates Kushtetuese. Doreheqja eshte e vlefshme ne momentin e pranimit te leter 
doreheqjes nga Kryetari i Gjykates Kushtetuese dhe eshte e parevokueshme. 

2. Presidenti i Republikes se Kosoves mund te shkarkohet nga detyra, nese ai denohet per 
kryeIjen e krimit te rende gjate ushtrimit te detyres, ose nese Gjykata Kushtetuese konstaton se ai 
ka bere shkelje te rende te Kushtetutes, ose nese kryen akt te tradhtise ndaj shtetit. 

3. Procedura per shkarkimin e Presidentit te Republikes se Kosoves, per rastet e specifIkuara ne 
paragrafm 2 te ketij neni, mund te fIllohet nga 113 (nje e treta) e deputeteve te Kuvendit ose nga 
30000 (tridhjete mije) qytetare me te drejte vote. Para se te dorezohet ne Gjykaten Kushtetuese 
per shqyrtim, peticioni duhet te miratohet me 2/3 (dy te tretat) e votave te te gjithe deputeteve te 
Kuvendit. 

4. Nese Gjykata Kushtetuese, me votat e se paku 7 (shtate) gjyqtareve, merr vendim se 
Presidenti i Republikes se Kosoves eshte pergjegjes per cilendo nga arsyet e specifIkuara ne 
paragrafm 2 te ketij neni, Presidenti konsiderohet i shkarkuar nga detyra. 

5. Ne rast se Presidenti i Republikes se Kosoves jep doreheqje, shkarkohet ne perputhje me 
dispozitat e ketij neni ose vdes, Kryetari i Kuvendit te Kosoves sherben si Ushtrues i Detyres se 
Presidentit te Republikes se Kosoves, ne perputhje me kufIzimet e percaktuara ne nenin 90, 

derisa te zgjedhet dhe te beje betimin Presidenti i rio Kryetari i Kuvendit menjehere shpall 
zgjedhjet e parakohshme per President te Republikes se Kosoves, te cilat mbahen jo me vone se 
3 (tre) muaj nga dita kur posti i Presidentit ka mbetur vakant. 

6. Nese Kryetari i Kuvendit, per ndonje nga arsyet e percaktuara ne nenin 90 dhe 91, nuk eshte 
ne gjendje te sherbeje si Ushtrues i Detyres se Presidentit, kjo detyre kalon te Nenkryetari i 
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!\mendamenti 

pajtim 
Iigjin. 

Oeverise. 

Oeveria 

dispozitat kesaj 

zgjedh dhe lBood te sbkarlcoje Gjykaten peticionin per 

shkarkimin pajtim 

Kuvendit. <;eshtjet e tjera rreth bartjes se pergjegjesise se ushtrimit te detyres se Presidentit 
rregullohen me ligj. 

9 

enet e meposhtme te Kushtetutes se Republikes se Kosoves amendamentohen si vijon: 

eni 18 [Ratifikimi i Marreveshjeve Nderkombetare] 

1, Kuvendi i Republikes se Kosoves, me votat e dy te tretave (2/3) e te gjithe deputeteve, 
r tifIkon marreveshjet nderkombetare per keto yeshtje: 

(1) territorin, paqen, aleancat, yeshtjet politike dhe ushtarake; 

(2) te drejtat dhe lirite themelore; 

(3) anetaresimin e Republikes se Kosoves ne organizata nderkombetare; 

(4) marrjen persiper te detyrimeve fmanciare nga ana e Republikes se Kosoves, ne 
me 

2. Marreveshjet nderkombetare, me peIjashtim te atyre ne piken 1, konsiderohen te 
ratifikuara Fotiflli:9heB pas nenshkrimit nga Presidenti i Republikes se Kosoves,  
rekomandim te 

3. Presidenti i Republikes se Kosoves ose KFyemiBistFi njoftojne Kuvendin sa here qe 
te nenshkruhet nje marreveshje nderkombetare. 

4. Amendamentimi ose terheqja nga marreveshjet nderkombetare do te kene te njejten 
procedure te vendimmarrjes, sikur ajo e ratifikimit te marreveshjeve nderkombetare. 

5. Parimet dhe procedurat per ratifIkimin dhe kontestimin e marreveshjeve nderkombetare 
rregullohen me ligj. 

Neni 45 [Te Drejtat zgjedhore dhe te pjesemarrjes], paragrafi 1, amendamentohet si vijon: 

1. <;do shtetas i Republikes se Kosoves qe ka arritur moshen tetembedhjete vjey, qofte edhe ne 
diten e zgjedhjeve, gezon te drejten te zgjedhe dhe te zgjedhet, me peIjashtim kur kjo e drejte i 
kufIzohet me vendim gjyqesor, ose me e Kushtetute. 

Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit] Paragrafi 7, amendamentohet si vijon: 

7) Dorezon ne Kushtetuese 

e Presidentit te Republikes se Kosoves, ne me nenin 91 te Kushtetutes; 
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(3) nese brenda afatit prej 60 (gjashted-bjete) ditesh nga dita e fillimit te procedures se 
zgjedhjes, nuk zgjedhet Presidenti i Republikes se Kosoyes. 

mood te referoje ngrite pajtim 
Kushtetute; 

propozon diplomatike 
Republikes Kosoves; 

(13) udheheg politiken e jashtme te vendit; 

kryesoB eshte 

(9) ILiishillohet me PpesiEleBtiB pep zbatimiB e uElheheq politil{eB e jashtme te ,reBElit; 

riktheje 

propozuar per rishgyrtim Gjygesor drejte 

ushtroje nje per nje Gjygesor propozoje 

njejte siguron mbeshtetjen (dy tretat) 

Neni 80 [Miratimi i Ligjeve] 

4. Kuvendi mund te mbivotoje (refuzoje) veton e Presidentit ndaj nje ligji te miratuar me 
shumicen e votave te te gjithe deputeteve plus dhjete per qind vota te tjera shtese dhe ai ligj 
k9nsiderohet i shpallur. Nese Presidenti i Republikes ushtron te drejten e vetos ndaj Ligjit per 
B).lxhet, Kuvendi mund te votoje qe te refuzoje (mbivotoje) veton me shumicen absolute te 
v9tave te te gjithe deputeteve te Kuvendit dhe ligji konsiderohet i shpallur. Nese Kuvendi pranon 
n9ryshimet e propozuara nga Presidenti ne ligjin ku ai/ajo ka perdore veton, Kuvendi vendos per 
miratimin e atij ligji me shumicen e votave te deputeteve te pranishem e qe votojne dhe ligji 
p rkates konsiderohet i shpallur. :; 

Neni 82 [Shperndarja e Kuvendit] shfuqizohet paragrafi 1 (3) 

Neni 93 [Kompetencat e Qeverise] 

(10) geshtje kushtetuese ne Gjykaten Kushtetuese, ne me kete 

(12) i Presidentit themelimin e misioneve e konsullore te 

se 

Neni 94 [Kompetencat e Kryeministrit] 

(5) anetar i Keshillit te Sigurise te Kosoves; 

(8) emeron Zevendesdrejtorin dhe Inspektorin e Pergjithshem te Agjencise se Kosoves per 
Inteligjence; 

Neni 104 [Emerimi dhe Shkarkimi i Gjyqtareve] 

1. Gjyqtaret i emeron, riemeron dhe shkarkon Presidenti i Republikes se Kosoves, me 
propozimin e Keshillit Gjyqesor te Kosoves. Presidenti mund te kandidatin e 

ne Keshillin te Kosoves. Kete te mund ta 

vetem here kandidat. Keshilli i Kosoves mund te 

kandidatin e vetem nese e 2/3 te te anetareve te 

Keshillit. 
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riktheje 
propozuar per rishgyrtim drejte 

ushtroje nje per nje 
n�opozoje njejte, siguron mbeshtetjen (dy tretave) 
agetareve 
! 

(tridhjete) a me shume deputete te dorezoje 
petieionin, 

ka kryer sSkelje serio:z:e te Kushtetutes. 

Republikes Kosoves, peFVe� gjote periudhes se Gjeodjes se 

Joshtezo((:ooshme, Sill:UFSe eshte pOFoshikuOF me ((:ete Kushtetute. 

Neni 109 [Prokurori i Shtetit] 

7. Kryeprokurori i Shtetit emerohet dhe shkarkohet nga Presidenti i Repuhlikes se Kosoves, ne 
h¥e te propozimit te Keshillit Prokurorial te Kosoves. Presidenti mund te kandidatin 
e ne Keshillin Prokurorial te Kosoves. Kete te mund ta 

vetem here kandidat. Keshilli Prokurorial i Kosoves mund te 
kandidatin e vetem nese e 2/3 te te 
te Keshillit. Mandati i Kryeprokurorit te Shtetit eshte shtate (7) vjet, pa mundesi 

rj merimi. 

Neni 113 [Juridiksioni dhe Palet e Autorizuara] 

Ppragrafi 3 (5) amendamentohet si vijon: 

(5) Nese eshte shkelur Kushtetuta gjate zgjedhjes se Presidentit dhe Kuvendit. 

P ragrafi 6 amendamentohet si vijon: 

6. Kuvendi i Kosoves eshte i autorizuar te 
me te eilin kerkohet shkarkimi i Presidentit te Repuhlikes se Kosoves ne 

perputhje me nenin 91 te Kushtetutes. 

Neni 127 [Keshilli i Sigurise i Kosoves] 

2. Keshilli i Sigurise i Repuhlikes se Kosoves kryesohet nga Kryemioistri Presidenti i 
se me mheshtetje nga Qeveria. 

Neni 114 [Perberja dhe Mandati i Gjykates Kushtetuese] 

2. Gjyqtaret emerohen nga Presidenti i Repuhlikes se Kosoves, me propozimin e Kuvendit, per 
nje mandat nentevjeyar pa mundesi vazhdimi. Presidenti mund te ktheje kandidatin e propozuar 
nga Kuvendi. Kete te drejte mund ta ushtroje vetem nje here per nje kandidat. Kuvendi mund te 
propozoje kandidatin e njejte, vetem nese siguron mbeshtetjen e 2/3 (dy te tretave) te votave te te 
gjithe deputeteve. 

N ni 129 [Agjencia e Kosoves per Inteligjenee] 

3. Presidenti i Repuhlikes se Kosoves emeron Drejtorin e Agjencise se Kosoves per 
Inteligjence. Zevendesdrejtori dhe Inspektori i Pergjithshem i Agjencise se Kosoves per 
Inteligjence emerohen nga Kryeministri. Kualiflkimi dhe mandati rregullohen me ligj. 
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Gjate GjeBEljes se Jashtezal"OBshme, Keshilli i SiguFise i Republikes se 

�6S0"leS do te dFejtohet Bga PFesideBti i Republil"es se Koso"les, sikuF FFeguUohet me ligj. 

e zgjedh KUyeBdi i Koso"les, me shumieeB e votave te te gjithe 
Eleputeteve te tij, nga Presidenti, propozim 

ktbeje 
propozuar nga dreite usbtroje nie per nie 
Kuvendi propozoie njejte, siguron mbeshtetjen (dy 

tretave) gjithe deputeteve. 

5. Avokati i Popullit Blood te sbkarkohet vetem me keFkeseB e me shume se Bje te tFetes (1/3) 
se te gjithe deputete,re, dhe Be I"ete Fast nga Kuvendi lfendos Ble shumieen e dy te tretave 

(2/3) te te gjithe deputeteve te tij. 

dispozitave tjera kesaj 

,. 

Neni 131 [Gjendja e Jashtezakonshme] amendamentohet si vijon: 

8. Keshilli i Sigurise i Republikes se Kosoves, vetem gjate Gjendjes se lashtezakonshme, 
u htron funksione ekzekutive qe kufizohen ne funksionet qe nderlidhen ne veyanti me Gjendjen 
e Jashtezakonshme. 

Gjate Gjendjes se lashtezakonshme, Keshilli i Sigurise i Republikes se Kosoves do te 
bashkepunoje ngushte me Qeverine, Kuvendin dhe autoritetet nderkombetare. 

Neni 134 [Kualifikimi, Zgjedhja Emerimi dhe Shkarkimi i Avokatit te Popullit] 

1, Avokati i Popullit 
emerohet dhe shkarkobet me te Kuvendit per 

nje mandat pese (5) vjeyar, pa te drejte rizgjedhjeje. Presidenti mund te kandidatin e 
Kuvendi. Kete te mund ta vetem bere kandidat. 

mund te kandidatin e vetem nese e 2/3 
te te votave te te 

Neni 139 [Komisioni Qendror i Zgjedbjeve] 

3. Kryesuesin e Kornisionit Qendror te Zgjedhjeve e emeron dhe e sbkarkon Presidenti i 
Republikes se Kosoves nga radhet e gjyqtareve te Gjykates Supreme dhe te Gjykatave me 
juridiksion apeli. 

Amendamenti 10 

[Sbpallja e Zgjedbjeve te para Presidenciale], zevendeson nenin ekzistues 161, si vijon: 

Pavaresisht te te Kushtetute: 

1. Zgjedhjet e para per Presidentin e Republikes se Kosoves, ne perputhje me nenin 86 te 
Kushtetutes, mbahen pas 6 (gjashte) muajsh nga dita e hyrjes ne fuqi te amendamenteve 
k4shtetuese dhe nga nxjerrja e ligjeve relevante. 

2. Mandati i Presidentit te Republikes se Kosoves, i zgjedhur nga Kuvendi, sipas dispozitave te 
mehershme te Kushtetutes, vazhdon derisa Presidenti i ri te zgjedhet dhe te beje betimin. 

3. Presidentet qe kane sherbyer para hyrjes ne fuqi te ketyre amendamenteve, kane te drejte te 
zgjedhen dhe rizgjedhen edhe nje here si President i Republikes se Kosoves. 
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hyrjes 
f�gi ligjeve tjera 
nergjithshme. 
« 

\, 

Amendamenti 11 

Neni ekzistues 162 [Hyrja ne Fuqi], behet neni 163 dhe amendamentohet si vijon: 

Kushtetuta e Republikes se Kosoves hyn ne fuqi me 15 qershor 2008. Amendamentet 1-11 te 
kesaj Kushtetute hyjne ne fuqi ne diten e miratimit te tyre ne Kuvendin e Kosoves. Pas ne 

te amendamenteve kushtetuese behet harmonizimi i dhe akteve te te 
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