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GŁOWA PAŃSTWA REPUBLIKI SERBII 
I REPUBLIKI KOSOWA – WYMIAR 
KONSTYTUCYJNO-USTROJOWY

Zarówno Republika Serbii, jak i Republika Kosowa – obecnie samodzielne byty pań-
stwowe – zostały wyodrębnione z jugosłowiańskiej struktury federacyjnej. Republika 
Serbii staje się samodzielnym państwem w 2006 roku, Kosowo ogłasza natomiast jed-
nostronny akt niepodległości dwa lata później, w 2008 roku. Choć państwa te mają 
analogiczną proweniencję terytorialną/regionalną, to zasadnicza różnica zdecydowanie 
je dzieląca polega na odrębności ich statusu do czasu, gdy były jeszcze częściami składo-
wymi federacji jugosłowiańskiej. 

Republika Serbii była, podobnie jak pięć pozostałych republik (Słowenia, Chorwa-
cja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra), jedną z defi nicyjnych podmiotów 
federacji jugosłowiańskiej. Kosowo natomiast to „pokraina” (synonimicznie prowincja) 
bądź okręg autonomiczny należący do Republiki Serbii. W kontekście prowadzonych 
rozważań wydaje się uzasadnione przypomnienie, że Kosowo znalazło się w granicach 
Królestwa Serbii już w wyniku I wojny bałkańskiej w 1912 roku, a po II wojnie świato-
wej jako Autonomiczny Obwód Kosowsko-Metohijski weszło w skład Jugosławii pod 
rządami Josipa Broz-Tity. Wówczas to Serbowie wywierali bardzo duży wpływ na ży-
cie gospodarcze i kulturalne na tym obszarze. Także Serbowie przeprowadzali kontrolę 
polityczną, co z oczywistych względów nie mogło się spotkać z akceptacją ludności 
albańskiej tam zamieszkującej. Stąd też nie dziwi, że odpowiedzią na działania Serbów 
były akcje protestacyjne organizowane przez Albańczyków domagających się uznania 
ich za naród państwowy. Co więcej, domagano się przekształcenia obwodu w republi-
kę związkową o analogicznym do pozostałych podmiotów federacji jugosłowiańskiej 
statusie1. Mamy tu więc do czynienia ze szczególnym przypadkiem ogłoszenia aktu 

* Prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Jagielloński.
1 W 1968 roku decyzją J. Broz-Tity zostały zwiększone uprawnienia Kosowa. Powzięta została także 

decyzja w sprawie nazwy obwodu, odtąd pomijano Metohiję, a pozostawiono tylko Kosowo. W 1969 roku 
założono Uniwersytet w Prisztinie (stolica Kosowa), w którym językiem wykładowym był język albański. 
Od 1974 roku Kosowo posiadało swój własny rząd oraz parlament. W 1989 roku decyzją parlamentu 
(Skupštiny) Republiki Serbii nastąpiło ograniczenie autonomii Kosowa. Reakcją na tę decyzję było ogło-
szenie przez parlament w Kosowie w dniu 2 lipca 1990 roku Kosowa jako republiki Jugosławii. Jednocześ-
nie w tym samy roku Skupština w Serbii uchwaliła nową konstytucję, która stanowiła m.in. o zniesieniu 
autonomii Kosowa. 19 października 1991 roku niemal natychmiast po takiej decyzji Kosowianie zdecydo-
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niepodległości2 nie przez republikę, lecz przez „pokrainę” (część składową republiki). 
Najwidoczniej status ten bynajmniej nie przeszkodził w uznaniu Kosowa za samodziel-
ne państwo przez zdecydowaną większość państw świata3. 

Za naczelne zagadnienie badawcze poddane eksploracji przyjęto porównanie ob-
warowanej konstytucyjnie instytucji prezydenta w Republice Serbii i Republice Koso-
wa. By sprostać temu zadaniu, zwrócono uwagę na: po pierwsze, tradycje instytucji 
głowy państwa, i po drugie, ustalenie miejsca instytucji prezydenta wśród naczelnych 
organów państwowych – egzekutywy, legislatywy, sądownictwa – w branych pod uwagę 
państwach. 

Instytucja głowy państwa, będąc elementem władzy wykonawczej w prawie każ-
dym systemie politycznym, bez względu na konstytucyjnie określony sposób i metody 
sprawowania władzy należy do niezwykle istotnych części aparatu państwowego. Nie 
ulega też wątpliwości, że w klasycznych systemach prezydenckich bądź tylko w jakimś 
stopniu skonfi gurowanych, czego wyrazem może być semiprezydencka forma rządów, 
kompetencje głowy państwa są największe i relatywnie najszersze, porównując je z po-
zostałymi częściami składowymi aparatu państwowego, zwłaszcza legislatywy, choć nie 
są one wyłączne. Instytucja głowy państwa nie tylko jednakże jest właściwa dla wyżej 
wspomnianych form rządów, jest także przewidziana w ustalonej w konstytucji formie 
parlamentarno-gabinetowej, kanclerskiej czy formie zgromadzeń, dla której najczęściej 
ustala się zróżnicowany wachlarz kompetencji. Stąd też można dostrzec konstytucyjnie 
słabe prezydentury, pełniące li tylko role reprezentacyjne, bądź też dane przez ustro-
jodawcę „wzmocnione” kompetencje uprawniają do ich nieograniczania przez pełnią-
cych funkcje głowy państwa (silna prezydentura). 

Omawiany przykład branych pod uwagę państw bynajmniej nie świadczy o prezy-
denckiej formie rządów. Zarówno w Republice Serbii, jak i Republice Kosowa właściwe 
przepisy konstytucji jednoznacznie utwierdzają w przekonaniu o wyborze parlamen-

wali w formie referendalnej (99 procent opowiedziało się za niepodległością Kosowa), która jeszcze wtedy 
nie spotkała się z uznaniem przez społeczność międzynarodową. Istniało bowiem wówczas przekonanie, 
że jest to wewnętrzna sprawa Republiki Serbii. Szerzej zob.: Konstytucja Republiki Kosowa, przeł. K. No-
wak, Rzeszów, s. 16–19.

2 Należy przypomnieć, że Kosowo ogłasza jednostronny akt niepodległości w dniu 17 lutego 2008 r. 
Więcej na ten temat w: E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008, 
zob. też: eadem, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje. Ustrój. Konstytucja, Kraków 2012, a także: 
eadem, Samodzielne Kosowo – studium przypadku [w:] Doktryny, historia, władza. Księga pamiątkowa 
dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy nau-
kowej, A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta (red.), Kraków 2009, s. 79–93. Zob. też: Konfl ikt 
serbsko-albański. Przykład Kosowa na przełomie XX i XXI wieku [w:] Niemcy, Europa, Świat. Studia mię-
dzynarodowe. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Erhardowi Cziomerowi w trzydziestolecie pracy 
zawodowej, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2007, s. 253–267. 

3 Samodzielności Kosowa nie uznały wciąż jeszcze takie państwa, jak: Serbia, Grecja, Bośnia i Herce-
gowina, Mołdawia, Rumunia, Hiszpania, Rosja, Słowacja, Cypr. Zob.: D. Lapandić, J. Kronja, Regionalne 
inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu, Beograd 2010, s. 18, a także: D. Dukanović, Restovanje sa 
susedima [w:] Srbija i svet, zbornik radova, Beograd 2010, s. 35, oraz: D. Janjić, Ideologija, Politika, Nasilje. 
Kriza nacionalnog identiteta i etnički sukobi, Beograd 2009, s. 28–29. Zob. też: D. Štavljanin, Hladni mir. 
Kaukaz i Kosovo, Prag/Beograd 2009, passim.
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tarno-gabinetowej formy rządów z uwzględnianą w niej dualistyczną egzekutywą w po-
staci z jednej strony prezydenta, a z drugiej rządu. 

Gdyby przede wszystkim zapytać o tradycje prezydentury, nasunie się następująca 
refl eksja. Otóż przypadek Republiki Serbii wyraźnie świadczy o tym, że kontynuowana 
jest tu tradycja wywodząca swe korzenie z jugosłowiańskiego systemu politycznego, 
gdy przez długie lata dożywotnio prezydentem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Jugosławii był „ojciec narodów” Josip Broz-Tito, a w okresie rozpoczynającego się „de-
montażu” federacji jugosłowiańskiej, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku funkcję 
tę piastował Slobodan Milošević (maj 1989–lipiec 1997) aspirujący do „godnego” na-
stępcy swego poprzednika. Kolejnymi prezydentami byli: pełniący funkcję tymczaso-
wo Dragan Tomić (lipiec–grudzień 1997), Milan Milutinović (grudzień 1997–grudzień 
2002), pełniąca funkcję tymczasowo Nataša Mićić (grudzień 2002 rok)4, następnie 
dwukrotnie Boris Tadić, a od 6 maja 2012 roku funkcję tę sprawuje nacjonalista Tomis-
lav Nikolić5. Lista prezydentów Serbii jest długa, a mianowicie w okresie Socjalistycznej 
Republiki Serbii w latach 1944–1991 było 15 osób piastujących funkcję głowy państwa, 
w okresie kiedy Serbia trwała w strukturze federalistycznej z Czarnogórą było trzech 
prezydentów (choć w tym dwukrotnie pojawia się nazwisko Borisa Tadicia – raz od 
11 lipca 2004 do 5 czerwca 2006 i drugi raz od 5 czerwca 2006 do 5 kwietnia 2012). 
Dostrzega się zatem w systemie politycznym, choć jakościowo zmienionym (czytaj: 
transformacja ustrojowa), kontynuację prezydentury. W trakcie trwania w strukturze 
Republiki Serbii – w jugosłowiańskim okresie federacyjnym – Republika Kosowa mia-
ła status „pokrainy”. Dla jednostek o takim statusie nie przewidziano instytucji głowy 
państwa. Dopiero w 1992 roku, po tym, kiedy 10 października 1991 roku parlament 
Kosowa ogłosił niepodległość, która jeszcze wtedy nie została uznana przez społecz-
ność międzynarodową6, przeprowadzone zostały wybory prezydenckie. W ich wyniku 
funkcję głowy podziemnego państwa pełnił po raz pierwszy Ibrahim Rugova w 1992 
roku7, po raz drugi w 1998 roku. W dniu 4 marca 2002 roku natomiast główne siły po-
lityczne w parlamencie Kosowa wypracowały konsensus w spornej sprawie (akceptacji 
wyboru przez parlamentarne ugrupowania polityczne Ibrahima Rugovy na prezydenta 
Kosowa)8. Po raz trzeci Rugova objął urząd prezydenta, który sprawował do śmierci, 
21 stycznia 2006 roku. Jego następcą został Nexhat Daci, który pełnił obowiązki głowy 
państwa od 21 stycznia 2006 roku do 10 lutego 2006 roku. Następnie 10 lutego 2006 
roku funkcję prezydenta objął Fatimir Sejdiu. Sprawował ją do 27 września 2010 roku. 

4 J. Wojnicki, Przeobrażenia ustrojowe państw pojugosłowiańskich (1990–2003), Pułtusk 2003, s. 207.
5 Zob.: E. Bujwid-Kurek, Serbia..., s. 72.
6 Tylko Albania uznała wtedy niepodległość Kosowa.
7 Ibrahim Rugova (ur. 2 XII 1944, Cerrcë), albański pisarz i polityk Kosowa. Od 1988 r. pełnił funkcję 

przewodniczącego Związku Pisarzy Kosowa, który był w opozycji do polityki Slobodana Miloševicia. Po 
odebraniu autonomii Kosowu w 1989 r. opowiadał się za pokojowymi metodami walki o prawa Kosowczy-
ków (Albańczycy zamieszkujący Kosowo). Stał na czele utworzonej w grudniu 1989 roku Demokratycznej 
Ligi Kosowa (LDK). Zob.: Słownik biografi czny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, W. Roszkowski, 
J. Kofman (red.), Warszawa 2004, s. 1088, a także: Konstytucja Republiki Kosowa..., s. 19.

8 W wyborach 18 XI 2001 r. Demokratyczna Liga Kosowa zdobyła 47 ze 120 mandatów w parlamencie. 
Podczas trzech kolejnych głosowań deputowani nie wyrażali zgody na kandydaturę I. Rugovy na stanowi-
sko prezydenta. Zob.: Słownik biografi czny..., s. 1089.
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Należy pamiętać, że wymienieni politycy sprawujący urząd głowy państwa pełnili tę 
funkcję w Kosowie mającym status prowincji autonomicznej Kosowa i Metohiji, która 
znajdowała się pod administracją UNMIK9 (w latach 2001–2008). Prezydentami Re-
publiki Kosowa (tylko częściowo uznanej) byli w kolejności: Fatimir Sejdiu (10 lute-
go 2006–27 września 2010), pełniący obowiązki Jakub Krasniqi (27 września 2010–22 
lutego 2011), od 22 lutego 2011 do 30 marca 2011 urząd sprawował Behgjet Pacolli, 
ponownie obowiązki prezydenta pełnił Jakub Krasniqi od 30 marca 2011 do 7 kwietnia 
2011 roku. Począwszy od 7 kwietnia 2011 roku aż do chwili obecnej, prezydentem Re-
publiki Kosowa jest Atifete Jahjaga10.

Podsumowując, należy stwierdzić, że pod względem obecności instytucji głowy 
państwa w ustroju politycznym Serbia ma o wiele większe doświadczenia niż Republika 
Kosowa między innymi z tego powodu, że urząd ten został już wcześniej uznany przez 
konstytucje poszczególnych podmiotów federacji jugosłowiańskiej. W statusie „pokra-
iny” ustrojodawca po pierwsze nie przewidział konstytucji w rozumieniu nadrzędnego 
aktu prawnego, a po drugie, nie dopuszczał kreowania aparatu państwowego, w tym 
wyboru prezydenta prowincji. Stąd też zapis konstytucji Republiki Kosowa uchwalonej 
8 kwietnia 2008 roku stanowiący o głowie państwa jest zupełni nowy i nie ma niemal 
żadnego pierwowzoru ustawowego indywidualizującego jedynie Kosowo. 

W konstytucji Republiki Serbii z 10 listopada 2006 roku, państwa samodzielnego 
i niepodległego, serbski ustrojodawca nie przewidział oddzielnego rozdziału na temat 
prezydenta, lecz uwzględnił tę instytucję w rozdziale piątym zatytułowanym Organi-
zacja władzy, poświęcając temu dziesięć artykułów zawartych w pkt 2 (art. 111–121)11. 

Jak wynika z zapisu artykułów poświęconych instytucji prezydenta Republiki Ser-
bii, „Prezydent Republiki jest wyrazicielem jednolitości państwa Republiki Serbii” 
(art. 111). Prezydent Republiki Serbii pochodzi z wyborów powszechnych, bezpośred-
nich, i kreowany jest w trybie tajnym (art. 114). Od momentu złożenia ślubowania przed 
jednoizbowym parlamentem prezydent jest uprawniony do przystąpienia do podjęcia 
konstytucyjnie przewidzianych dla tego urzędu obowiązków (art. 114). Na szczególną 
uwagę zasługuje tekst ślubowania prezydenta, który brzmi:

Ślubuję, że wszystkie swoje siły poświęcę ochronie bezpieczeństwa i integralności terytorialnej 
Republiki Serbii, włączając Kosowo i Metohiję jako część składową, jak i urzeczywistnieniu praw 
i wolności człowieka i mniejszości, szanowaniu i ochronie Konstytucji i ustaw, zapewnianiu pokoju 
i dobrobytu wszystkich obywateli Republiki Serbii, i że będę świadomie i odpowiedzialnie wypeł-
niać wszystkie swoje obowiązki (art. 114). 

Zauważmy, że literalnie wyrażona nazwa (dziś już samodzielnego państwa) jest 
szczególnie uwydatniona przez serbskiego konstytucjonalistę jako jednoznaczny brak 
akceptacji dla ogłoszenia aktu niepodległości i „stania się” państwem przez tę „pokra-
inę”. Wydaje się, że determinacja wyrażona w tekście ślubowania prezydenta w akcie 
prawnym mającym nadrzędne znaczenie nabiera szczególnej wagi zwłaszcza w kontek-

9 UNMIK (ang. United Nations Interim Administration in Kosowo) – to misja pokojowa ONZ w Ko-
sowie.

10 Kosowo(ang.).rulers.org. [dostęp: 30.09.2010].
11 Konstytucja Republiki Serbii z 2006 r., art. 111–121. Zob.: tłumaczenie E.  Bujwid-Kurek, Serbia 

w nowej..., s. 229 i 230.
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ście specyfi ki narodowościowej obszaru bałkańskiego12. Serbski ustrojodawca przewi-
duje następujące kompetencje dla głowy państwa. Są to: 
1) uprawnienia w zakresie reprezentowania Republiki Serbii w kraju i za granicą, 
2) uprawnienie do wydawania rozporządzeń,
3) uprawnienia w zakresie zgłaszania kandydata na szefa rządu (z wzięciem pod uwa-

gę wyrażanych opinii przedstawicieli wybranych komitetów wyborczych),
4) konstytucyjne uprawnienie do wysuwania propozycji w zakresie obsadzania stano-

wisk przez Zgromadzenie Narodowe (Skupština),
5) uprawnienie do mianowania i odwoływania ambasadorów Republiki Serbii (na 

uprzedni wniosek rządu),
6) przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwoływanie przedstawicieli dyploma-

tycznych obcych państw,
7) dysponowanie prawem łaski i przyznawanie odznaczeń, co świadczy o pełnieniu 

tradycyjnych funkcji zarezerwowanych dla głowy państwa,
8) prezydent Republiki jest przywódcą Sił Zbrojnych, ma uprawnienia w zakresie 

awansowania i dymisjonowania ofi cerów Armii Serbskiej (art. 112). 
Kadencja prezydenta trwa pięć lat od momentu objęcia funkcji (po złożeniu ślu-

bowania) (art. 116). W zapisie konstytucji Republiki Serbii dopuszcza się jednokrot-
ną reelekcję, zatem prezydent może piastować swą funkcję przez okres dziesięciu lat. 
„Mandat prezydenta wygasa po upływie czasu, na który został wybrany” (art. 116), 
co może nastąpić nadto w wyniku podania się do dymisji lub zwolnieniem ze stano-
wiska. Ewentualną dymisję prezydent jest zobowiązany złożyć przed Zgromadzeniem 
Narodowym (art. 116). Artykuł 117 Konstytucji RS stanowi, że w przypadku kiedy 
Prezydent Republiki podaje się do dymisji, jest zobowiązany do poinformowania 
o tym fakcie opinię publiczną oraz Zgromadzenie Narodowe. Wtedy gdy poddaje się 
do dymisji, wygasa mandat głowy państwa (art. 116). Złożenie urzędu następuje tu 
z powodu dopuszczenia się deliktu konstytucyjnego przez pełniącego funkcję głowy 
państwa, o czym decyduje Zgromadzenie Narodowe. W tym przypadku przewidzia-
na jest ściśle określona procedura; tak może się stać, gdy za odwołaniem prezydenta 
głosowało minimum dwie trzecie deputowanych (art. 118). Do wszczęcia procedury 
przez Zgromadzenie Narodowe upoważnia natomiast wniosek skierowany przez mi-
nimum jedną trzecią deputowanych. O tym, czy została naruszona konstytucja przez 
pełniącego funkcję prezydenta Republiki, decyduje Sąd Konstytucyjny i ma na to 45 
dni od dnia postawienia prezydenta w stan oskarżenia (art. 118). W sytuacji gdy prezy-
dent Republiki nie może sprawować swej funkcji, lub też jeśli jego mandat ustaje przed 
upływem przewidzianej pięcioletniej kadencji, to wówczas konstytucyjnie uprawniony 
do jego zstępowania jest przewodniczący Zgromadzenia Narodowego13, który może 
pełnić tę funkcję maksymalnie przez okres trzech miesięcy (art. 120). W niczym nie-
zakłóconej kadencji prezydentowi przysługuje immunitet, o czym traktuje art. 119 
Konstytucji RS: „Prezydent Republiki korzysta z immunitetu podobnie jak deputowa-

12 Pogłębiona refl eksja politologiczna poświęcona temu zagadnieniu znajduje się w: E. Bujwid-Kurek, 
Zasady ustrojowe w zapisie konstytucji Republiki Serbii z 10 listopada 2006 roku, „Atheneum Polskie Studia 
Politologiczne”, nr 32, Toruń 2011, s. 103–114.

13 Jego odpowiednikiem w polskim systemie politycznym jest Marszałek Sejmu.
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ny. W kwestii immunitetu Prezydenta Republiki decyduje Zgromadzenie Narodowe”. 
Ustrojodawca serbski w art. 115 konstytucji zobowiązał też prezydenta do przestrzega-
nie zasady incompatibilitas (niepołączalności funkcji), co oznacza zakaz łączenia man-
datu deputowanego z niektórymi funkcjami – czy to publicznymi, czy też zawodowy-
mi: „Prezydent Republiki nie może pełnić innych funkcji publicznych lub prowadzić 
działalności zawodowej” (art. 115). W Republice Serbii ustrojodawca przewiduje rolę 
„moderatora” (czytaj: arbitra, art. 111), którego zobowiązuje się do wykazania szcze-
gólnej dbałości o równoważenie się władz (legislatywy i egzekutywy), z jednoczesnym 
oddzieleniem władzy sądowniczej. Niektóre obowiązki prezydent dzieli z rządem, jego 
udział w tym szczególnym tandemie jest jednak nieporównywalnie mniejszy. Chodzi 
tu przede wszystkim o takie uprawnienia zarezerwowane dla głowy państwa, jak ogło-
szenie stanu nadzwyczajnego i podejmowanie działań, które pozwalają na odstąpienie 
od praw człowieka i mniejszości podczas zaistnienia nadrzędnej konieczności. Kom-
petencje w zakresie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego zostały rozdzielone pomiędzy 
swego rodzaju triumwirat władzy, tzn. prezydenta, szefa rządu oraz przewodniczącego 
Zgromadzenia Narodowego – wspólnie podejmujących decyzję w tej sprawie. Podjęcie 
działań dopuszczających odstąpienie od praw człowieka i mniejszości ogłasza rząd, 
podpisuje zaś prezydent. 

Pogłębiona analiza uprawnień głowy państwa w Republice Serbii jednoznacznie 
umacnia w przekonaniu, że są one znacznie ograniczone, w zdecydowanej większo-
ści realizowane we współudziale drugiego członu egzekutywy – rządu. Stąd też daje 
się zauważyć, że konstytucyjnie przewidziany w Republice Serbii zracjonalizowany 
parlamentaryzm o wiele bardziej uprzywilejowuje rząd będący kolegialnym gremium 
egzekutywy niż prezydenta. Analizując konstytucyjne uprawnienia dane Prezydentowi 
Republiki Serbii, można stwierdzić, że wyraźnie świadczą one o tym, iż mamy tu do 
czynienia z przewidywaną konstytucyjnie relatywnie słabą prezydenturą14. 

W Konstytucji Republiki Kosowa z dnia 8 kwietnia 2008 roku instytucji prezydenta 
został poświęcony odrębny rozdział, piąty, zatytułowany Prezydent Republiki Kosowa, 
w którym znalazło się dziewięć artykułów (art. 83–91). Na uwagę zasługuje nadawanie 
każdemu kolejnemu artykułowi tytułu. Na przykład art. 83 pod tytułem Status Prezy-
denta stanowi, że Prezydent jest głową państwa i reprezentuje jedność obywateli Re-
publiki Kosowa. Wymogi stawiane wobec ubiegającego się o fotel prezydenta, biorąc 
pod uwagę cenzus wieku, zostały uwzględnione w zapisie art. 85 zatytułowanego Za-
strzeżenia dotyczące wyboru Prezydenta: „Prezydentem Republiki Kosowa może zostać 
obywatel, który ukończył 35 lat”. Prezydent Republiki Kosowa rozpoczyna sprawowa-
nie swojego urzędu po złożeniu przysięgi, co czyni przed Zgromadzeniem Narodowym 
(art. 87 Mandat i Przysięga, ust. 1)15. Treść przysięgi Prezydenta brzmi: 

Przysięgam zaangażować swoje siły w zachowanie niepodległości, suwerenności oraz nienaruszal-
ności granic Republiki Kosowa, szanować prawa człowieka oraz prawa i swobody obywatela, prze-

14 Szerzej zob. E. Bujwid-Kurek, Serbia..., s. 71 i 72.
15 Tekst przysięgi jest regulowany przez prawo (art. 87, ust. 1) Konstytucji Republiki Kosowa z dnia 

8 IV 2008 r.
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strzegać i chronić Konstytucję oraz prawo, zachować pokój i dbać o dobro wszystkich obywateli 
Republiki Kosowa oraz świadomie i odpowiedzialnie wykonywać powierzone mi obowiązki16.

Kadencja sprawowania Urzędu Prezydenta trwa pięć lat (art. 87, ust. 2) i dopusz-
cza jednokrotną reelekcję, czyli maksymalnie funkcja prezydenta może być pełniona 
przez jedną osobę dziesięć lat (art. 87, ust. 3). O sposobie wyboru głowy państwa trak-
tuje art. 86 noszący tytuł Wybory Prezydenta, w ustępach 1–5. Z zapisu tego artykułu 
wyraźnie wynika, że Prezydent Republiki Kosowa wybierany jest przez Zgromadzenie 
Narodowe w trybie tajnym (art. 86). „Wybór Prezydenta Republiki Kosowa ma miejsce 
nie później niż 30 dni przed zakończeniem obecnej kadencji prezydenckiej” (art. 86, 
ust. 1). Ustrojodawca kosowski dopuszcza następującą sytuację, jeśli chodzi o wybór 
Prezydenta, co przewidziane zostało w zapisie art. 86, ust. 2: „Każdy uprawniony oby-
watel Kosowa może zostać nominowany na kandydata na urząd Prezydenta Republi-
ki Kosowa pod warunkiem, iż przedstawi podpisy co najmniej 30 posłów Parlamentu 
Kosowa. Posłowie Parlamentu mogą złożyć tylko jeden podpis popierający kandydata 
na urząd Prezydenta”. Ustęp 3 tego samego art. 86 stanowi, że „Prezydent Kosowa wy-
bierany jest większością dwóch trzecich wszystkich głosów posłów Zgromadzenia”. Co 
się dzieje w sytuacji, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma większości dwóch trzecich 
w pierwszym głosowaniu? Ten przypadek ustrojodawca kosowski przewidział w art. 86, 
ust. 4, gdzie konstytucyjnie dopuszcza się trzecie głosowanie nad dwoma kandydatami, 
którzy uzyskali największą liczbę głosów podczas drugiego głosowania. Na Prezydenta 
Republiki Kosowa zostaje wybrany ten, kto otrzyma najwięcej głosów w Zgromadzeniu. 
Jeśli Prezydent Republiki Kosowa nie zostanie wyłoniony także w toku trzeciej tury 
głosowania wówczas (art. 86, ust. 5): „Parlament ulega rozwiązaniu, a nowe wybory 
powinny zostać przeprowadzone w ciągu 45 dni”. W artykule 90 ustrojodawca kosow-
ski przewidział przypadek tymczasowej nieobecności prezydenta, mianowicie ustęp 1 
tegoż artykułu stanowi:

Jeśli Prezydent Republiki Kosowa jest tymczasowo niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, 
może dobrowolnie przekazać swoje obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia, który w takim 
przypadku sprawuje funkcję Pełniącego obowiązki Prezydenta Republiki Kosowa. Polecenie pre-
zydenta o przeniesieniu obowiązków powinno zawierać w szczególności przyczynę przeniesienia, 
i jego czas, jeśli jest znany. Prezydent Republiki Kosowa przejmuje obowiązki wynikające z jego 
urzędu, jeśli jest zdolny do ich wykonywania, a Przewodniczący Zgromadzenia zrzeka się stanowi-
ska Pełniącego obowiązki Prezydenta.

W artykule tym, w ust. 2, została również przewidziana taka sytuacja, w której Pre-
zydent nie przekaże dobrowolnie swoich obowiązków. Wówczas:

Zgromadzenie Republiki Kosowa decyduje większością 2/3 głosów wszystkich posłów, po kon-
sultacji z zespołem medycznym, o tymczasowej niezdolności Prezydenta do wykonywania swoich 
obowiązków. Przewodniczący Zgromadzenia sprawuje funkcję Pełniącego obowiązki Prezydenta 

16 Warto zauważyć, że tekst ślubowania nie znajduje się w zapisie Konstytucji, lecz w ustawie o Prezy-
dencie Republiki Kosowa, http://www.president-ksgov.net/documents/LAW%20ON%20THE%20PRESI
DENT%20OF%20THE%REPUBLIC%20OF%20KOSOVO.pdf [dostęp: 10.11.2011]. Zob. także: Konsty-
tucja Republiki Kosowa ..., s. 37.
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do momentu, w którym Prezydent Republiki Kosowa jest zdolny do ponownego wykonywania 
obowiązków.

Należy też zauważyć, że „Funkcja Pełniącego obowiązki Prezydenta Republiki Ko-
sowa nie może być sprawowana dłużej niż przez 6 miesięcy” (art. 90, ust. 3). 

W Konstytucji Republiki Kosowa zostały także uwzględnione zapisy dotyczące od-
wołania Prezydenta. O tym traktuje art. 91. W ustępie 1 tegoż artykułu czytamy:

Prezydent Republiki Kosowa może zostać odwołany przez Zgromadzenie, jeżeli został skazany za 
popełnienie poważnego przestępstwa lub jeżeli z powodu poważnej choroby nie jest w stanie spra-
wować swojej funkcji, lub też gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie, iż dopuścił się poważnego na-
ruszenia postanowień Konstytucji [czytaj: delikt konstytucyjny]. 

Procedura dymisji Prezydenta Kosowa została zawarta w ustępie 2 art. 91:

[...] procedura może zostać zainicjowana przez jedną trzecią posłów Zgromadzenia, którzy winni 
podpisać petycję objaśniającą powody do odwołania. Jeśli treść petycji wskazuje na poważną choro-
bę, Zgromadzenie powinno skonsultować się z doradczym zespołem medycznym co do stanu zdro-
wia Prezydenta. Jeśli petycja zakłada poważne naruszenie Konstytucji, to powinna niezwłocznie 
zostać złożona w Trybunale Konstytucyjnym, który w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania podejmuje 
decyzję. 

Ustęp 3 (i ostatni zarazem) omawianego art. 90 wnosi, że:

Jeśli Prezydent Republki Kosowa został skazany za popełnienie poważnego przestępstwa lub jeśli 
Zgromadzenie zgodnie z niniejszym artykułem stwierdzi, iż Prezydent nie jest w stanie sprawować 
swojej funkcji z powodu poważnej choroby, lub gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi poważne 
naruszenie Konstytucji, Zgromadzenie może odwołać Prezydenta większością dwie trzecie głosów 
wszystkich posłów. 

Uprawnienia Prezydenta zostały zawarte w art. 84, przy czym daje się tu zauważyć 
relatywnie szeroko rozpisany wachlarz uprawnień konstytucyjnie zarezerwowanych 
dla instytucji głowy państwa. Uprawnienia te zostały bowiem ujęte w aż 30 punktach 
(ustępach). Pierwszy punkt dotyczy reprezentowania Republiki Kosowa i stanowi, że 
Prezydent Republiki Kosowa jest uprawniony do jej reprezentowania zarówno w jej 
obrębie, jak i poza jej granicami (art. 84 ust. 1). Prezydent winien gwarantować statu-
towe funkcjonowanie instytucji ustanowionych w konstytucji (art. 84 ust. 2). Prezydent 
jest uprawniony do ogłaszania wyborów do Zgromadzenia Kosowa i zwoływania jego 
pierwszego posiedzenia (art. 84. ust. 3), może także wydawać dekrety, co czyni zgodnie 
z literą konstytucji (art. 84. ust. 4). Ma nadto prawo ogłaszania ustaw zatwierdzonych 
przez Zgromadzenie Kosowa (art. 84 ust. 5). Ciekawym uprawnieniem zarezerwowa-
nym dla Prezydenta jest powinność wynikająca z art. 84 ust. 6, który wyposaża Prezy-
denta w prawo do odrzucenia przyjętej przez Zgromadzenie ustawy, w sytuacji gdy uzna 
ją za szkodliwą dla interesów Republiki Kosowa lub też jakiejś społeczności17. Z takiego 
prawa Prezydent może skorzystać tylko jeden raz podczas pełnienia swojej funkcji. Do 
Prezydenta należy podpisywanie umów międzynarodowych (art. 84 ust. 7). Prezydent 

17 Prawdopodobnie chodzi tu nie tylko o społeczność albańską, lecz także serbską przysparzającą wie-
lu problemów.
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ma prawo do inicjatywy ustawodawczej, czego przykładem może być konstytucyjne 
upoważnienie go do zgłaszania propozycji nowelizacji konstytucji (art. 84 ust. 8). Przed 
podpisaniem ustawy może zwrócić się z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego 
o ustalenie zgodności ustawy z konstytucją, co wynika wprost z art. 84 ust. 9. Prezy-
dent, konstytucyjnie uprawniony do prowadzenia polityki zagranicznej kraju (art. 84 
ust. 10), przyjmuje listy uwierzytelniające od przewodniczących misji dyplomatycznych 
akredytowanych przez Republikę Kosowa (art. 84 ust. 11). Odnośnie do uprawnienia 
w zakresie współpracy z rządem, to do prezydenta należy wyznaczenie kandydata na 
szefa rządu, by ten mógł następnie utworzyć gabinet, mając na względzie wniosek skie-
rowany przez partię polityczną lub koalicję partii, która ma większość w Zgromadzeniu 
Narodowym (art. 84 ust. 14). O wzajemnej współpracy z szefem rządu świadczą upraw-
nienia wynikające z art. 84 ust. 20, ust. 21, ust. 22, ust. 24, ust. 25, a mianowicie Prezy-
dent jest uprawniony do desygnowania dowódcy Sił Bezpieczeństwa Kosowa, decyzję 
w tej sprawie dzieli z szefem rządu. Wspólnie też z szefem rządu wybiera Dyrektora 
i jego Zastępcę oraz Generalnego Inspektora Agencji Wywiadu Kosowa. Także w po-
rozumieniu z szefem rządu decyduje o ogłoszeniu stanu wyjątkowego. Ustrojodawca 
kosowski zobowiązuje wówczas Prezydenta, by ten w trybie natychmiastowym wydał 
dekret, który określa rodzaj stanu wyjątkowego oraz wszelkie ograniczenia praw i wol-
ności. Podjąwszy decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, Prezydent powiadamia 
Zgromadzenie Narodowe, a dekret o tym musi zostać zatwierdzony przez Parlament 
w ciągu 48 godzin18. Również w zakresie ustanawiania misji dyplomatycznych i konsu-
larnych Republiki Kosowa wymagane jest przeprowadzanie konsultacji z szefem rządu. 
Na wniosek Rządu Prezydent mianuje i odwołuje szefów misji dyplomatycznych Re-
publiki Kosowa (art. 84 ust. 26). W zakresie współpracy z władzą sądowniczą Prezydent 
jest uprawniony do powoływania i odwoływania sędziów Republiki Kosowa, co czyni 
na wniosek Rady Sądowniczej Kosowa (art. 84 ust. 16). Ma nadto prawo do wyboru 
i odwoływania Prokuratora Generalnego Republiki Kosowa na wniosek Rady Proku-
ratorów Kosowa (art. 84 ust. 17). Posiada także uprawnienia w zakresie mianowania 
i odwoływania prokuratorów Republiki Kosowa; w tym przypadku jest zobowiązany 
do wzięcia pod uwagę propozycji Wykonawczej Rady Sądowniczej (art. 84 ust. 18). 
Do Prezydenta należą ponadto uprawnienia polegające na powoływaniu sędziów do 
Trybunału Konstytucyjnego; w tym wypadku winien brać pod uwagę wniosek sporzą-
dzony przez Zgromadzenie Narodowe (art. 84 ust. 19). Należy zauważyć, że Prezydent 
Republiki Kosowa pełni tradycyjne funkcje, które przyjęto uznawać za powszechnie 
przewidziane dla głowy państwa; jest to po pierwsze – prawo do nadawania medali, 
odznaczeń oraz nagród państwowych (co dzieje się zgodnie z prawem) (art. 84 ust. 
28), i po drugie – prawo łaski (art. 84 ust. 29). Poza tym Prezydent Republiki Koso-
wa zgodnie z art. 84 ust. 12 „jest Naczelnym Dowódcą Sił Bezpieczeństwa”. Ta funk-
cja czyni zeń bardzo ważną osobę uprawnioną do zawiadywania w dziedzinie obrony 
i bezpieczeństwa państwa. Kieruje też Radą Konsultacyjną ds. Społeczności19 (art. 84 

18 Konstytucja Republiki Kosowa..., s. 41.
19 Rada Konsultacyjna ds. Społeczności (Wspólnot) – tworzą ją reprezentanci wszystkich uznanych 

konstytucyjnie mniejszości w Kosowie. Są to: Romowie, Egipcjanie, Aszkowie, Goranie, Chorwaci. Zo-
stał przyjęty parytet, że jeden z przedstawicieli uznanej konstytucyjnie mniejszości zasiada w kosowskim 
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ust. 13). Co więcej, ma prawo wyboru Przewodniczącego Centralnej Komisji Wybor-
czej (art. 84 ust. 26), mianowania Dyrektora Banku Centralnego Republiki Kosowa, 
który działa także jako Dyrektor Zarządzający. Ma również prawo do wyboru pozosta-
łych członków Zarządu (art. 84 ust. 27). Prezydent Republiki Kosowa jest zobowiązany 
do zwracania się do Zgromadzenia Narodowego Republiki Kosowa minimum raz do 
roku w sprawach dotyczących zakresu swojej władzy (czytaj: wystąpienia z orędziem) 
(art. 84 ust. 30). Prócz tego Konstytucja Republiki Kosowa z 8 kwietnia 2008 roku wy-
posaża Prezydenta w przysługujący głowie państwa immunitet, o czym stanowi artykuł 
89: „Prezydent Republiki Kosowa jest chroniony immunitetem przed ściganiem sądo-
wym, postępowaniem cywilnym oraz przed odwołaniem z urzędu za czyny lub decyzje, 
które mieszczą się w zakresie jego obowiązków jako Prezydenta Republiki Kosowa”. 
Także ustrojodawca kosowski konstytucyjnie zobowiązuje pełniącego funkcję głowy 
państwa do przestrzegania zasady incompatibilitas (art. 88 Niepołączalność, ust. 1 i 2). 
Ustęp 1: „Prezydent nie może wykonywać żadnej innej funkcji publicznej” i ustęp 2: 
„Po wyborach Prezydent nie może sprawować żadnych funkcji w partiach politycz-
nych”. Zwłaszcza ten ostatni przepis budzi szczególne zainteresowanie i inspiruje do 
pytań o zasadność tego wymogu wobec osoby niebędącej już Prezydentem. W zakre-
sie odpowiedzialności głowy państwa w Republice Kosowa dostrzega się sięgnięcie po 
wzorce pochodzące z parlamentarno-gabinetowej formy rządów. Prezydent nie odpo-
wiada zatem przed Zgromadzeniem Narodowym, stąd też nie istnieje wymóg kontr-
asygnowania ustaw20. W systemie politycznym Republiki Kosowa przewidziana jest na-
tomiast odpowiedzialność konstytucyjna (art. 91 ust. 1). Ustawa zasadnicza Republiki 
Kosowa, pominąwszy wykładnię wynikającą z art. 18 ust. 1, wyposaża instytucje głowy 
państwa w relatywnie szeroki wachlarz kompetencji w zakresie polityki zagranicznej. 
Do tych uprawnień należą: prowadzenie polityki zagranicznej, reprezentowanie pań-
stwa w stosunkach międzynarodowych, przyjmowanie listów uwierzytelniających od 
przedstawicieli misji dyplomatycznych innych państw, podejmowanie decyzji o usta-
nowieniu misji dyplomatycznych i konsularnych Republiki po uprzedniej konsultacji 
z premierem, powoływanie i odwoływanie szefów misji dyplomatycznych , co dzieje się 
na wniosek rządu. Prezydent jest nadto uprawniony do ratyfi kowanie umów międzyna-
rodowych z takim jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczą one pokoju, sojuszy, zagadnień 
politycznych i militarnych, podstawowych praw i wolności człowieka, członkostwa Re-
publiki Kosowa w organizacjach międzynarodowych oraz podejmowania zobowiązań 
fi nansowych przez Republikę Kosowa – te bowiem zostały zarezerwowane dla Zgroma-
dzenia Narodowego, które uprawnione jest do ich ratyfi kacji21. 

Zarówno w Republice Serbii, jak i w Republice Kosowa właściwe przepisy konstytu-
cji stanowiące o głowie państwa wyraźnie świadczą o tym, że ustrojodawcy w jednym 
i drugim przypadku zadeklarowali parlamentarno-gabinetową formę rządów z wpisa-
ną w nią dualistyczną egzekutywą w postaci rządu i prezydenta. W Republice Serbii 

parlamencie, http://www.stosunkimiedzynarodwe.pl/z-be%C5%82ka%C5%84skiego – tygla –iii [dostęp: 
17.12.2012).

20 W tym zakresie dostrzega się analogie do systemu politycznego realizowanego w Republice Słowenii 
od 1991 r.

21 Konstytucja Republiki Kosowa..., s. 40.
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odnajdujemy zakorzenione tradycje prezydentury. Zauważa się, że uprawnienia prezy-
denta są jednak znacznie ograniczone, w dużym stopniu sprowadzają się do ich reali-
zacji z wydatnym udziałem drugiego członu egzekutywy – rządu. Mamy tu zatem do 
czynienia z relatywnie słabą prezydenturą. Przypadek Republiki Kosowa przekonuje 
zaś po pierwsze – o braku tradycji głowy państwa, po drugie – znacznie obszerniejszym 
katalogu uprawnień widniejącym w konstytucji oraz ciekawym rozwiązaniu polegają-
cym na niezobowiązywaniu do kontrasygnowania aktów urzędowych prezydenta przez 
szefa rządu czy ministra spraw zagranicznych, w czym, jak się wydaje, można upatry-
wać o wiele większej konstytucyjnej siły prezydenta, niż to wynika z konstytucyjnych 
uprawnień prezydenta Republiki Serbii.


