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Başvurucu 

 
1. Başvurucu, Priştine mukimi Bay Esat Kelmendi’dir.  
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İtiraz edilen karar 
 

2. Priştine Bölge Mahkemesi’nin başvurucuya 16 Aralık 2011 tarihinde teslim edilmiş 
olan Ac. nr. 647/2011 sayı ve 30 Kasım 2011 tarihli kararı.  

 
Başvurunun konusu 
 

3. Başvurunun konusu Priştine Bölge Mahkemesi kararı hakkında anayasal denetim 
talebidir. Başvurucu şu haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür: Kosova 
Cumhuriyeti Anayasası’nın (bundan sonra: “Anayasa”) 31. madde s[Adil ve Tarafsız 
Yargılanma Hakkı] ve 24. maddesi [Kanun önünde Eşitlik] ile Avrupa İnsan hakları 
Sözleşmesi’nin (bundan sonra: AİHS) 6. maddesi [Adil Yargılanma Hakkı] ve 14. 
maddesi [Ayrımcılığın Yasaklanması].  
 

Hukuki dayanak 
 

4. Başvuru, Anayasa’nın 113.7 fıkrasına, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli Kosova 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın (bundan sonra: “Yasa”) 22. 
maddesine, 22.7 ve 22.8 fıkralarına ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (bundan 
sonra: “İçtüzük”) 56. kuralı 1. fıkrasına dayandırılmıştır.   

 
Başvurunun Mahkeme’deki seyri 
 

5. Başvurucu 15 Ocak 2012 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne 
(bundan sonra: “Mahkeme”) başvurmuştur.  
 

6. Mahkeme Başkanı, 30 Ocak 2012 tarihinde Üye Ivan Čukalović’i raportör yargıç 
olarak görevlendirmiş, Üye Almiro Rodrigues başkanlığında üyeler Snezhana 
Botusharova ve Kadri Kryeziu’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni belirlemiştir.  
 

7. Başvuru 30 Ocak 2012 tarihinde Priştine Bölge Mahkemesi’ne ve Bağımsız 
Denetleme Kurulu’na (bundan sonra: BDK) bildirilmiştir.  
 

8. Mahkeme başvuruyu 11 Temmuz 2012 tarihinde görüşüp oylamıştır.  
 

Olguların özeti 
 

9. Priştine Üniversitesi Rektörlüğü (bundan sonra: “Rektörlük”), 2003/2 sayılı Genelge 
yani disiplin usulü ve nezaket kuralları hükümlerinin ihlali gerekçesiyle 20 Ocak 2011 
tarihinde alınan 178 sayılı kararla başvurucuya “görev derecesi düşürme” disiplin 
cezası verilmiştir. Başvurucu bu karara BDK nezdinde itiraz etmiştir.  
 

10. BDK 18 Mart 2011 tarihinde çıkarttığı A 02/31/2011 sayılı kararla başvurucunun 
itirazını onayarak Spor Bilimleri Fakültesi lisansüstü eğitim öğrenci işleri 
memurluğuna görevlendirme şeklindeki görev derecesi düşürme sürecini 
durdurmuştur. BDK kararında Rektörlüğe başvurucunun 15 günlük süre içerisinde 
onun iş sözleşmesi uyarınca Priştine Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine iadesini 
emretmiştir.  
 

11. Başvurucu, BDK kararının uygulanmamasının 03/L-192 sayılı BDK Yasası (bundan 
sonra: BDK Yasası) hükümlerine aykırı olduğunu 30 Mart 2011 tarihinde Priştine 
Üniversitesi Yönetim Kuruluna, 31 Mart 2011 tarihinde Personel Müdürü’ne 
bildirmiştir.  
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12. Personel Müdürü başvurucuya konu hakkında Priştine Üniversitesi Rektörü’nün de 
haberdar edildiği ve bununla ilgili olarak yasal süre içerisinde kendisine bilgi 
verileceğini bildirmiştir.  
 

13. Başvurucu 8 Nisan 2011 tarihinde Rektörlüğün 03/L-192 sayılı yasanın 13. maddesi 
uyarınca BDK kararını uygulamadığını BDK’ye bildirmiştir.  
 

14. Başvurucu 14 Nisan 2011 tarihinde Priştine Belediye Mahkemesine dilekçe vererek 
BDK kararının 03/L-192 sayılı yasanın 15. maddesi uyarınca uygulanmasını talep 
etmiştir.  
 

15. BDK 18 Nisan 2011 tarihinde 03/L-192 sayılı yasanın 15.2 fıkrası uyarınca 
Başbakanlık, Meclis Başkanlığı ve Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na kararın 
uygulanmayışı hakkında bilgi sunmuştur.  
 

16. Priştine Belediye Mahkemesi 7 Temmuz 2011 tarihinde çıkarttığı E. nr. 523/2011 
sayılı karala başvurucunun BDK kararının uygulanmasına ilişkin talebini 
reddetmiştir. Priştine Belediye Mahkemesi 03/L-008 sayılı İcra Usulleri Yasasının 
24. maddesine [İcra Yetkisi] göre BDK Yasasının 13. maddesi uyarınca işyerine iade 
etmekle ilgili olarak BDK kararının icra yetkisi bulunmadığı sonucuna varmıştır. BDK 
kararı müdahil taraf hakkında karar alan ilgili kurumun en yüksek yetkilileri veya 
yetkili kişi tarafından uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir.  
 

17. Başvurucu 13 Temmuz 2011 tarihinde Belediye Mahkemesi kararına itiraz etmiştir.  
 

18. Başvurucu 15 Temmuz 2011 tarihinde Kosova Yargı Kurulu’na başvurarak Priştine 
Belediye Mahkemesi yargıcı hakkında disiplin sürecinin başlatılması talebinde 
bulunmuştur.  
 

19. Kosova Yargı Kurulu 27 Temmuz 2011 tarihinde Yargıç hakkında disiplin sürecinin 
başlatıldığını bildirmiştir.  
 

20. Priştine Bölge Mahkemesi 30 Kasım 2011 tarihinde çıkarttığı Ac. nr. 647/2011 sayılı 
kararla başvurucunun itirazını temelden yoksun bularak reddetmiştir.  
 

Başvurucunun iddiaları 
 

21. Başvurucu şu iddiaları ileri sürmüştür:  
 

i. 03/L-192 sayılı BDK Yasasının 13. maddesi BDK kararlarının idari işlem 
bakımından nihai ve uygulanabilir olduğunu ve bu kararlara karşı yapılan 
itirazların yürütmeyi durdurmadığını açıkça belirtmiştir. İnsan Haklarını 
İnceleme Heyeti’nin bir kararında BDK kararlarının nihai idari karar 
oldukları ve adli süreçlerin BDK Kararlarının uygulamasını durdurmadığı 
tespitinde bulunulmuştur. Bu davada İnsan Haklarını İnceleme Heyeti 
başvurucunun işyerine iadesini emretmiştir (bkz. İnsan Haklarını İnceleme 
Heyeti’nin Blerim Rudi v. EULEX davasına ilişkin 2010-07 sayı ve 8 Haziran 
2011 tarihli kararı).  
 

ii. 03/L-192 sayılı yasanın 14. maddesi idari uyuşmazlık dava süreci başlatmaya 
engel teşkil etmediği halde, Rektörlük, BDK’nin 18 Mart 2011 tarihli kararının 
uygulanmaması konusunda sözlü veya yazılı herhangi bir açıklamada 
bulunmamıştır.  
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iii. BDK kararının kurumun yetkilisi tarafından uygulanmayışı 03/L-192 sayılı 
yasanın 15.1 fıkrasına göre Kosova Cumhuriyeti Memuriyet Yasasından 
kaynaklanan görevlerin ciddi ihlalidir.  

 
22. Başvurucu, Belediye Mahkemesi’nin E.nr. 523/2011 sayı ve 7 Temmuz 2011 tarihli 

kararının kanuna dayandırılmadığı için keyfi olduğu ve BDK’nin benzer kararlarının 
Priştine Belediye Mahkemesi ile Kosova’daki diğer belediye mahkemelerinde ele 
alınma şekliyle çeliştiğini ileri sürmüştür. İddiasını desteklemek amacıyla başvurucu, 
BDK Kararlarına icra makamı olarak yaklaşıldığını göstermek için aşağıdaki 
kararlara atıfta bulunmuştur: 

 
a) Priştine Belediye Mahkemesi 29 Aralık 2010 tarihinde BDK kararı ile 03/L-192 

sayılı Yasanın 28.1 fıkrasına dayanarak çalışanın eski görev yerine iadesini 
emretmiştir (E.nr. 2632/10 sayılı karar).. Belediye Mahkemesi, BDK kararının 
nihai ve icra edilebilir olduğuna karar vermiştir.  

b) Priştine Belediye Mahkemesi (başvurucunun icra talebini reddeden aynı yargıç) 
29 Aralık 2010 tarihinde BDK kararı ile 03/L-008 sayılı Yasanın 28.1 fıkrasına ve 
03/L-008 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddesi ile 15.4 fıkrasına dayanarak çalışanın 
eski görev yerine iadesini emretmiştir (E.nr. 2633/10 sayılı karar). Belediye 
Mahkemesi, BDK kararının nihai ve icra edilebilir olduğuna karar vermiştir. 

c) Priştine Belediye Mahkemesi (başvurucunun icra talebini reddeden aynı yargıç) 
29 Aralık 2010 tarihinde BDK kararı ile 03/L-008 sayılı Yasanın 28.1 fıkrasına ve 
03/L-008 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddesi ile 15.4 fıkrasına dayanarak çalışanın 
eski görev yerine iadesini emretmiştir (E.nr. 2634/10 sayılı karar). Belediye 
Mahkemesi, BDK kararının nihai ve icra edilebilir olduğuna karar vermiştir. 

d) Priştine Belediye Mahkemesi (başvurucunun icra talebini reddeden aynı yargıç) 
14 Ocak 2011 tarihinde BDK kararı ile 03/L-008 sayılı Yasanın 28.1 fıkrasına ve 
03/L-008 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddesi ile 15.4 fıkrasına dayanarak çalışanın 
eski görev yerine iadesini emretmiştir (E.nr. 1155/10 sayılı karar). Belediye 
Mahkemesi, BDK kararının nihai ve icra edilebilir olduğuna karar vermiştir. 

e) Priştine Belediye Mahkemesi 21 Ocak 2011 tarihinde BDK kararı ile 03/L-008 
sayılı Yasanın 28.1 fıkrasına ve 03/L-008 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddesi ile 15.4 
fıkrasına dayanarak çalışanın eski görev yerine iadesini emretmiştir (E.nr. 
2778/10 sayılı karar). Belediye Mahkemesi, BDK kararının nihai ve icra edilebilir 
olduğuna karar vermiştir. 

f) Priştine Belediye Mahkemesi 20 Aralık 2011 tarihinde BDK kararı ile 03/L-008 
sayılı Yasanın 28.1 fıkrasına ve 03/L-008 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddesi ile 15.4 
fıkrasına dayanarak çalışanın eski görev yerine iadesini emretmiştir (E.nr. 
604/2011 sayılı karar). Belediye Mahkemesi, BDK kararının nihai ve icra 
edilebilir olduğuna karar vermiştir. 

g) Priştine Belediye Mahkemesi 20 Aralık 2011 tarihinde BDK kararı ile 03/L-008 
sayılı Yasanın 28.1 fıkrasına ve 03/L-008 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddesi ile 15.4 
fıkrasına dayanarak çalışanın eski görev yerine iadesini emretmiştir (E.nr. 
1070/2011 sayılı karar). Belediye Mahkemesi, BDK kararının nihai ve icra 
edilebilir olduğuna karar vermiştir. 

h) Klina Belediye Mahkemesi 7 Nisan 2011 tarihinde BDK kararı ile 03/L-008 sayılı 
Yasanın 28.1 fıkrasına ve 03/L-008 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddesi ile 15.4 
fıkrasına dayanarak çalışanın eski görev yerine iadesini emretmiştir (E.nr. 
635/2010 sayılı karar). Bu kararı İpek Bölge Mahkemesi onamıştır (Ac. nr. 
158/2011 sayı ve 5 Temmuz 2011 tarihli karar) 

 
23. Başvurucunun görüşüne göre “yasayla belirlendiği şekilde BDK’nin bir mahkeme 

veya divan tanımına uyduğu ve AİHS’nin 6. maddesi [Adil Yargılanma Hakkı] 
(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerinin Uygulanmasına İlişkin 
Kılavuzda 6. maddenin idari davalarda da uygulanabileceği öngörülmüştür) ve 
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Anayasa’nın 31. maddesi [Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] etki alanına girdiği 
açıktır”.  
 

24. Başvurucu devamında “BDK yasayla (03/L-192 sayılı yasa) kurulmuş ve müdahil 
taraflara yönelik bağlayıcı kararlar çıkartır (bkz: Sramek v. Avusturya, AİHS 24 Ekim 
1984, bir önceki kararın çıkartan mahkemenin bağımsız olmadığı tespit edilmiştir)”.  
 

25. Başvurucuya göre “BDK kararlarının uygulanmayışı da AİHS’nin 6. maddesi alanına 
girer”.  
 

26. Bundan başka “hukuk mahkemelerinde tamamen benzer olan hukuki davalarda 
karar almada tutarlı bir içtihat oluşturmaya yönelik imkan ve iradenin bulunmaması 
hukukun üstünlüğü için esas olan hukuki güvenlik ilkesini ihlal eder. Öyle ki bu 
koşullarda karar alma AİHS’nin 6. madde ile Anayasa’nın 31. madde ihlalini 
oluşturur (bkz. Beian v. Romanya, AİHM 30658/05 numaralı başvuru, 2007).  
 

27. Başvurucu, bu eylemlerle Anayasa’nın 24. maddesinin gerektirdiği şekilde benzer 
hukuki durumlarda vatandaşlar kanun önünde eşit muamele görmeyerek, onlara 
ayrım olmaksızın aynı hukuki koruma sağlanmadığı için Belediye Mahkemesi ile 
Bölge Mahkemesi tarafından Anayasa’nın 24. maddesinin ihlali konusunda şüphe 
olmadığını ileri sürmüştür.  
 

Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

28. Başvuru hakkında bir karara varmadan önce Mahkeme, öncelikle Anayasa, Yasa ve 
İçtüzükle belirlenmiş kabul edilirlik koşullarını yerine getirilip getirilmediğini 
değerlendirmek durumundadır. 
 

29. Mahkeme ilk önce başvurucunun Anayasa’nın 113.7 maddesi uyarınca yetkili taraf 
olup olmadığını belirlemek durumundadır. 113.7 fıkrası şunu belirlemiştir: Yasalarla 
belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra bireyler, kamu otoriteleri tarafından 
kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal edildiğinde dava açma haklarına sahiptirler. 
Bu doğrultuda başvuru bir birey tarafından yapılmıştır. Öyle ki başvurucu 
Anayasa’nın 113.7 fıkrasına göre Mahkeme’ye başvurmaya yetkili taraftır.  
 

30. Mahkeme bundan başka, Priştine Bölge Mahkemesi’nin çıkarttığı Ac. nr. 647/2011 
sayı ve 30 Kasım 2011 tarihli kararı başvurucunun 16 Aralık 2011 tarihinde teslim 
aldığını tespit etmiştir. Başvurucu ise 25 Ocak 2012 tarihinde Mahkeme’ye 
başvurmuştur. Öyle ki Yasa’nın 49. maddesinde Mahkeme’ye başvuru sunmak için 
belirlenen yasal süre koşulunu başvurucu yerine getirmiştir.   
 

31. Dahası, İcra Usulleri Yasası’nın 12 ve 14. maddelerine göre icraya ilişkin davalarda 
Priştine Bölge Mahkemesi nihai makamdır. Sonuç olarak başvurucu Kosova’da 
yürürlükte olan mevzuata göre tüm kanun yollarını tüketmiştir.  
 

32. Mahkeme, Yasa’nın 48. maddesinde belirlenen kabul edilirlik koşullarının tamamını 
tükettiğini tespit etmiştir. Söz konusu madde şöyledir: Başvurucu, başvurusunda 
ihlal edildiği iddiasında bulunduğu hak ve özgürlüğünü açıkça belirtmek ve kamu 
otoritesinin hangi somut hükmüne itiraz etmek istediğini açılamak durumundadır. 
Mahkeme bu doğrultuda başvurucunun İcra Usulleri Yasası’nın 24. [İcra Yetkisi] 
maddesi b) bendinin ihlal edildiğini ileri sürdüğünü tespit etmiştir. Söz konusu bent 
şöyledir:  
 
[…] 
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b) […]  idari uzlaşmalarda verilen icra kararı;Karar Ekine bakınız.  
 

33. Başvurucu yetkili taraf olup Mahkeme’ye başvurmak için yasal sürelere uyduğu, tüm 
kanun yollarını tükettiği ve itiraz ettiği karar dahil olmak üzere ihlali ileri sürülen hak 
ve özgürlükleri açıkça belirttiği için Mahkeme, başvurucunun tüm kabul edilirlik 
koşullarını yerine getirdiğini tespit etmiştir.  

 
Başvuru hakkında anayasal denetim 
 

34. Başvuru kabul edilirlik koşulları yerine getirildiğinden dolayı Mahkeme, başvuru esas 
incelemesine geçmek durumundadır.  
 

35. Mahkeme, BDK kararının icrasını reddeden Belediye Mahkemesi kararını onayan 
Priştine Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 647/2011 sayı ve 30 Kasım 2011 tarihli kararına 
başvurucunun itiraz ettiğini tespit etmiştir.  
 

36. Mahkeme, BDK’nin 18 Mart 2011 tarihinde başvurucunun itirazını onayıp işverenine 
başvurucuyu iş sözleşmesi uyarınca Priştine Üniversitesi Genel Sekreteri görevine 
iadesini emretmiştir (A 02/31/2011 sayılı karar). BDK kararı nihaidir.  
 

37. BDK, 2001/36 sayı ve 22 Eylül 2011 tarihli UNMIK Kosova Memuriyet Yönetmeliği 
uyarınca Eylül 2004’te kurulmuştur. Karar Eki’ne bakınız.  
 

38. BDK görev ve sorumlulukları Anayasa’nın 101.2 fıkrasında [Kamu Görevi] tekraren 
vurgulanmıştır: Kamu göreviyle ilgili bir Bağımsız Denetleme Kurulu, kamu 
görevini düzenleyen ve Kosova halkı çeşitliliğini yansıtan kural ve ilkelere 
uyulmasını güvenceye bağlar. 
 

39. Kosova Meclisi’nde 15 Temmuz 2010 tarihinde kabul edilen ve Anayasa’nın 101.2 
fıkrasını uygulayan Kosova Kamu Görevlileri Hizmetleri ile İlgili Bağımsız Denetim 
Kurulu Kanunu’nun 3. maddesi şöyledir: Bağımsız bir organ konumunda olan 
Kurul, kamu görevlerileri – devlet memurları tarafından gelen itiraz ve ağlaşıların 
çözümlenmesinde yardımcı olan ve Kosova Cumhuriyeti’nde Kamu Hüzmetler ile 
ilgili tüm kural ve ilkelerin düzenlenmesine yardımcı olan bir organdır ve kendi 
çalışmaları hakkında doğrudan Kosova cumhuriyeti Meclisine rapor sunar.  
 

40. Mahkeme, BDK kararlarının nihai ve idari usul bakımından icra edilebilir olduklarını 
ve BDK Yasasının 13. maddesine göre BDK kararına itirazın karar icrasını 
durdurmadığını tespit etmiştir. Karar Eki’ne bakınız.  
 

41. Bu hukuki hükümler rağmen Priştine Bölge Mahkemesi 30 Kasım 2011 tarihinde 
çıkarttığı Ac. nr. 647/2011 sayılı kararla Belediye Mahkemesi’nin 7 Temmuz 2011 
kararını onamıştır. Bu kararda İcra Usulleri Yasası’nın 24. maddesine [İcra Yetkisi]  
göre BDK’nin başvurucunun işe iadesine ilişkin kararının icra yetkisinin bulunmadığı 
tespit edilmiştir.  
 

42. Yukarıda zikredilen olgular uyarınca Mahkeme, İcra Usulleri Yasasına göre BDK 
kararının uygulanması için Kosova’daki tüm kanun yollarının tüketildiğini tespit 
etmiştir. Fakat başvurucunun tüm çabalarına rağmen, başvurucunun talebi ve Yasa 
gereğince BDK kararı ne Priştine Üniversitesi Rektörlüğü ne de hukuk mahkemeleri 
tarafından uygulanmamıştır.  
 

43. Mahkemenin kayıtlarına göre mevcut davada nihai ve bağlayıcı olan BDK kararının 
Priştine Üniversitesi Rektörlüğü ve yetkili hukuk mahkemelerinden dolayı 
uygulanmamış, başvurucunun talebi üzerine icra edilmesi gerekirken Kosova’da 
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yürürlükte olan mevzuata göre yasal görevlerini ihmal etmiş ve bu şekilde Kosova 
hukuk düzeninin temeli olan hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmişlerdir. BDK 
kararlarından kaynaklanan tüm sorumlulukların, Kosova Cumhuriyeti Memuriyet 
Yasası ile çalışanlarının statüsün düzenlene tüm kurumlar için yasal etkisi vardır. Bu 
kurumun kararı nihai idari karar olup, idari usulde alacaklının kazanılan haklarının 
gerçekleştirilmesi yetkili mahkemelerce belirlendiği şekilde icra edilmesi gerekir.  
 

44. Mevcut davada herkesin yargı önünde, devlet kurumları ve kamusal yetkilere sahip 
kurumlar önünde eşit savunma hakkını güvence altına alan Anayasa’nın 31. maddesi 
[Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] ve 32. maddesine [Kanun Yollarına Başvurma 
Hakkı]ilişkin meseleleri gündeme getirmiştir. BDK kararını uygulamayarak Priştine 
Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer yetkili mahkemeler Anayasa’nın 31 ve 32. maddeleri 
ile AİHS’nin 13. maddesini ihlal etmişlerdir.  
 

45. Hukukun üstünlüğü demokratik toplumların temel ilkelerinden biri olup özellikle 
kesinleşmiş mahkeme hükümleriyle ilgili hukuki güvenlik ilkesinin önerir. Hiçbir 
taraf nihai ve bağlayıcı olan kararların ardından davanın yeniden görüşülmesini talep 
edemez (bkz. örenğin Sovransavto Holding – Ukrayna davası, no 48553/99, 72. 
madde) Böyle olmasa sonkararaların geri çevrilmesi kamuoyunun hukuk sistemine 
karşı ve bunun sonucu olarak hukukun üstünlüğüne güveni azaltarak genel bir 
hukuki güvensizlik ortamına sevk edecekti. Kurumların,  kararların gereksiz 
gecikmeler olmadan uygulanmasını sağlayan, yasal anlamda ve uygulamada etkin 
olan bir sistem kurmakla pozitif anlamda görevidir (bkz. Pecevi – Makedonya Eski 
Yugoslav Cumhuriyeti 21839/06 sayı ve 6 Kasım 2006 tarihli kararı; Martinovska – 
Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti 2731/02 sayı ve 25 Eylül 2006 kararı). 
 

46. Mahkeme, bunun dışında mevcut başvurunun Anayasa’nın 54. maddesine göre 
mesele olan dava olarak ele alınması gerektiği görüşündedir. Anayasa’nın 54. 
maddesi 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.    
 

47. Mahkeme, kazanılan hakların gerçekleştirilmesi için tarafların, Anayasa’nın 31 ve 21. 
maddeleri ile AİHS’nin 13. maddesinde öngörüldüğü şekilde, adli süreç başlatma 
hakları olduğunu tespit etmiştir. Kosova Cumhuriyeti hukuk sisteminin nihai bir 
yargı kararının bir tarafın zararına olacak şekilde uygulanmamasına izin vermesi 
anlamsız olurdur.  
 

48. Öyle ki süreçlerin etkisizliği ve kararların uygulanmaması Kosova kurumlarının 
uymakla yükümlü oldukları hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı durumlara götüren 
etkiler yaratır (bkz. AİHM Başvuru no: 67534/01 Romashov v. Ukrayna davası 25 
Temmuz 2004 tarihli kararı). 
 

49. BDK’nin 18 Mart 2011 tarihli kararını uygulamaya başarısız olarak ilgili organlar 
Anayasa’nın 31. maddesi ve AİHS’nin 6 ile 13. madde hükümlerinin olumlu 
etkilerinin tamamını bertaraf etmiştir.  
 

50. Mahkeme, bu koşullarda, Anayasa ve AİHS’nin yukarıda zikredilen maddeleri ile 
güvence altına alınan adil ve etkin yargılanma hakkının ihlal edildiğini tespit etmiştir.  
 

51. Başvurucu bunun dışında, kendi davasıyla ilgili olarak karar alma aşamasında eşit 
muamele etmediğinden Anayasa’nın 24. maddesi [Kanun Önünde Eşitlik] ile 
AİHS’nin 6. maddesi [Adil Yargılanma Hakkı] ve 14. maddesinin [Ayrımcılık Yasağı] 
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  
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52. Mahkeme, başvurucu tarafından sunulan evraktan Kosova hukuk mahkemelerinin 
BDK kararlarını nihai ve icra edilebilir olarak ele aldıklarını ve 03/L-008 sayılı 
yasanın 28.1 fıkrası ve 03/L-192 sayılı yasanın 13 ve 14. maddeleri ile 15.4 fıkrası 
uyarınca işverenlere çalışanlarını eski işyerlerine iadesini emrettiklerini tespit 
etmiştir.  
 

53. Ancak başvurucunun davasında aynı yargıç BDP’nin 29 Aralık 2010 tarihli kararının 
icrasına ilişkin talebini reddetmiş, Priştine Belediye Mahkemesi BDK kararı 
doğrultusunda 03/L-008 sayılı yasanın 28.1 maddesine ve 03/L-192 sayılı yasanın 13 
ve 14. maddeleri ile 15.4 fıkrası uyarınca işverene çalışanı işyerine iadesini 
emretmiştir. Belediye Mahkemesi BDK kararını nihai ve uygulanabilir olduğunu 
değerlendirmiştir.  
 

54. AİHS Lightgov davasında AİHS’nin 14. maddesinin benzer durumlarda muamelede 
ayrımcılık yapılan kişileri koruduğunu vurgulamıştır (bkz. Lightgov v. Birleşik 
Krallık, 8 Temmuz 1986 tarihli karar, A serizi, no 102, (1986) 8 AİHS 329) . AİHR 
bundan başka Frederin davasında başvurucunun başvurusunun başarılı olması için 
mağdurun bulunduğu durumun daha iyi muamele gören kişilerle benzer olduğu 
sayılabilir (bkz. Fredrin v. İsveç, 18 Şubat 1991 tarihli karar, A serisi, no 192, (1991) 19 
AİHR 784).  
 

55. AİHM bundan başka, diğer davalarla benzer koşullardaki bir davanın farklı ele 
alınması durumunda yerel mahkeme veya organların bunu kanıtlara, dayandırması, 
ikna edici olması ve iyi gerekçelendirmiş olması gerekir. AİHM bu çerçevede Lightov 
davasının 14. madde amaçları bağlamında ayrımcı farkın nesnel ve makul bir fark 
değilse ayrımcılık olduğunu ve meşru bir amaç gütmediğini vurgulamıştır.   
 

56. Mahkeme, başvurucunun başvurusuna dayanarak, BDK kararlarının nihai ve icra 
edilebilir olduğunu Aşağıdaki hukuk mahkemelerince kabul edildiğini tespit etmiştir: 
(bkz: Priştine Belediye Mahkemesi’nin E. nr. 2632/10 sayı ve 29.12.2010 tarihli 
kararı, Priştine Belediye Mahkemesi’nin E. nr. 2633/10 sayı ve 29.12.2010 tarihli 
kararı, Priştine Belediye Mahkemesi’nin E. nr. 2634/10 sayı ve 29.12.2010 tarihli 
kararı, Priştine Belediye Mahkemesi’nin E. nr. 1155/10 sayı ve 14.01.2011 tarihli 
kararı, Priştine Belediye Mahkemesi’nin E. nr. 2778/10 sayı ve 21.01.2011 tarihli 
kararı, Priştine Belediye Mahkemesi’nin E. nr. 604/2011 sayı ve 20.12.2011 tarihli 
kararı, Priştine Belediye Mahkemesi’nin E. nr. 1070/2011 sayı ve 20.12.2011 tarihli 
kararı, Klina Belediye Mahkemesi’nin E. nr. 635/10 sayı ve 07.04.2011 tarihli kararı, 
İpek Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 158/2011 sayı ve 05.07.2011 tarihli kararı).  
 

57. Priştine Belediye Mahkemesi E. nr. 2632/10 sayı ve 29 Aralık 2010 tarihli kararında 
BDK kararının uygulanması hakkında şunu belirtmiştir: 
 
“… 
 
I. Priştineli alacaklı Islam Karsniqi’nin talebi ve 22.09.2010 tarihinde icra 

edilebilir olan icra evrakı - Kosova Memuriyet Bağımsız Denetleme 
Kurulu’nun A 02/128/10 sayı ve 03.09.2010 tarihli kararı uyarınca borçlu 
olan Kosova Üniversite Klinik Merkezi (KÜKM) tarafından kısmen icrasına 
izin verilmiş ve alacaklının karar teslimatından itibaren 7 gün içerisinde 
KÜKM’deki Teknik Hizmetler Şefi görevine iadesi emredilmiştir.  
 

II. İcra kararı İcra Usulleri Yasası’nın 28.1 maddesi ve Kosova Memuriyet 
Bağımsız Denetleme Kurulu Yasası’nın 13, 14 ve 15. maddesi 4. fıkrası 
uyarınca alınmıştır.  
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…” 
 

58. Başvurucunun davasında aynı mahkeme farklı karar alarak şunu belirtmiştir: 
 

“… 
İcra talebine ilişkin talep ve dava evrakını inceledikten sonra Mahkeme şu 
kanaate varmıştır: İcra Usulleri Yasasının 24. maddesinde mahkemenin 
kararlarının icrasına karar vereceği icra yetkileri belirlenmiş, aynı 
maddenin b fıkrasında “parasal yükümlülükle ilgili olması ve yasa ile bir 
başka durumun öngörülmesi halinde, idari usul ve idari uzlaşmalarda 
verilen icra kararı” olguğu belirtilmiştir. Öyle ki Mahkeme, Kosova Bağımsız 
Denetleme Kurulu’nun A 02/31/2011 sayı ve 18.03.2011 tarihli kararının eski 
işyerine iade konusunda icra yetkisinin bulunmadığına ve Bağımsız 
Denetleme Kurulu Yasasının (03/L-192 sayılı yasa) 13. maddesinin “Kurul 
tarafından alınan kararname, nihayi bir idari kararnameyi oluşturur ve 
işverenin personel yüksek görevlisi ya da en yüksek yetkili idare makamı, ya 
da itiraz eden taraf ile ilgili ilk kararnameyi alan sorumlu görevlisi 
tarafından yerine getirilir. Kararnamenin teslim alınmasından itibare on 
beş (15) günlük bir zaman dilimi içerisinde onun gerçekleştirilip yerine 
getirilmesi gerekir.” belirttiğini tespit etmiştir.  

 
…” 

 
59. AİHM Beian davasında (bkz. Beian v. Romanya, AİHM 30658/05 numaralı başvuru, 

2007), Romanya Temyiz Mahkemesi’nin aynı hukuki davalarda aldığı kararlarda 
eşitsizlik derecesinin yüksek olduğunu ve hukuk güvenliği ilkeleriyle aykırı olduğunu, 
Sözleşme’nin tüm maddelerinde eşitlik ilkesinin zımnen yer aldığı ve hukukun 
üstünlüğü ilkesinin temel unsurlarından biri olduğunu tespit etmiştir. Bu eşitsizlik, 
kamuoyunun yargı sistemine güvenini sarsarak hukuki güvensizliğin kaynağı 
olmuştur. AİHM, bu güvensizliğin, başka kişilerin aynı durumlarda yasalarla 
belirlenmiş haklardan yaralanırken başvurucunun bu haklardan yararlanma 
mahrumiyetine emsal teşkil ettiğini tespit etmiştir. AİHM, Sözleşme’nin 6.1 fıkrasının 
ihlali bulunduğunu tespit etmiştir.  
 

60. Mahkeme, bu koşullarda Bölge Mahkemesinin başvurucunun davasını görüşürken 
eşit yargılama ilkesine uymak üzere benzer koşullardaki diğer davalarda yaptığı gibi 
kendinin önceki kararlarını dikkate almadığını tespit etmiştir.  
 

61. Mahkeme bu koşullarda Anayasa’nın 24. maddesi [Kanun Önünde Eşitlik] uyarınca 
davanın görüşülmesindeki bu yarımcı muamelenin kanun önünde eşit muamele 
ilkesi ihlali oluşturduğunu değerlendirmiştir.  
 

62. Mahkeme sonuç olarak, Anayasa ve AİHS’nin yukarıda zikredilen maddeleriyle 
güvence altına alınan hakların ihlal edildiğini ve  BDK’nin A 02/31/2011 sayı ve 18 
Mart 2011 tarihli kararının uygulanması gerektiğini tespit etmiştir.  
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Yasa’nın 20. maddesi ve İçtüzüğün 56. kuralı 1. fıkrasına dayanarak Anayasa 
Mahkemesi’nin 11 Temmuz 2012 tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 

 
 
I. Oybirliğiyle başvurunun kabul edilir olduğuna, 

 
II. Anayasa’nın 24, 31, 32 ve 54. maddeleri ile AİHS’nin 13. maddesini ihlal eden 

Priştine Bölge Mahkemesi’nin 30 kasım 2011 tarih ve Ac.nr. 647/2011 sayılı 
kararının iptaline, 

 
III. İçtüzüğün 47(1) kuralı uyarınca ve bu Mahkeme kararı gereğince Priştine Bölge 

Mahkemesi’nin 30 kasım 2011 tarih ve Ac.nr. 647/2011 sayılı kararının yeniden 
incelenmesi için Bölge Mahkemesi’ne iadesine karar verilmiştir. 

 
IV. İçtüzüğün 63 (5) kuralı gereğince Priştine Bölge Mahkemesi’nin Anayasa 

Mahkemesi kararının uygulanması için aldığı önlemler konusunda Anayasa 
Mahkemesi’ne bilgi vermesi gereklidir.   

 
V. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesi uyarınca taraflara bildirilip Resmi Gazetede 

yayımlanır. 
 

VI. Karar derhal yürürlüğe girer.  
 
 
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
 

Ivan Čukalović, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 
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EK 
 
İdari ve adli kararların uygulanmasına ilişkin ilgili yasal hükümler 
 
İcra Usulleri Yasası, No 03/L-008 
 
63. Kosova Cumhuriyeti’nde yasal kurallar, uygulama usulleri ve kararların güvenliği İcra 

Usulleri Yasası ile düzenlenmiştir.  
 

64. Madde 1 [Yasa’nın Kapsamı] 
 
“… 
 
1.1 İşbu Yasa tarafınca, özel bir yasa ile aksi öngörülmediği takdirde, ona bağlı 
olarak icra hakları (icra usulleri) esasları gereksinimlerinin gerçekleştiği mahkeme 
usullerine ilişkin kurallar belirlenir. 
 
1.2 İşbu Yasa hükümleri, belirtilen bu tür icra ile ilgili olarak bir diğer organ 
yargılama yetkisinin bir yasa ile öngörüldüğü durumları dışında, aynı zamanda 
parasal yükümlülüklerin öngörüldüğü idari ve hafif suçlar usulleri kararlarında 
verilen icra için de uygulanır. 
 
…” 
 

65. Madde 24 [İcra Hakkı] 
 
“… 
 
24.1 İcra hakları aşağıdakiler gibidir: 
 
a) mahkeme icra kararı ve icra mahkeme uzlaşması; 
b) parasal yükümlülükle ilgili olması ve yasa ile bir başka durumun öngörülmesi 
halinde, idari usul ve idari uzlaşmalarda verilen icra kararı; 
c) noter icra belgesi;  
d) yasa ile icra belgesi olarak adlandırılan diğer bir belge. 
 
…” 
 

66. Madde 26 [Kararın Uygulanabilirliği] 
 
“… 
 
26.3 İdari usulde verilen karar, böyle bir usulün düzenlendiği kurallara uygun bir 
şekilde gerçekleşmesi halinde icra edilebilir hal alır. 
 
…” 
 

67. Madde 294 [İsçinin işyerine geri çevrilmesi durumunda verilen parasal tazminat] 
 
“… 
 
294.1 İsçinin işyerine geri çevrilmesi önergesinde bulunan icraat alacaklısı, işçinin 
işyerine geri çevrilmesi ile ilgili kararın geçerlilik kazandığı günden itibaren 
işyerine geri çevrildiği güne kadar ödenen aylık gelirler adına, ödeneklerin işveren 
tarafından para tutarının verilmesini belirleyen kararnamenin mahkeme 
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tarafından getirilmesini isteme hakkına sahiptir. Aynı kararname ile mahkeme, 
belirli aylık gelirlerin verilmesi ile ilgili icraatın uygulanmasını saptar. 
 
…” 

 
03/L-192 sayılı Kosova Kamu Görevlileri Hizmetlerine İlişkin Bağımsız 
Denetleme Kurulu yasası 
 

68. Madde 13 [Kurul Kararları] 
 
“… 
 
Kurul tarafından alınan kararname, nihai bir idari kararnameyi oluşturur ve 
işverenin personel yüksek görevlisi ya da en yüksek yetkili idare makamı, ya da 
itiraz eden taraf ile ilgili ilk kararnameyi alan sorumlu görevlisi tarafından yerine 
getirilir. Kararnamenin teslim alınmasından itibaren on beş (15) günlük bir zaman 
dilimi içerisinde onun gerçekleştirilip yerine getirilmesi gerekir. 
 
…” 
 

69. Madde 14 [İtiraz Hakkı] 
 
“… 
 
Kurul tarafından alınana kararname ile memnun olmayan ve Kurulun aldığı söz 
konusu kararının kanuna aykırı olduğu görüsünde olan taraf, kararnamenin 
tebligat yolu ile ibraz edildiği tarihten itibaren otuz (30) günlük bir zaman dilimi 
içerisinde yetkili bir mahkemede idari bir dava süreci için başvuru yapabilir. 
Mahkemede idari davanın başlatılması, Kurul kararının yerine getirilmesi için 
engel değildir. 
 
…” 
 

70. Madde 15 [Kurul tarafından alınan kararların yerine getirilmediği durumda izlenecek 
usul] 

 
“… 
 
1. Kurul tarafından alınan kararın ilgili kurumun sorumlu kişisi tarafından yerine 
getirilmemesi, Kosova Cumhuriyeti Kamu Hizmetler Personeli – Devlet Memurları 
Kanun ile öngörülen görevlerin ciddi bir ihlalini oluşturur. 
 
2. Bir kurum ve kurulusun yetkili sorumlusu Kurul tarafından alınan bir 
kararnameyi, işbu Kanun 13. maddesi ile belirlenen sürede yerine getirmediği 
durumda, bahsedilen kararname ile belirlenen uygulama süresinin 
tamamlanmasından sonra on beş (15) günlük bir zamanın geçmesi halinde, Kurul, 
düzenleyeceği yazılı bir bildiri ile Başbakana ve bu icra işlemini yerine getirmesi 
gereken sorumlunun doğrudan doğruya amirine bilgi verir. 
 
3. İşbu madenin 2. fıkrası esasınca bildirinin sunulması istemi, icra işlemi için 
sorumlu olan sorumlu yönetici kişiye karsı disiplin prosedürünün açılması 
anlamına da gelir ve böyle var sayılır ve bu süreç Kosova Cumhuriyeti Kamu 
Hizmetler Personeli – Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen hüküm ve kurallara 
uyacak şekilde yerine getirilir. 
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4. Bahsedilen bu kararın yerine getirilip icra edilmesi süresinden itibaren otuz (30) 
günlük bir zaman dilimi içerisinde, ilgili taraf, bunu yerine getirmeyen kurum ve 
onun yönetici personeline karsı, belediyenin yetkili mahkemesine başvurup bir icra 
süreci başlatabilir ve bu gelimse yüzünden ileri gelen maddi zarar ve maddi 
olmayan zararları geri ödenmesini – tazmin edilmesini talep edebilir. Eğer yetkili 
mahkeme, bununla ilgili durumsa sırasında, kararnamenin yerine getirilmesine 
itiraz eden isçiyi (tarafı) haklı bulursa, ayrıca almadığı maaş ve gelirlerin geri 
ödenmesi, mahkeme masrafları ve diğer olası masraflarının da telafi edilmesi 
konusunda da karar alırsa, bu kuruluşta icra görevinde sorumlu olan kişi kanuna 
göre bu kurulusu maddi zarar sokması yüzünden de sorumluluk taşır. 
 
5. Kurul tarafından alınan ancak icra edilip gerçekleşmeyen kararnameyle 
hakkında Kosova Cumhuriyeti Meclisine yazılı bir rapor gönderip olay hakkında 
bilgi vermesi gerekir. 
 
…” 

 
71. Aynı zamanda Yasalarla öngörülmediği halde, Kosova Cumhuriyeti’nde mahkeme 

kararlarının yürütülmesi için Kosova Polis Güçleri’nden yararlanılıp nihai kararların 
yürütümünün sağlanmasına yönelik olağan bir uygulama olduğunun vurgulanması 
gereklidir.  


