HALKIN AVUKATI KURUMU

BÜLTEN
2014 Yıllık raporundaki öneriler ile
icra özeti

Priştine

HALKIN AVUKATI’NIN MİSYONU

Halkın Avukatı Kurumu (HAK), rolü ve yetkileri Kosova
Cumhuriyeti Anayasası ve Halkın Avukatı Yasası ile belirlenmiş
bağımsız bir kurumdur
HAK’nun anayasal ve yasal misyonu, Kosova Cumhuriyeti kamu
makamlarının hukuki aykırı olan faaliyetleri veya faaliyetsizlikleri ile
ilgili insan hak ve özgürlüklerinin korunması, denetlenmesi ve tanıtılmasını
içerir.

HAK’NUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Demokratik bir sistemde kurumsal ve toplumsal fonksiyon için
inanç gerekli bir koşulduır ve o yargı önünde tüm bireylerin eşit
şekilde muamele edilmesi ile elde edilir.
Tarafsızlık, gizlilik ve profesyonellik Halkın Avukatı çalışmalarının esas
ilkeleridir. Bu üç ilkeye saugı gösterilmesi HAK’na da inancı temin
eder.
HAK’NUN YILLIK RAPORU
HAK’nun Kosova Cumhuriyeti Meclisi’ne Kosova’da insan
haklarının durumu ve kendi faaliyetlerini içeren yıllık raporu sunma
konusunda anayasal ve yasal yükümlülüğü vardır. Bu Bülten
önerilerle birlikte 2014 Yıllık Raporunun icra özetidir.

HALKIN AVUKATI NE YAPAR?
● Devlet makamlarının yasaya aykırı faaliyetleri veya
faaliyetsizlikleri ya da kötü yönetim neticesinde insan hak ve
özgürlüklerinin çiğnendiği iddiasını içeren ve Kabul edilen
şikayetlerin soruşturmalarını yapar;
● Vakaların soruşturmasını kendi inisiyatifi ile yapabilir (re’sen);
● Anayasa ve yasalara uybgun olarak Anayasa Mahkemesi’nde
konuların ele alınmasını başlatabilir;
● Arabuluculuk ve uzlaştırma yoluyla da yetkilerini kullanır;
● İnsan haklarına ilişkin Uluslararası standartları ile yasa ve
yönetmeliklerin uygunluğunu ile ilgili tavsiye ve öneriler sunar.

HALKIN AVUKATI NE YAPAMAZ?
●
Mahkemelerin yerine geçmez, suçlarınj kovuşturmasını
yapmaz, mahkemelerin kararlarını değiştirmez ya da gerekçesiz
gecikmeler veya iktidarın görünür istismarı hariç mahkemelerin
işine karışamaz;
●
Özel kişilere karşı olan şikayetleri inceleyemez (ayrımcılık
iddiaları ile ilgili olanlar hariç);
●
Bireyleri mahkemelerde temsil edemez veya onlara
şikayetlerin veya diğer belgelerin düzenlenmesi konusunda hukuki
yardım sunamaz.
●
Yabancı makamlara karşı olan şikayetlerin soruşturmasını
yapamaz, ancak bireylere iyi hizmetler sunabilir.
●
Biretlerin etkin hukuki araçlarını kullanmamadıkları veya
kullanma
aşamasında
oldukları
durumlarda
şikayetlerin
soruşturmalarını yapamaz.

İSTATİSTİKSEL ÖZET
Vatandaşların şikâyetleri üzerine
soruşturması açılan vakaları

Vatandaşlar
tarafından sunulan
şikayetler

Re’sen soruşturması
açılan vakalar (ex
officio)

587 (%26)

2224

15

Kabul edilemez olarak ilan edilen
şikayetler
1637

Şikayetlerde yer alan kişilerin sayısı

(bir şikayet birden fazla kişiyi kapsayabilir )
2956

Bildirilen şikayet sahiplerinin etnik
kökenleri
Arnavut

1938 ( 87% )

Soruşturması yapılan vakalarla
ilgili vatandaşların etnik kökenleri

Arnavut

470 ( 80% )

Sırp

145 ( 7% )

Sırp

73 ( 13% )

Boşnak

34 ( 1,5% )

Roman

12 ( 2% )

Roman

33 ( 1,5% )

Boşnak

10 ( 2% )

Aşkali

22

Türk

8 ( 1% )

Türk

21

Diğerleri

14 ( 2% )

Mısırlı

18

Diğerleri

13

Şikayetçilerin cinsiyetleri
Erkek

1717 ( 77% )

Kadın

507 ( 23% )

Şikayetçilerin cinsiyetleri
Erkek

450

Kadın

137

Şikâyetlerin yöneltildiği sorumlu merciler
(Bir şikâyette birden fazla sorumlu taraf olabilir)

Mahkemeler

665

Bakanlıklar

474

Belediyeler

400

Emniyet

125

Gderçek Kişiler

91

Yabancı yetkililer

87

Kosova Özelleştirme Kurumu

76

Özel şirketler

70

Kamu işletmeleri

53

Savcılıklar

42

Diğerleri

183

HAK tarafından soruşturulan vakalarda sorumlu yetkililer
(Bir vakada birden fazla sorumlu taraf olabilir)

Mahkemeler

195

Belediyeler

147

Bakanlıklar

139

Emniyet

40

Savcılıklar

12

Kosova Özelleştirme Kurumu

11

Kamu işletmeleri

10

Özel şirketler

6

Diğerleri

59

2014 yılında kabul edilmeyen ve ilan edilen şikâyetlerin toplamı

1637

İhlal, kötü yönetim yok – 20. madde, 1.1. bent

487

Hukuki yolların kullanılmaması - 20. madde, 1.4. bent

468

Hukuki yolların kullanımında - 20. madde, 1.3. bent

338

HAK’nun yargılama yetkisi dışında - 19. madde, 1.3.1. bent

270

ilgisizlik, tarafın başarısızlığı - 20. madde, 1.2. bent

43

Yasal süreden sonra sunulmuş - 19. madde, 1.3.2. bent

31

2014 yılında kapatılan vakaların genel toplamı
(sadece 2014 yılına ait vakalar değil, daha önce kaydedilen ancak bu yıl içerisinde
kapanan vakalar da dâhil)

534

Halkın Avukatı Kurumu Yasası’na dayanarak şikâyetlerin kabul
edilemeyişlerinin yasal dayanakları

Halkın Avukatı Yasası’na dayanarak şikayetlerin kabul edilmemelerine
yönelik yasal dayanaklar

Şikâyette bulunanın oluruna dayanarak olumlu sonuçlanmış –
19. madde, 1.5. bent
Kabul edilemez; hukuki yolların kullanımı Hukuki yolların
kullanımı - 20. madde, 1.3. bent
Kabul edilemez; ihlal, kötü yönetim yok – 20. madde, 1.1. bent
Kabul edilemez; hukuki yolların kullanılmaması - 20. madde, 1.4.
bent
Tarafın ilgisizliği, başarısızlığı yüzünden kapanmış - 20. madde,
1.2. bent
Raporlu kapanma
Kabul edilemez; yargılama yetkisi dışında - 19. madde, 1.3.1.
bent
Kabul edilemez; isimsiz şikâyet - 19. madde, 1.3.3. bent

296
81
81
40
22
12
1
1

İncelene vakalarla ilgili raporlar (vatandaşların şikâyetlerinden)

10

Re’sen soruşturulması yapılan raporlar (ex-officio)

3

Soruşturulması yapılan raporlara ilişkin öneriler

28

Geçici tedbir talebi

2

HAK tarafından soruşturması yapılan ve raporlarda yer alan
sorumlu makamlara yöneltilen önerilerin uygulanmaları
Sorumlu Merciler
Öneriler
Uygulanan
öneriler

Kosova Meclisi
Tarım, Ormancılık ve
Kırsal Kalkınma
Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Altyapı Bakanlığı

1

3

2

1
2
2
1

Kosova Hükümeti
Dışişleri Bakanlığı

Kosova Yargı Kurulu

Uygulanmayı
bekleyenler
7
3

İçişleri Bakanlığı

Kosova Özelleştirme
Kurumu
Gilan Belediyesi
Kosova Mülkiyet
Kurumu
Topluluklar ve Geri
Dönüş Bakanlığı

Uygulanmayan
öneriler
1

1
1
1
1
1

5

13
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10

HAK tarafından soruşturulan bireysel sorumlu yetkililer
(bir vaka birden fazla sorumlu tarafı içerebilir)

YARGILAMA VE KOVUŞTURMA SİSTEMİ
Priştine Asliye Mahkemesi
Priştine Temyiz Mahkemesi
Gilan Asliye Mahkemesi
Kosova Yargıtayı Özel Dairesi
Prizren Asliye Mahkemesi
İpek Asliye Mahkemesi
Yakova Asliye Mahkemesi
Kosova Yargı Kurulu
Mitroviça Asliye Mahkemesi
Ferizay Asliye Mahkemesi
Kosova Yargıtayı
Priştine Asliye Savcılığı
Yakova Asliye Savcılığı
Diğer Kurumlar (sadece birer vaka ile)

52
32
18
17
17
14
13
9
9
8
4
3
3
8

HÜKÜMET OTORİTELER
Kosova Islah Hizmeti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı
Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı
Kosova Hükümeti
Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Altyapı Bakanlığı
Diğer Kurumlar (sadece birer vaka ile)

51
35
15
7
4
3
3
3
3
3
2
10

HAK tarafından soruşturulan bireysel sorumlu yetkililer
(bir vaka birden fazla sorumlu tarafı içerebilir)
YEREL YÖNETİMLER

Ferizay Belediyesi
Prizren Belediyesi
Yakova Belediyesi
Priştine Belediyesi
Lipyan Belediyesi
Gilan Belediyesi
Mitroviça Belediyesi
Parteş Belediyesi
İpek Belediyesi
Malişeva Belediyesi
Vıçıtırın Belediyesi
Leposaviç Belediyesi
Obiliç Belediyesi
Kameniça Belediyesi
Klina Belediyesi
Graçaniça Belediyesi
Drenas Belediyesi
Ştırpçe Belediyesi
Kosova Ovası Belediyesi
Deçan Belediyesi
Viti Belediyesi
İstok Belediyesi
Diğer Kurumlar (sadece birer vaka ile)
SORUMLU DİĞER TARAFLAR
Kosova Polisi
Priştine Üniversitesi
KEDS
Kosova Özelleştirme Kurumu
Kosova Mülkiyet Kurumu
Yabancı Merciler
Kosova Cumhurbaşkanlığı
Merkez Seçim Komisyonu
Kosova Meclisi
Kosova Enerji Şirketi
Kosova Üniversite Klinik Merkezi
Priştine Su Şirketi
Kosova Gümrüğü
Kosova Radyo Televizyonu
Ulusal Üniversitesi Kütüphanesi
Diğer Kurumlar (sadece birer vaka ile)
GDERÇEK KIŞI

22
18
16
14
9
8
7
6
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
40
14
12
11
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
14
7

Sorumlu yetkili mercilerin HAK yazılarına yanıt verme eksiklikleri

Sorumlu Merci

Gönderilen
mektuplar

Yanıtsız
mektuplar

Priştine Asliye Mahkemesi

52

11

Yargıtay Özel Dairesi

24

4

Kosova Yargı Kurulu

9

2

İpek Asliye Mahkemesi

4

1

Mitroviça Asliye Savcılığı

1

1

Kosova Anayasa Mahkemesi

1

1

EULEX Misyonu

1

1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

7

5

Dışişleri Bakanlığı

3

3

Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı

3

3

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

3

3

Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanlığı

3

2

Adli Tıp Enstitüsü

2

2

Kamu Yönetimi Bakanlığı

1

1

Prizren Belediyesi

7

4

Priştine Belediyesi

9

5

Graçaniça Belediyesi

3

2

İpek Belediyesi

3

2

Mitroviça Belediyesi

3

2

Klokot Belediyesi

2

2

Drenas Belediyesi

2

2

Leposaviç Belediyesi

2

2

Priştine Üniversitesi

8

3

Kosova Cumhurbaşkanlığı

6

2

Kosova Polisi

6

2

YARGILAMA VE KOVUŞTURMA SİSTEMİ

HÜKÜMET OTORİTELER

YEREL YÖNETİMLER

DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLAR

2014 yılında HAK’na bildirilen sorumlu kişilerin şikâyetleri

HAK tarafından soruşturulan vakalarda sorumlu yetkililer

SORUŞTURLAN VAKALAR
Anayasa ile güvence altına alınan haklara dayanarak soruşturulan vakalar
(güvence altına alınan bir vaka birden fazla haklardan birden fazlasını içerebilir)
Adil ve tarafsız yargılanma hakkı

180 (24%)

Mülkiyetin korunması

95 (13%)

Çalışma ve mesleği icra etme hakkı

82 (11%)

Sağlık ve Sosyal haklar

63 (9%)

Hukuki yollar hakkı

52 (7%)

İşkencenin, zulmün, insanlık
aşağılanmanın durdurulması

dışı

davranışın

veya

39 (5%)

Sanık hakları

34 (5%)

Kamu belgelerine erişim hakkı

28 (4%)

Çocuk hakları

26

Eğitim hakkı

26

Yasalar önünde eşitlik

26

Hakların yargısal korunması

18

Yaşam çevresiyle ilgili sorumluluk

10

Mahremiyet hakkı

8

Yaşam hakkı

8

Dolaşım özgürlüğü

7

Evlenme ve aile hakkı

7

İnsanlık onuru

7

Arabuluculuk vakaları

6

Özgürlük ve güvenlik hakkı

4

Seçme ve seçilme hakkı

4

Kişisel bütünlük hakkı

2

Dini mezhepler

1

Örgütlenme özgürlüğü

1

MEDYA ARACILIĞIYLA HALKLA İLİŞKİLER VE 2014
YILI SÜRESİNCE HAK’NUN KAMU SUNUMU
(KATILIMI)
Vatandaşların sorularına yanıt vermek üzere geleneksel medya, elektroinik portallar
ve yazılı basın aracılığıyla (burada daha sonar yapılan dağıtım ve medyanın kendisi
tarafından başlatılan konular içeerilmez) medya ve gazetecilerin talebine yanıt olarak
genellikle şahsen Halkın Avukatı tarafından gerçekleştirilen 90 kamu sunumu.

HAK’nun ağ sayfası veya HAK facebook profil sayfası aracılığıyla ya da medyaya
elektronik adresler aracılığıyla 30 beyan, bilgilendirme, fotohaber, reaksiyon, raporlama
vb. Dağıtılmış.

Merkezi / yerel kurumlar, siyasi partiler, sivil toplumlar, medya vb (ele alınan konulara
bağlı olarak) gelen misafirler ile
 Tüketici hakları ile ilgili yuvarlak masa
 Adil bir seçim sürecxinin gerekliliği ile ilgili yuvarlak masa
 Çevrenin korunması ile ilgili yuvarlak masa örgütlenmiş ve gerçekleşmiştir.

HAK tarafından yazılı basın ve elektronik ortamda yayınlananlar:





Yıllık Rapor (Arnavutçai, Sırpça ve İngilizce)
2013 Yıllık Raporundan medya ve mali kapsama ait verilerin idari özeti
(Arnavutçai, Sırpça ve İngilizce)
Öneriler Özeti 2013(Arnavutçai, Sırpça ve İngilizce)
HAK’nun çalışmaları ve misyonunu açıklayan Görme özürlü yazılı Bülten.



AGİT ile işbirliği içinde ayrımcılığa karşı bir kampanya gerçekleşmiştir ve bu
kapsamda bir dizi etkinlikler düzenlenmiştir.



Farkındalık kampanyasının bir parçası olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (BMKP) ile işbirliği çerçevesinde bir belgesel yapıldı ve bu belgeselde
insan hakları ve HAK’nun rolü ve görevi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
HAK, Kosova’da hakları ile ilgilenen yegane ulusal kurumdur. Bu şekilde de
uluslararası mesleki deneyimlerin alışverişine ve Kosova’nın insan hakları
konusunda uluslararası arenada yer alması için kendini adamıştır. HAK bu yıl
süresince de bölgesel, Avrupa ve global alanda bu işbirliğine özel ilgi
göstermiştir
HAK şu Uluslararası kurumlarının üyesidir:
● Ulıuslararası Omdusmani Enstitüsü (IOI)
● Avrupa Omdusmanalar Enstitüsü (AOE)
● İnsan Hakları Ulusal Kurumları Avrupa Ağı (ENNHRI)
● Güneydoğu Avrupa Çocuklar için Kamu Denetçileri Ağı (CRONSEE)
● Bölgesel İşbirliği Saraybosna Bildirisi
HAK’nun bu yıl üyelik için başvurduğu yerler:
▪ Akdeniz Ombudsmanları Birliği (AOB)’ne;
▪ Frankofon Ombudsmanlar Birliği’ne

FARKLI ULKUSLARARASI MEKANİZMALARIN RAPORLANMASI
Raporun konusu
2014
Yılı

30 Haziran

28 Ağustos
8 Eylül
9 Aralık

9 Aralık

İnsan hakları ve çevresi ile ilişkili
iyi uygulamalarla ilgili anket

Çalışma Grubunun Kosova’da
İşkenceyi Önleme ile ilgili
çalışmaları ve elde ettikleri bulgular
Bilgi Komiserliği ile ilgili
Uluslararası anket

Raporun gönderildiği kurumlar /
kuruluşlar
İnsan Hakları ve Çevre konusunda
Bağımsız Uzman,
Sürdürülebilir İnsani Kalkınma
Sektörü,
Birleşmiş Milletler'in Özel Usuller
Bölümü
ABD Dışişleri Bakanlığı / Dünyada
insan hakları konusunda Amerikan
Elçiliği raporu
Bilgilenme Özgürlüğü Merkezi

Re’sen şikâyetlerin soruşturulması

Ulıuslararası Halkın Avukatı
Enstitüsü

İnsan hakları konusunda Ulusal
Kurumların işleyişini
sürdürebilmesi için yeterince
kaynak ayrılması

İnsan Hakları Ulusal Kurumlar ile
ilgili Avrupa grubu

Bütçe talebi ve 2014 yılı için onaylanan bütçe
Ekonomik
sınıflar

2014 yılı için
bütçe talebi

2014 yılı için
ayrılan bütçe

2014 yılı
bütçesi

2013 yılı
bütçesi

Maaşlar ve
gündelik
596.371.00
ücretler

596.371.00

596.371.00

513.050.00

Mallar
ve
459.239.00
hizmetler

459.239.00

390.353.15

302.239.00

Kamu
Giderleri

30.000.00

30.000.00

25.500.00

23.000.00

Sermaye
Giderleri

10.000.00

10.000.00

10.000.00

52.000.00

Toplam

1.095.610.00

1.095.610.00

1.022.224.15

890.289.00

2014 yılı Bütçe harcamalar
İktisadi
sınıflar

2014
yılı Kullanılan
bütçesi
bütçe

Silinmem
iş

Serbest
araçlar

Gerçekleş
en (%)

Maaşlar ve
gündelik
596.371.00
ücretler

542.558.37

0.00

53.812.63

90.98 %

Mallar ve
390.353.15
hizmetler

252.779.03

61.983.60

75.590.52

64.76 %

Kamu
Giderleri

25.500.00

14.724.05

1.891.03

8.884.92

57.74 %

Sermaye
Giderleri

10.000.00

9.145.00

855.00

0.00

91.45 %

Toplam

1.022.224.15

819.206.45

64.729.63

138.288.07

80.14 %

2014 YILLIK RAPORUNDAN ÖNERİLER
Uluslararası anlaşmaların ve belgelerin uygulanması
Öneriler:
● Kosova Cumhuriyeti Anayasası’na BMÖ Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi’nin ve Avrupa Sosyal Şartı^’nın dâhil edilsin.
● Kosova Cumhuriyeti Anayasası’na Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmenin dâhil edilsin.
● Tüm Kosova Cumhuriyeti kurumlarının Açıkça Kosova Cumhuriyeti
Anayasası tarafından da gerekli görülen uluslararası enstrümanlarının
tam ve eksiksiz uygulanması konusunda girişimde bulunsun.
Yaşam hakkı
Öneriler:
Kosova Islah Hizmeti
● Cezaevlerinde ruh sağlığı bozulmuş kişileri tutmamaları, ilgili kurumlar
ile anlaşmaya varıp bu kişiler için uygun kurumlara gönderilmeleri.
Kosova Savcılık Kurulu
● Savcılık kurumları polis ile sıkı işbirliği içinde yasal süre içinde hızlı, tam
ve açık soruşturmalar yapmaları ve vakaları tam delil ve ispatlarla
mahkemelere sunmaları.
Özgürlük ve güvenlik hakkı
Öneriler:
● Kosova Yargı Kurulu, tutukluluk gecikmelerinin önlenmesi ve
tutukluluk vakalarının makul bir süre içinde ele alınmasını sağlama
amacıyla adaletin etkin yönetimini sağlamak için gerekli önlemleri alması.
● Adalet Bakanlığı, daha doğrusu Kosova Islah Hizmeti (KIH), yasal
yükümlülüklerine dayanarak gözaltı merkezlerinde, tutuklama yerlerinde
ve cezaevlerinde bulunan ve onların sorumluluğu altındaki kişilerin
güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemeleri alması.

İşkencenin durdurulması
Öneriler:
Sağlık Bakanlığı
● Muayenesine ihtiyacı olan mahkûmların yerleşecekleri KÜKM’nde
Güvenli Odaların inşaa edilmesi.
Adalet Bakanlığı
● Yetişkin olmayan kızların Lipyan’daki IC yetişkin olan kızlardan ayrı bir
yerde yerleştirlmeleri.
● Hükümlü ve gözaltında olan kişilerin eylemin tabiyatına ve tehlikesine
göre ve bu kişilerin yaşına göre sınıflandırılmaları ve yerleştirlmelerini.
● Gözaltında olan kişilerin kaldıkları kurumlardaki çalışanların (sosyal
çalışanlar ve diğer çalışanlar için) insan hakları konusunda bilgi
edilmelerine yönelik eğitilmeleri.
Kosova Cumhuriyeti Meclisi
● Ruh Sağlığı Yasası’nın bir an önce kabul edilmesi.
ŞTM, KIH ve KŞTH
● Daha iyi hizmetler sunabilme amacıyla ŞTM ile KIH ve KŞTH
çalaışanları arasında ortak çalışma örgütlenmelerini yaparak işbirliğinin
güçlendirilmesi.
● Gözaltına alınanlara kendi hak ve görevleri hakkında, aynı zamanda
şikâyetlerini sunma şekli konusunda bilgilendirilsinler.
● Ruh Sağlığı Kurumu’nda uzman çalışanların sayısının artırılması ve
gerekli eğitimlerin sunulması.
Mahremiyet Hakkı
Öneriler:
● Kosova Hükümeti telekomunikasyon dinlemelerini düzenleyen yasanın
en kısa zamanda Kosova Cumhuriyeti Meclisinde kabul edilmesini
sağlaması.
● Sorunlu kurumlarının özellikle çevrenin kirlenmesi ve ruhsatsız inşaatlar
nedeniyle ihlal edilen mahremiyet hakkının korunması ile ilgili
eylemlerde bulunması.

Evlenme ve aile hakkı
Öneriler
● Mahkemeler boşanma davalarında karar verirlerken daha hızlı
olmaları ve boşanma üzerinde anlaşmazlıklar, çocuğun velayeti ve
nafaka ile ilgili davaların sonuçlanmasına öncelik vermeleri.
● Mahkeme ile SÇM nafakanın ödenmesi ve ebeveyn-çocuk
ietişimlerinin gerçekleşmesi konulu kararların uygulanması
doğrultusunda harekete geçmeleri.
Dolaşım Özgürlüğü
Öneriler:
● Kosova Hükümeti, sorumlu kurumlarla işbirliği içinde Kosova'da etnik
kaynaklı olayların önlenmesi için her türlü yasal tedbirleri alması, aynı
zamanda bu tür olayların aydınlığa kavuşması için etkili olması ve bunları
yapanları adaletin önüne çıkarması.
● Kosova Hükümeti sınır kapılarında araçlar için sigorta muafiyeti
sağlaması ve araçların çifte sigorta ödemelerine yönelik uygun önlemleri
alması.
● Kosova Hükümeti sorumlu kurumları ile işbirliği yaparak İbre
Nehri’ndeki ana köprünün üzerindeki “Barış Parkı” olarak adlandırılan,
“Car Lazar” Kordonu olarak adlandırılan, “Adem Jashari” Kordonu ve
“UÇK” Kordonu olarak adlandırılan yerlerdekiler dâhil yollardaki tüm
barikatları ve engelleri kaldırmaya yönelik yasanın öngördüğü tüm
önlemleri almak ve bu şekilde Kosova’nın Kuzeyinde insan ve malların
serbest dolaşımını sağlaması.
● Kosova Cumhuriyeti Hükümeti, Kosova Polisi ve diğer sorunmlu
kurumlar tüm Kosova Cumhuriyeti vatandaşları için tüm Kosova
Cumhuriyeti topraklarındaki kamu yaşamını, malını, sağlığını ve
güvenliğini garanti altına almaya yönelik yasal yükümlülükleri altında
olan tüm eylemleri alması.
Örgütlenme özgürlüğü
Öneriler:
● KYB, STÖ Şikâyetler İnceleme Komisyonu kurulması ve işleyişini
düzenleyen 02/2012 sayılı yönetmeliğe ve 04/L-57 sayılı Sivil Toplum
Örgütlerinde Örgütlenme Özgürlüğü Yasası’na uygun olarak STÖ’ndeki
Şikâyetleri İnceleme Komisyonu’nun kararlarını uygulaması.
● KYB, kamu kuruluşlarının Halkın Avukatı’nın yazı ve taleplerine
zamanında yanıtlaması gerektiğini ve onunla gündeme gelen konularda
işbirliği yapması gerektiğini söyleyen 03/L-195 sayılı Halkın Avukatı
Yasası’na ve Kosova Cumhuriyeti Anayasası’na uyması.
●

Kamu kurumlarının, sendikal örgütlenme de dâhil her vatandaşın
özrgütlenme özgürlüğü hakkına saygı göstermesi.

Toplanma özgürlüğü
Öneriler.
● Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için anayasal bir kurum olan
Kosova Polisi, mutlaka kamu toplantıları örgütleyicileri ile kamu güveni
amacıyla bilgi ve ön planlama için temas ve iletişim kurması gerekir.
● Gösterilerin tüm örgütleyicileri, yasalara uygun olarak toplanmaların
korunması ile ilgili kamu düzenini sağlayan kurumları haberdar etmesi
gerekir.
● Halk Gösterileri Yasası’nın 12. maddesinin 3. fıkrasının AİHS’nin 11
maddesinde yer alan ilkelerle ve AİHM’nin uygulamalarıyla örtüşmesine
yönelik değiştirlmesi.

Mülkiyet hakkı
Öneriler:
Kosova Cumhuriyeti Meclisi’ne:
● UNMIK’in 2004/45 Yönetmeliği ile değiştirilen UNMIK’in 2003/13
sayılı Gayrimenkul hakkının sosyal mülkiyette kullanılması hakkı”
Yönetmeliğini yürürlükten kaldırsın ve bunun yerine sosyal mülklerin
transferini düzenleyen bir yasa çıkarsın, aynı zamanda sosyal işletmelerin
özelleştirlmesinde olan çalışanların çalışanlar listelerinin doğru ve eşit
ölçütlerin yapılması.
● Çıkar ilişkilerini eşitlenmesini ve bölge ile Avrupa ülkelerinde en iyi
uygulamaları göz önünde bulunduırarak 1950 yıllarında kamulaştırılmış
mülklerin iadesi ile ilgili yasayı çıkarsın ve kabul etsin.
Kosova Hükümeti’ne:
● 1998-1999 savaşının sonucu olarak kaybedilen mülklerin iadeleriyle ilgili
şartları oluştursun ve mülklerin iadeleri ile ilgili kararların uygulanması
için Kosova Mülkiyet Kurumu’na gerekli desteği sunsun.
●

UNMIK’in 2000/60 sayılı Yönetmeliği’nin 4.5. maddesine dayanarak
belirlenen şartlara göre yapılan tazminatla ilgili kararların uygulanması
için Kosova Mülkiyet Kurumu’na veya onun halefi kurumlarına mali
destek sağlasın.

Çalışma ve mesleği icra etme hakkı
Öneriler:
● Çalışma Müffettişleri İş Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
hükümlerinin uygulanmasını takip etmesi ve işçilerin sağlık durumlarının
korunması için gerekli tedbirleri alması.
● ÇSGB, Çalışma Müffettişleri ile birlikte çocuk işçiliğinin oluşumunu
önleme yönünde tedbirler alması ve onların düzenli eğitim sürecine dâhil
etmek için somut adımlar atması.
Yasalar önünde eşitlik
Öneriler:
● Kosova Hükümeti engellilik için objektif derecede sınıflandırmayı
belirlemekle ilgili 2003/23 sayılı Kosova’da Engellilerin Emeklilikleri
Yasasında değişiklikler yapmasını, öyle ki emekliliği kullananların maddi
tazminatları engelli kişilerin ihtiyaçları ve talepleriyle uygun olsun.
● ÇSGB Kosova Cumhuriyeti Anayasasına ve Halkın Avukatı Yasası’na
istinaden Halkın Avukatı’nın önerilerineyanıt versin.
● EBTB engelli çocukların eğitimlerine devam etmeleri için olanakları
sağlasın.
● Kosova Hükümeti ve Çalışma Müffettişliği engelli kişilerin 50*1 kotası
ile ilgili olan İş Yasası’nın uygulanmasını takip etsinler.
● Kosova Hükümeti ve belediye mercileri 04/L-110 sayılı yasanın ve
Engellilerin erişimi için yapıların teknik şartlarını düzenleyen 2007/33
sayılı İdari Yönergenin işleyişini ve uygulanmasını yapsınlar.
Cinsiyet eşitliği
Öneri:
● Kosova savaşı esnasında insan onuru geri alma ve onların toplumsal,
manevi ve maddi rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla cinsel şiddet
mağduru olan kadınlara ve kızlara kurumsal ve yasal destek sağlansın.
LGBT toplumunun hakları
Öneri:
● Kosova Hükümeti eğitim programına LGBT toplumunun hakları ile
ilgili bilgileri dâhil etsin.

Oy kullanma hakkı
Öneriler:
● MS, kendilerinin oy kullandıkları OY veya OM’lerinde veya en yakın
OY’ne OYK üyelerinin görevlendirilmesi dair olanakları gözden
geçirsin.
● Oy Pusulaları Sağlayıcılığı ve seçmenlerin parmaklarının saydam
mürekkeple spreylenmesi yapan OYK üyelerine eldüvenler temin edilsin
öyle ki bunun sonucunda kendi parmaklarının boyanması önlenmiş
olacaktırve bu şekilde onlar da sorunsuzca oy kullanabilecekleridir.
● Yasa uygullayıcı kurumlar, oylama sürecini engelleyen ve olaylar çıkaran
tüm kişilere karşı ceza takibatı başlatsınlaar ve onları adalete teslim
etsinler.
● MSK, Nihai Seçmen Listelerinden ölen kişilerin isimlerini çıkararak ve
18 yaşını doldurmuş ve oy kullanma hakkına sahip yeni kişileri ekleyip
bu listelerin düzeltmelerini yapsın.
● Tüm engelli kişilerin (özellikli tekerlekli sandalyedekilerin) oy
kullandıkları OM’lerinde oy kullanmaları için uygun koşullar temin
edilsin. Bunun yapılması mümkün olmadığı durumlarda veya
gerçekleşmesi için daha çok zamana ihttiyaç olduğu durumlarda, MSK
ve BSK’ne bağlı hareketli ekipler tarafından MSK ile İlgili Seçim
Yönergesi’ne uygun olarak bu kişilerin kendi evlerinde ve dairelerinde oy
kullanma olanağı sunulsun.
● Seçim gününde, daha doğrusu seçim sürecinin devam ettiği zamanda
görevde bulunanların, daha doğrusu nöbetçi olanların oy kullanma
hakkını gerçekleştirmeleri için ilgili yasal hükümler ile düzenlenmeler
yapılsın.
● Kosova dışında olan seçmenlerle iletişim iyileştirilsin, öyle ki MSK ile
İlgili Seçim Yönergesi’ne uygun olarak bu kişilerin oy kullanma hakkını
gerçekleştirebilmeleri için onlara zamanında oy pusulaları temin edilsin,
onlara oy pusulalarını yerlerine koymaları için yeterli zaman temin
edilsin.

Eğitim Hakkı
Öneriler:
● Sorumlu belediye kurumları, okullarda eğitim-öğretim başlamadan önce
okulların altyapılarının iyileştirilmesi, bakımı ve düzeltilmesi için gerekli
olan tüm tedbirleri almaları.
● Belediyeler özürlü öğrencilerin ulaşımları için özel bir bütçe
oluşturmaları.
● Tüm sorumlu kurumlar Üniversite Öncesi Kurumlarında Şiddeti
Önleme ve Yönlendirme Protokolünü uygulasınlar.
● BEM, iş ilanlarını ve ölçütlerini düzenlemesi esnasında yasalar ile
çelişmeyen ölçütleri geliştirsin, öyle ki tüm adaylar yasalar önünde eşit
muamele görsün.
● EBTB sorumlu diğer kurumlarla işbirliği yaparak Kosova’daki engelli
çocuklar için bir kaydın oluştursun.
● Kosova’da yüksek öğrenim yapanlar Rektör ve Prorektör vekili yerine en
kısa zamanda kamu üniversitelerinde rektör ve prorektörü seçsinler.
●

Kosova Cumhuriyeti Hükümeti ve EBTB yüksek öğrenim yapan kamu
kurumlarının bağımsızlıklarına saygı göstersinler.

Yaşam ortamı ile ilgili sorumluluk
Öneriler:
● Çevrenin korunması ile ilgili farkındalığı yaratmak amacıyla halkın
bilgilendirilmesi için devamlı kampanyalar düzenlensin.
● Sorumsuz kişiler tarafından yasalara aykırı olarak yapılan nehirleri
istismarın önlenmesi için polis, mahkeme ve çevre müüffettişliğinin
faaliyetleri kordine edilsin.
● Tarımsal toprakların inşaat topraklarına dönüştürülmesinin önlenmesi
için surumlu kurumlarca gereken tedbirler alınsın.
● Ölçütsüz ve ruhsatsız yapılan inşaatlar sebebiyle oluşan sonuçların
düzeltilmesi için gereken tedbirler alınsın.
● 04/L-188 sayılı Yasadışı Yapıların Ele Alınması Yasası’nın 12.
maddesinin 2. fıkrasını Yetkili merciler özenle uygulasınlar, öyle ki
ruhsatsız inşaatların başlangıç aşamasında yasalarda öngörülen
durumlarda Rusat başvurularını reddetsin.

Sağlık ve sosyal haklar
Öneriler:
● Kosova Hükümeti kamu sağlığı kurumları sorumlu mekanizmalar
aracılığıyla temel listede yer alan ilaçlarla ve diğer sıhhi malzemelerle tüm
zaman boyunca tedarik yapsın.
● Sağlık görevlilerinin sağlıkta kalite hizmetler sunmaları için ve onların
hastanın zararına kendi iş yerlerini istismar etmelerini önlemek için her
düzey sağlık kurumlarında kontroller artırılsın.
● Kosova Hükümeti Sosyal Yardım Programı Yasasında yapılan
değişiklikler ile 5 yaşını doldurmuş çocukların ailelerine yapılan
sınırlamanın kaldırsın, çünkü bu sı ırlama kvalitatif değildir, hiçbir meşru
amacı yoktur, proporsyonel değildir ve Anayasaya aykırıdır.
● Belediyeler bütçelerini planladıklarında ihtiyaçlı ailelerin baroınmaları
için bina inşaatlarını yapabilmeleri için bütçe hatlarını öngörüde
bulunsunlar.
● Kosova Hükümeti, hükümet içinde makamları da dâhil olmak üzere
sorumlu kurumlardan HAK’nun önerilerinin saygı duyulmasını ve
uyguçlanmasını istesin.

Kamu belgelerine erişim hakkı
Öneriler:
● Medya kampanyaları ile kamu belgelerine erişim hakkı ile ilgili
farkındalık faaliyetlerini artırmayı hedeflemek ki amaç (niyet) için ilk
sırada kurumlara ait sorumlular olacaktı, ancak bu hakla ilgili vatandaşlar
da.
● Kamu belgelerinin kayıtlarını oluşturabilmeleri ve ele alabilmeleri için,
vatandaşların taleplerine uygun yanıt verebilmeleri için ve hukuk
normlarına saygı gösterebilmeleri için görevlilerin eğitimilerinin sürekli
artırılması ve yoğunlaştırılması.
● Kamu Belgelerine Erişim Yasaının daha net, basit ve uygulanabilir
yapmak için bu yasada Değişiklik Yapılmasına Dair her türlü eylemde
bulunmaları.
● Kamu belgelerine erişim ile ilgili olan şikâyetlerin ele alınması için
yürütme gücüne sahip bir mekanizmanın kurulmasını hedeflemek.

Çocuk hakları
Öneriler:
● Çocuklarla ilgili olan veya onların haklarıyla ilgili olan durumlarda onların
sağlıklarının zarar görmemesi veya tehlike altına girmemesi ya da onların
refahlarının ve hayatlarının bozulmaması çin gecikme olmaksızın, belirtilen yasal
süreler içinde gerekli tüm önlemler alınsın.
● Çocukların velayeti veya onların ebeveymnleriyle iletişimlerinin olmaması dâhil
yapılan çalışmalar esnasında çocukların en iyi çıkarı öncü olması için gerekli tüm
önlemler alınsın.
● Fiziki altyapının iyileştirilmesi ve yapılması içini aynı zamaanda eğitim alanını
düzenleyen mevzuatı uyarınca çocukların ulaşımı ile ilgili özel bir bütçenin
sağlanması için gerekli tüm önlemler alınsın.
● Engelli çocuklar için ek öğretmen ve bireysel asistanların sayılarının ertırılması
için gerekli eylemlerde bulunulsun.
● Psikologlar ve opedagoglar tüm okullarda okul çalışanlarının parçası olsun
● Okul programlarında nöbetçi saati kesinlikle dâhil edilsin.
● Öğrencilerin huzursuzluklarının ve sorunlarının daha iyi adreslenmesi amacıyla
öğretmenler ve ebeveynler arasında iletişim artırılsın.
● Okullarda, okullara gidiş ve dönüşlerde güvenin artırırlması için gerekli
eylemlerde bulunulsun.
● Öğrenciler alkolün ve uyuşturucu madelerin zararları konusunda bilgilendirilsin.
● Her vakanın gereksinimleri ve olgularından yola çıkarak reşit olmayan kişilerin
etkili bir biçimde tespit edilmeleri, onlara uygun muamele ve yardım sağlanılması
için ilgili kurumlarda çalışanların sayısı artırılsın.
● Insan ticareti vakkalarında çalışan çalışanların sorumluluk ve hesap verme için
gerekli eylemlerde bulunulsun.
● Insan ticareti, olası tehlikeler ve onu anlama şekli, aynı şekilde çocukların
hakları, onların korunması ve yardımcı olunması ile ilgili olan konularla özellikle
çocukları bilgilendirme kampanyalarına devam etsinler.
● Insan ticareti mağdurlarının acil gereksininmlerini karşılamak ve onların topluma
yeniden kazandırılmaları konusunda kullanılacak olan özel bütçeleri
oluştursunlar.

Toplulukların ve ona ait olanların hakları
Öneriler:
● Kosova Mülkiyet Kurumu, Kosova Polisi ve yargı ile daha iyi bir irtibat
gerektiren mülkiyetin yasal olmayan ve yeniden yapılan işgal ile ilgili
daha etkili yanıt verilebilmesi için yasal yetkililik çerçevesinde yürütme
gücüyle işbirliğine ilavelerde bulunsun ve onu iyileştirsin.
● Kosova Polisi güvenliği garanti etsin ve azınlık topluluklara karşı yapılan
saldırıları gerçekleştirenlerin ifşa edilmeleri ve yakalanmaları için etkili bir
biçimde çalışmalarda bulunsun ve topluluklara ait olanların mülklerini
korusun.
● TGDB dönüş stratejisi kapsamına sürdürülebilir geri dönüşü içeren
projeleri de dâhil etsin, bunu da küçük ekonomilerin kalkınmasını ve
dönenlerin kırsal alanlarda tarımın stimüle edilmesi, öyle ki dönen kişiler
iş imkânları olsun ve bunun sonucu olarak onların dönüşleri de daha
sürdürebilir olsun.
● Yerel yönetişim, TGDB ile koordinasyon ve işbirliği neticesinde kendi
planlarına 1999 dsavaşı öncesi resmileleşmetewn mahallelerde yaşamış
olan geri dönenlerin ve ülkelerine geri dönenlerin daire ihtiyaçlarını dâhil
etsin, öyleki Roman, Aşkali ve Mısırlı topluluklarına ait kişilerin tekrar
yerinden gitmemeleri sağlansın.

İktidarın merkezi ve yerel kurumlarında istihdam
Öneri:
● Yasanın talebine istinaden istihdamda tüm toplulukların eşit temsilini
sağlansın; oysa kamu işletmelerinde azınlık toplulukları, özellikle Roman,
Aşkali ve Mısırlı toplulukları mensuplarının istihdamları mutlaka
istenilsim.

Azınlık topluluklarına ait olanların eğitimleri
Öneriler:
● Kosova Hükümeti diplomaların karşılıklı tanınması için azami çabalar
sarfetsin ve bu şekilde toplulukların haklarının iyileşmesi için bu şekilde
yardım etsin.
● EBTB 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için Türk ve Boşnak dillerindeki
metinlerin kalitesinin artması konusunda özel önem sağlasın, aynı
zamanda bu dillerde eksik olan meinleri temin etsin, öyle ki Türk ve
Boşnak toplulukları mensuplarının Türkiye ve Bosna Hersek’ten bunları
isteme mecburiyetinde kalmasınlar.
● Kosova Cumhuriyeti Hükümeti ve yerel yönetimler Roman, Aşkali ve
Mısırlı topluluklarına ait olanların eğitimlerini devam etmeleri için özel
ilgi göstersin.
● Kosova Hükümeti yerel yönetimlerle işbirliği yaparak yukarıda bahsi
geçen topluluklarına mensup olanların okullarını bırakmamaları
konusunda ebeveynlerin ve çocukların bilinçlerinin artması konusunda
kesin planlar geliştirsin.

Roman, Aşkali ve Mısırlı topluluklarının durumu
Öneri:
● Merkezi ve yerel kurumlar Roman, Aşkali ve Mısırlı topluluklarının
sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve özellikle de bu
topluluklara mensup çocuklarının eğitimlerini teşvik etmek için
Bütünleşme Stratejisi’nin uygulanması konusunda daha fazla çaba
sarfetmeleri gerekir.

Hakların yasal korunması
Öneriler:
Kosova Cumhuriyeti Meclisi, Hükümet ve Kosova Yargı Kurulu
● Mitroviça’nın kuzey kısmı, Leposaviç, Zubin Potok ve Zveçan da dâhil
ülkenin tüm topraklarına Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nda da
öngörüldüğü yargısal güç genişletilsin.
Kosova Yargı Kurulu ve Adalet Bakanlığı
●

Mahkeme dosyalarının süreaşımlarıyla ve mahkeme süreçlerinin
gerekçesiz gecikmelerle ilişkin şikâyetlerle ilgili tazminat aracılığıyla
durdurulma şeklinde hafifliği temin eden AİHS’nin 13. maddesine
istinaden etkili bir aracı oluşturacak yasal bir enstrümanın oluşumunu
başlatsınlar.

● Vatandaşların farklı anlaşmamazlıkları çözmek için yargıya yönelmeleri
hakkının reddinin bir sonucu olarak Kosova Cumhuriyeti’nde mahkeme
dosyalarının süreaşımların durudurlmasına ilişkin geçici bir kararın
çıkması için girişimlerde bulunulsun.
Kosova Yargı Kurulu
● Priştine ve Mitroviça Asliye Mahkemelerinde ve KYÖD’nde yargıç ve
uzman iştirakçilerin sayısını artırsın, öyle ki bütün dosyalar makul süreler
içinde ele alınsınlar ve gerekçesiz gecikmeler olmasın.
● Disiplin savcısı Dairesi vatandaşların süreaşımla ilgili olan tüm
şikâyetlerini soruştursun ve görevi kötüye kullanma durumlarında yasayı
ihlal etmiş olan yargıç ve savcılara karşı yasal işlem yapılmasını önersin.
Mahkemeler ve KYK
● Her suç, sivil ve idari mahkeme anlaşmamazlıklarında azınlık
topluluklara mensup olanlara keni dillerinde uzman tercümanları temin
etsin.
● Mahkeme kararı yasal süre içinde çıksın ve zamanında, idare tarafından
tercümenin ulaştırılmasında herhangi bir gecikme olmadan tercümeler
kendi dillerinde kişilere ulaştırılssın.
● Kesinleşmiş mahkeme kararlarının yasal süre içinde tamamlansın ve
uygulansın.
● Yasaya göre yapılan mahkemelerin reformundan ve dosyaların yasal
yetkiye transferlerinden sonra şeffaflık artırılsın ve istemeleri durumunda
tüm kişilerin kendi dosyaları konusunda bilgilendirilsinler.

Adil ve tarafsız yargılanma hakkı
Öneriler:
Kosova Yargı Kurulu:
● Adil ve tarafsız yargılanma hakkının sadece formal karakterde olması
değil onun pratikte de uygulanabilir olması için mahkemenin etkinliğinin
artırırlması amacıyla uygun ve etkili olan yasal eylemeler/girişimler
yapılsın.
● Yürülükteki düzenlemelerin uygulanması için gerekli tedbirler alınsı, öyle
ki daha sonra süreaşımlarıyla sonuçlanan dosyaların mahkeme
süreçlerinde gecikmelerinden uzaklaşsın.
● Yargı kararlarının kişilere gerekli ve yasal süre içinde ve Resmi Dillerin
Kullanımı Yasasına ve Kosova Cıumhuriyeti Anayasası’na istinaden
kendi dillerinde teslim edilsin.
Sanığın hakları
Öneriler:
● Mahkemeler alternatiff önlemler alsın, oysa sanığın edilmeai için bir araç
olarak sadece mecburi durumlarda ve yasaya dayanarak tutuklama kararı
verilsin.
● Öahkemeler tutuklama kararlarıyla ilgili gerekli gerekçeleri yapsın.
● KYK yasal olmayan tutuklamalar durumunda tazminatlarla ilgili
ücretlerin yeniden değerlendirmesini yapsın.
● Kosova Avukatlar Odası, yasal yardımın daha kaliteli olmasını temin
etsin ve Avukatlık Yasası ve Mesleki Etik Kuralları Yasası’nı ihlal eden
avukatlara karşı disiplin cezası versin.

Hukuki yardım konusunda haklar
Öneri:
● Her düzey Kosova Cumhuriyeti kurumları, idari makamlar ve
mahkemeler hukuki yardım hakkına saygı göstersinler, öyle ki
vatandaşlar bu haklarını yasalara göre kullansınlar.

Halkın Avukatı’nın Anayasa Mahkemesi ile ilişkileri
Öneriler:
● 03/L-121 sayılı Anayasa Mahkemesi Yasası, özellikle de bu yasanın 30.
maddesi değiştirilsin ve tamamlansın, öyle ki Halkın Avukatı’nın
Anayasa Mahkemesine sunduğu başvurularla ilgili süre kısıtlaması
tamamıyla kaldırılsın.
● Kosova Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Özelleştirme Kurumu, KI
08/09 vakasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin Ref. nr. AGJ 75/10 sayılı
kararının uygulanması için herhangi bir gecikme yapılmadan hemen
gereken tedbirleri alsın.

Savcılık tarafından HAK’na karşı yapılan yasalara aykırı soruşturmalar
Öneriler:
Priştine Asliye Savcılığına
● Yanlış suçlamalarda bulunması sebebiyle bu başlatısı, özel veya tüzel
kişinin kimliğini HAK’na bildirsin cezai kovuşturmasının yapılması.
Soruşturuma sona erdirilsin ve Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 159.
maddesinin 1. fıkrasına göre süre aşımı olduğu için PPN.nr.2302/2012
şifreli cezai suç için açılan dosyanın kapandığını gösteren karar
gönderilsin.
Devlet Savcısına
● Kosova Cumhuriyeti Ceza Muhakemeler Yasası’nın 103, 104. maddenin
9. fıkrasının 1, 2, 3 bentleri ihlal edilip Halkın Avukatı Kurumu aleyhine
yapılan soruşturmalardan ötürü bu konuda yer alan soruşturma
memurlarını / savcılarını incelesin ve kişisel ve resmi sorumluluk
düzeylerine bakılmaksızın onlara karşı yasal tedbirler alsın ve bu
görevden alınıncaya kadar sürdürülsün.

Halkın Avukatı Kurumu ile iletişim
elmek:
info@ombudspersonkosovo.org
bireyler için bedava aramalar:
0800 15555
Merkez Ofis Adresi:
Halkın Avukatı Kurumu
Adres: Lagjja Bregu i Diellit, Rr. “Enver Maloku”, nr. 28
10000 Prishtinë, KOSOVË
Bireylerle: Pazartesi – Cuma, saat 08:30- 15:30
Tel: +381 (0) 38 223 782, +381 (0) 38 223 783,
+381 (0) 38 223 784, +381 (0) 38 223 789
Belgeç: +381 (0) 38 223 790
http://www.ombudspersonkosovo.org/
https://www.facebook.com/pages/Institucioni-i-Avokatit-t%C3%ABPopullit/216051828531479?ref=tn_tnmn
Prizren Ofisi
Adres:
Rr. “Remzi Ademi”,
pn Tel:
+381 (0) 29 222 138
İpek Ofiai
Adres:
Rr. “Mbretëresha
Teutë” Nr.59, Kati III, Nr. 3,
Ndërtesa e Komunës
Tel:
+381 (0) 39 432 931
Gilan Ofisi
Adres:
Rr. “Bulevardi i
Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës)
p.n.
Tel:
+381 (0) 280 320 843
Mitroviça Ofisi
Adres:
Sheshi “Agim
Hajrizi”, pn, Ndërtesa e Admin.
Rajonale Tatimore
Tel:
+381 (0)28 530 138

Mitroviça Alt Ofisi
Adres:
Rr. “Sami Frashëri”
pn. Lagja e Boshnjakëve,
Ndërtesa e ZAK në
veri të Mitrovicës,
Tel:
+ 377 (0)45 455 319
+381 64- 956-00-50
Graçaniça Ofisi
Adres:
Rr. “Mbreti
Lazar”pn.“ Telefoni : +381 (0) 38 65
118
Cep Tel.
+ 377 (0) 44 367 719
+ 381 (0) 64 37 11
137
Ferizay Ofisi
Adres:
Kati përdhes
Tel.:

Ndërtesa e Komunës,
+381 (0) 290 326 032

Yakova Ofisi
Adres:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Tel.:
+381 (0)390 327 698

