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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI07/13 
 

Başvurucu 
 

Ibish Kastrati 
 

  
İpek Belediye Mahkemesi’nin N.nr.137/08 sayı ve 17 Kasım 2008 tarihli 

kararı hakkında anayasal denetim başvurusu  
 
 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
 
Mahkeme Heyeti: 
 
Enver Hasani, Başkan 
Ivan Čukalović, Başkanvekili 
Robert Carolan, Üye 
Altay Suroy, Üye 
Almiro Rodrigues, Üye 
Snezhana Botusharova, Üye 
Kadri Kryeziu, Üye 
Arta Rama-Hajrizi, Üye 
 
 
Başvurucu: 

 
1. Başvuru, İpek mukimi Ibish Kastrati (bundan sonra: başvurucu) tarafından 

yapılmıştır.  
 



 2 

İtiraz Edilen Karar 
 

2. İtiraz edilen karar, başvurucuya 10 Aralık tarihinde teslim edilen N. nr. 
137/08 sayı ve 17 Kasım 2008 tarihli İpek Belediye Mahkemesi kararıdır.  

 
Başvurunun Konusu 
 

3. Başvurucu, İpek İl Mahkemesi’nin A. nr. 1174/56-57 sayı ve 17 Ekim 1957 
tarihli kararının uygulanıp yeniden yargılanma sürecinin durdurulması 
suretiyle alım satım sözleşmesine dayanarak mülke tam ve özgürce malik 
olma hakkını kullanmayı talep etmiştir.  

 
İlgili Hukuk  

 
4. Başvuru Anayasa’nın 113.7 fıkrası, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli 

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa (bundan sonra: 
Yasa)’nın 22. maddesi ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 
(bundan sonra: İçtüzük)’nün 56. kuralı 2. fıkrasına dayandırılmıştır.  
 

Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucu 23 Ocak 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
(bundan sonra: Mahkeme)’ne başvurmuştur.  
 

6. Başkan, Üye Altay Suroy’u raportör yargıç olarak atamış, Üyeler Snezhana 
Botusharova (başkan), Ivan Čukalović ve Kadri Kryeziu’dan oluşan Ön 
İnceleme Heyeti’ni belirlemiştir.  
 

7. Anayasa Mahkemesi 15 Şubat 2013 tarihinde başvurucuya başvurunun 
kaydedildiğini bildirmiştir. Mahkeme aynı tarihte İpek Temel Mahkemesi’ne 
başvurunun kaydedildiğini bildirerek bu başvuruyla ilgili herhangi bir yargı 
sürecinin devam edip etmediği konusunda bilgi verilmesini talep etmiştir.  
 

8. Mahkeme 27 Şubat 2013 tarihinde İpek Temel Mahkemesi’nden aldığı yazıyla 
N. Nr. 137/08 numaralı davanın 17 Kasım 2008 tarihinde askıya alınıp ilgili 
tarafın hukuk davası açmaya yönlendirildiği ve davanın bu mahkemede 
yargılama sürecinde olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.  
 

9. Mahkeme’nin 1 Mart 2013 tarihinde başvurucudan aldığı bir yazının ekinde 
İpek İl Mahkemesi’nin A. 1174/56-57 sayı ve 17 Ekim 1957 tarihli kararı ve 
İpek Belediye Mahkemesi’nin N. Nr. 137/08 sayı ve 17 Kasım 2008 tarihli 
kararı sunulmuştur.  
 

10. Ön İnceleme Heyeti 17 Haziran 2013 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
inceledikten sonra tam kadroda toplanan Mahkeme Heyeti’ne başvurunun 
kabul edilmezline ilişkin öneri sunmuştur.  

 
Başvurucu Tarafından Sunulan Evraka Göre Olguların Özeti 

 
11. Başvurucunun başvuru formuna eklediği evraka göre İpek İl Mahkemesi’nde 1 

Ağustos 1961 yılında onaylanmış 882/61 sayılı bir alım satım sözleşmesi 
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uyarınca başvurucu mülkiyet hakkına sahipti. Sözleşmenin onayı yapılırken 
arsanın numarası ve yüzölçümü belirtilmemiş, ancak mülkün eski sahibi ile 
başvurucunun kardeşiyle paylaşımına ilişkin İpek İl Mahkemesi’nin N. Nr. 
1174/56 sayı ve 17 Ekim 1957 tarihli kararına göre sözleşme onayı yapılmıştır.  

 
12. Başvurucu, söz konusu mülke 1999 yılına kadar eski mülk sahibinin kendisine 

devrettiği şekilde malik olduğunu ileri sürmüştür. Kendi mülkünü 
komşununkiyle ayıran mısır ambarının savaş sırasında yakılmasından sonra 
bir tel örgü yerleştirdiğini ve iddiaya göre bu tel örgü kendi mülk sınırlarının 
içerisinde olduğunu belirtmiştir.  
 

13. Başvurucu 17 Haziran 2008 tarihinde Belediye Mahkemesi’ne başvurarak 
457/1 ve 475/2 numaralı parsellerdeki mülk sınır işaretlerinin 
yerleştirilmesini talep etmiştir.  
 

14. İpek Belediye Mahkemesi, mülk sınır işaretlerinin belirlenmesi amacıyla 
çekişmesiz yargı usulü çerçevesinde jeodezi uzmanının olay yerine gitmesini 
emretmiştir. Jeodezi uzmanlarının hazırladıkları raporda 1956 yılında bu yana 
ölçüm yapılmadığını ve kayıtların bulunmayışından başvurucunun teklifi ve 
Belediye Mahkemesi’nin emri doğrultusunda mülk sınır hattının 
belirlenmesinin mümkün olmadığını tespit etmiştir.  
 

15. Tarafların ifadeleri, uzman görüşü ve mahkeme yetkililerinin olay yerine 
çıkmalarından sonra Belediye Mahkemesi 17 Kasım 2008 tarihinde çıkardığı 
N. Nr. 137/08 sayılı kararda şunu tespit etmiştir: davacı ve karşı davacı 
arasında kadastro sınır hattı konusunda ihtilaf bulunmaktadır. Tarafların 
arsa sınırının yerinde olup olmadığı yönündeki anlaşmazlık ve veri 
eksikliğinin sonucu olarak Mahkeme, çekişmesi yargılama davasını askıya alıp 
başvurucunun yetkili mahkemeye başvurması gerektiği yönünde karar 
almıştır.  
 

16. İpek Temel Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesince 27 Şubat 2013 tarihinde 
teslim alınan bilgilendirme yazısında başvurucunun İpek Belediye 
Mahkemesinde hukuk davası açtığı ve dosya C.Nr. 1033/08 numara ile 
kaydedildiği bildirilmiştir. İpek Temel Mahkemesi C.Nr. 1033/08 numaralı 
dosya hakkında hukuki sürecin devam ettiğini ve biri 26 Aralık 2012 diğeri 10 
Ocak 2013 tarihinde olmak üzere iki duruşmanın yapılmış olduğunu ve 
müteakip duruşmaların ileride belirleneceğini belirtmiştir.  

 
Başvurucunun İddiaları 
 

17. Mahkemeye sunduğu başvurusunda başvurucu, alım satım sözleşmesi 
uyarınca mülk üzerinde tam malik olma hakkının tanınmasını ve İpek İl 
Mahkemesi’nin A. 1174/56-57 sayı ve 17 Ekim 1957 tarihli kararının 
uygulanmasını talep etmiştir.  

 
18. Başvurucu Mahkeme’ye sunduğu başvurusunda İpek Temel Mahkemesi’nde 

devam eden yargılama sürecinin durdurulmasını talep etmiştir.   
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Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

19. Başvurunun esas incelemesine geçmeden önce Mahkeme, başvurucunun 
Anayasa’da belirtilip Yasa ve İçtüzük’te açıklanan kabul edilirlik koşullarını 
yerine getirip getirmediğini değerlendirmek durumundadır. 
 

20. Mahkeme önce Anayasa’nın 113.7 fıkrası uyarınca başvurucunun Mahkeme’ye 
başvuru sunmaya yetkili taraf olup olmadığını değerlendirmelidir.  
 
Anayasa’nın 113. madde 7. fıkrası şöyledir:  
 
Yasalarla belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra bireyler, kamu 
otoriteleri tarafından kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal edildiğinde 
dava açma haklarına sahiptirler. 
 
 
Başvuruyla ilgili olarak Mahkeme, başvurucunun gerçek kişilik olarak 
Anayasa’nın 113.7 fıkrası [Yargılama Yetkisi ve Yetkili Taraflar] uyarınca böyle 
bir başvuruyu sunmaya yetkili taraf olduğunu belirtir.  
 

21. Mahkeme aynı zamanda başvurucunun Anayasa’nın 113.7 fıkrası ile Yasa’nın 
47.2 fıkrası uyarınca kanun yollarını tüketip tüketmediğini değerlendirmek 
durumundadır.  

 
22.  Yasa’nın 47 (2) maddesi şöyledir: 

 
Birey, sadece yasa ile tayin edilen tüm hukuki araçların tükenmiş olması 
durumundan sonra sözü edilen istemi başlatabilir. 
 

23. İçtüzüğün 36. kuralı (1.a) bendi şöyledir:  
 

Mahkeme başvuruları yalnız şu hallerde görüşebilir: İtiraz edilen hüküm 
veya kararla ilgili olarak yasalarla belirlenmiş tüm kanun yolları tüketildiği 
zaman; 

 
24. Mevcut davada Mahkeme, İpek Belediye Mahkemesi’nin 137/08 sayı ve 17 

Kasım 2008 tarihli kararıyla başvurucunun yetkili mahkemede hukuk davası 
açabilmesi için çekişmesiz yargı sürecini askıya aldığını tespit etmiştir. Bunun 
sonucu olarak başvurucu ilgi mahkeme nezdinde dava açmış olup yargılama 
halen devam etmektedir.  

 
25. Mahkeme, başvurucunun davasının İpek Temel Mahkemesi’nde halen adalet 

mahkemesi sürecinde görüşülmekte olduğu olgusunu dikkate alarak 
başvurucunun başvurusunun erken yapıldığın tespit etmiştir.  
 

26. Mahkeme, soruşturmanın tamamlanması veya ara verilmesi de dahil 
soruşturma dosyasının korunması dışında, soruşturma sürecinin Kosova’da 
yürürlükte olan yasayla belirlendiği şekilde savcının takdir ve yetkisi dahilinde 
olduğunu, bu nedenle savcının takdir yetkisine Mahkeme’nin her 
müdahalesinin onun özerkliğine müdahale olacağını tespit etmiştir. 
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27. Mahkeme, kanun yollarının tüketilmesi ilkesinin amacı, mahkemelere 
varsayılan anayasal hak ihlallerinin önlenmesi veya düzeltilmesi imkanının 
sunulmasıdır. Bu kural, Kosova hukuk düzeninin anayasal hakların ihlalden 
korunması için etkin yasal araçlar sunacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu, 
Anayasa’nın tamamlayıcı özelliğinin önemli bir yönüdür (bkz. KI41/09 sayılı 
AAB-RIINVEST L.L.C. Priştine v. Kosova Cumhuriyeti Hükümeti başvurusu 
hakkında 21 Ocak 2010 tarihli kararı ve mutatis mutandis, AİHM, Selmouni v. 
Fransa, başvuru no: 25803/94, 28 Temmuz 1999 tarihli karar).  
 

28. Sübsidiarite ilkesi başvurucunun usule ilişkin tüm imkânları adalet yargısında 
tüketip ondan sonra Anayasa veya temel hak ihlali bulunması halinde böyle 
bir düzeltmenin talebini gerektirir. (bkz. KI 07/09 sayılı Deme Kurbogaj ve 
Besnik Kurbogaj’ın Yüksek Mahkeme’nin Pkl.nr. 61/07 sayı ve 24 Kasım 
2008 tarihli kararı ile Ap. no. 510/2007 sayı ve 26 Mart 2008 tarihli 
kararları hakkında anayasal denetim başvurusu kararı, § 18).  
 

29. Aksi halde adalet yargısı usullerinden yararlanma veya buna ilişkin Anayasa 
ihlallerini rapor etme başarısızlığı sonucunda başvurunun Anayasa 
Mahkemesi’nce kabul edilmez olarak ilan edilmesinde sorumluluk, 
başvurucunun kendisine ait olur. Bu başarısızlık bir ihlal hakkında itiraz ve 
şikâyetten geri çekilme şeklinde anlaşılır.  
 

30. Sonuç olarak derece mahkemelerine devam etmekte olan dava sürecinin 
tamamlanması iddia edilen ihlalleri tamir etme imkanı verilmeksizin Anayasa 
Mahkemesi’nin iddia edilen anayasal ihlalleri değerlendirmesi mümkün 
değildir.  

 
BU SEBEPLERDEN DOLAYI 

 
 
Anayasa’nın 113.7 ve 116.2 fıkraları, Yasa’nın 20 maddesi ve İçtüzüğün 36.1(a) bendi 
ile 56 (2). fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin 5 Temmuz 2013 tarihinde yapılan 
duruşmasında oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak reddine, 

 
II. Kararın taraflara bildirilmesine, Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca Resmi 

Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.  
 

III. İşbu karar derhal yürürlüğe girer. 
 
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
 

Altay Suroy, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


