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Başvurucu 

 
1. Poduyeva mukimi Avukat Bay Hasan Pervetica tarafından temsil edilen “Beni Dona” 

Şirketi sahibi Bay Shaban Mustafa’dır.  
 
 
 



 2 

İtiraz edilen karar 
 

2. Başvurucu, kendisine 6 Ekim 2010 tarihinde teslim edilen Yüksek Mahkeme’nin Rev. 
nr. 406/2008 sayı ve 3 Eylül 2010 tarihli kararına itiraz etmiştir.   

 
Dava konusu 

 
3. Başvurucunun Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne (bundan sonra: 

“Mahkeme”) 12 Ekim 2010 tarihinde yaptığı başvurusunda Yüksek Mahkeme’nin 
Rev. nr. 406/2008 sayılı kararının Anayasa uygunluk denetiminin yapılmasını talep 
etmiştir.   
 

4. Başvurucu, itiraz ettiği kararın Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 3.2 maddesi 
[Kanun Önünde Eşitlik], 24.1 maddesi [Kanun Önünde Eşitlik] ve 31. maddesi [Adil 
ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (bundan 
sonra: AİHS 6. maddesiyle güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri 
sürmüştür.  
 

5. Başvurucu, Yüksek Mahkeme’nin duruşmaya katılmak üzere Kamu Savcılığına haber 
vererek kendisine haber vermeden karar çıkarttığını özellikle vurgulamıştır.  

 
Yasal dayanak  
 

6. Başvuru Anayasa’nın 113.7 ve 21.4 maddesine, Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi Hakkında Yasanın (bundan sonra: “Yasa”) 22. maddesine ve Kosova 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan sonra: “İçtüzük”) 56. (1) 
kuralına dayandırılmıştır.  

 
Davanın Mahkeme’deki seyri 
 

7. Başvurucu 12 Ekim 2010 tarihinde Mahkeme’ye başvurmuştur.   
 

8. Mahkeme Başkanı’nın 16 Aralık 2010 tarih ve GJR 103/10 sayılı kararı ile Üye Robert 
Carolan raportör yargıç olarak görevlendirilmiş, Başkan’ın aynı tarih ve KSH 103/10 
sayılı kararı ile Üye Snezhana Botusharova başkanlığında üyeler Ivan Čukalović ve 
Kadri Kryeziu’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti belirlenmiştir.  
 

9. Mahkeme, başvurunun yapıldığını 19 Ocak 2011 tarihinde Yüksek Mahkeme’ye 
bildirmiştir.  
 

10. Mahkeme, başvurunun yapıldığını 22 Eylül 2011 tarihinde Priştine’deki Devlet 
Başsavcılığına bildirerek Savcılıktan konuya ilişkin açıklamalarını talep etmiştir.  
 

11. Devlet Başsavcılığı’nın 24 Ocak 2012 tarihinde gönderdiği cevapta Yüksek 
Mahkeme’nin Rev. nr. 406/208 sayı ve 3 Eylül 2010 tarihli kararını destekledikleri ve 
başvurucunun Anayasa ile güvence altına alınan haklarının ihlal edilmediği 
belirtilmiştir.  
 

12. Ön İnceleme Heyeti 7 Mart 2012 tarihinde raportör yargıcın raporunu görüştükten 
sonra Mahkeme Heyetine başvurunun kabul edilirliğine ilişkin öneri sunmuştur.  
 

Olguların özeti 
 

13. Başvurucunun sahibi olduğu Beni Dona Şirketi Poduyeva Belediyesi ile 16 Eylül 1996 
tarihinde imzaladığı bir sözleşmeye göre şirketin kaynaklarından 342.270,00 Alman 
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Markı yatırım yapılarak tadilat yapılması karşılığında Poduyeva’daki Llap otelini on 
yıllığına kiralamıştır. Sözleşme süresinin bitiminde sürenin uzatılması konusunda 
karar verme yetkisi Poduyeva Belediyesine aitti, yani kira sözleşmesinin Belediye 
tarafından iptali durumunda tadilat için harcanan meblağın Beni Dona Şirketine 
ödenmesi gerekiyordu.  
 

14. Poduyeva Belediyesinin talebi doğrultusunda 2002 – 2005 yılları arasında Beni Dona 
Şirketi, kiraladığı otelin emlak vergisini de ödemiştir. Vergi ücretleri yüksek olup kira 
sözleşmesinde öngörülmediği için Beni Dona Şirketi ödemekte zorluk yaşıyordu ve 
bunun üzerin Poduyeva Belediyesinden Şirketin yükümlülüklerinin ne olduğu 
konusunda açıklama yapılmasını talep etmiştir. Şirket, bu durumdan çıkış yolu 
olarak sözleşmenin uzatılıp yapılan bu ödemelerin diğer ücretlerden düşürülüp 
tadilat için yapılan yatırımın karşılanmasına kadar aylık kiranın 550 avro şeklinde 
belirlenmesini veya 16 Eylül 1996 tarihli sözleşmede belirtildiği şekilde binayı 
Belediye’ye iade edip yapılan tadilat için avro cinsinden 171.380,00 avroluk meblağın 
şirkete ödenmesini talep etmiştir.  
 

15. Poduyeva Belediyesi Beni Dona Şirketinin talebine cevap vermeyince başvurucu 6 
Haziran 2007 tarihinde Belediye hakkında Poduyeva Belediye Mahkemesinde dava 
açmıştır. Dava dilekçesinde otel tadilatına yaptığı 171.380,00 avroluk yatırımın ya 
Belediye tarafından nakden karşılanmasını ya da sözleşmenin on yıllığına daha 
uzatılıp yatırımı karşılanacak şekilde aylık kirasının 550 avro şeklinde 
düzenlenmesini talep etmiştir.   
 

16. Poduyeva Belediye Mahkemesi 9 Kasım 2007 tarihinde başvurucunun dava 
dilekçesini kabul ederek C. nr. 155/2007 sayılı kararla Poduyeva Belediyesine şirketin 
yaptığı yatırımları karşılaması veya kira sözleşmesini on yıllığına daha uzatmasını 
emretmiştir. 
 

17. Belediye, bu karara karşı 9 Kasım 2007 tarihinde Priştine Bölge Mahkemesi nezdinde 
itiraz etmiştir.  
 

18. Priştine Bölge Mahkemesinin Ac. nr. 28/2008 sayı ve 28 Mayıs 2008 tarihli 
kararında Belediyenin itirazı yerinde bulunmayarak reddedilmiş, Belediye 
Mahkemesi karar metninin anlaşılır ve icraya uygun olduğu, Belediye Mahkemesinin 
kararı etkileyen tüm olgular için tam ve anlaşılır gerekçeler sunduğu ve gerekçenin 
yönetilen delillerin içeriğiyle tamamen uyumlu olduğu belirtilmiştir.  
 

19.  Poduyeva Belediyesi yasal süre içerisinde Belediye Mahkemesi ile Bölge 
Mahkemesinin kararları hakkında Yüksek Mahkeme’ye revizyon başvurusunda 
bulunmuştur. Aynı zamanda ilk derece mahkemelerinin medeni usul yasası 
hükümlerinin ihlali ve maddi hukukun yanlış uygulandığı gerekçesi ile Kamu 
Savcılığı kanun yararına bozma başvurusunda bulunup davanın ilk derece 
mahkemesinde yeniden başlatılmasını talep etmiştir.  
 

20. Kamu Savcısının katıldığı duruşmada Yüksek Mahkeme 3 Eylül 2010 tarihinde kamu 
Savcılığının kanun yararına bozma talebini ve Poduyeva Belediyesinin revizyon 
başvurusunu kabul etmiş, eski Poduyeva Belediyesi ile başvurucu arasında 1996 
yılında imzalanan kira sözleşmesi konusunda Belediyenin hukuken yükümlü 
olmadığını tespit etmiştir. Yüksek Mahkeme, gerekçesini 1999/1 sayılı Kosova Geçici 
İdaresi’nin Yetkilerine ilişkin UNMIK Yönetmeliğine (bundan sonra: 1999/1 UNMIK 
Yönetmeliği) ve 2000/45 sayılı Kosova Belediyelerinin Özerk Yönetimi’ne ilişkin 
UNMIK Yönetmeliğine (bundan sonra: 2000/45 UNMIK Yönetmeliği) göre 
Poduyeva Belediyesinin kira sözleşmesini imzaladığı 1996 yılındaki hukuki 
statüsünün farklı bir tüzel kişilik olduğu olgusuna dayandırmıştır. Yüksek Mahkeme 
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bundan başka, belediyenin bu hukuki statü değişikliğinin UNMIK yönetmeliklerinin 
kabulünden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırdığı sonucuna varmıştır. Öyle ki 
mevcut durum ve yönetilen delillere dayanarak Yüksek Mahkeme, ilk derece 
mahkemelerinin başvurucunun dava dilekçesini temelli olduğunu tespit ederken 
maddi hukuku yanlış uyguladıkları ve başvurucu ile Poduyeva Belediyesi arasında 
imzalanan 1996 yılına ait kira sözleşmesinin Belediye için mali açıdan bağlayıcı 
olmadığını tespit etmiştir.  
 

21. Yüksek Mahkeme bu yüzden Kamu Savcısının kanun yararına bozma ve Poduyeva 
Belediyesinin revizyon başvuruların kabul etmiş ve başvurucunun ilk derece 
mahkemelerindeki dava dilekçesini temelden yoksun bularak reddetmiş ve ilk derece 
mahkemelerinin kararlarını bozmuştur. 

 
Başvurucunun iddiaları  

 
22. Başvurucu, şirketin 1996 yılında Poduyeva Belediyesi ile sözleşme imzalamış olup 

Yüksek Mahkeme’nin Belediyenin savaştan sonraki dönemde savaş öncesi 
Belediyenin ardılı olmadığından 1996 yılına ait sözleşmeden bu Belediyenin mali 
yükümlülüğü üstlenmeye mecbur kılınamayacağı yönündeki tespitine dayanan 
gerekçesinin yanlış olduğunu ileri sürmüştür. Başvurucuya göre Poduyeva Belediyesi 
siyasi anlamda sürekliliğini kaybetmiş olsa bile eski Belediye Binasına yerleşip 
mülklerini yönettiği için hukuki sürekliliğini korumuş, hak ve yükümlülüklerinden 
yararlanmıştır. Kiraya verilen mülkün sahibi olduğunu kabul eden bu Belediyenin bu 
binaya ilişkin yükümlülükleri de kabul etmesi gerekirdi.  
 

23. Başvurucunun görüşüne göre 1999/1 UNMIK Yönetmeliği taraflar arasında 
imzalanan mevcut sözleşmeleri geçersiz kılmamıştır. Belediyenin de taraf olduğu bu 
sözleşme gibileri 1999/1 UNMIK Yönetmeliği ile yönetilen “devlet hükümleri” 
sayılamayacağını değerlendirmiştir.  
 

24. Başvurucu devamında Yüksek Mahkeme’nin Poduyeva Belediyesinin revizyon ve 
Kamu Savcılığının kanun yararına bozma başvurusu hakkında 3 Eylül 2010 tarihinde 
Kosova Kamu Savcısının katıldığı ancak başvurucunu temsilcisinin çağrılmadığı 
duruşmada karara bağlandığını ileri sürmüştür.  
 

25. Başvurucu bu doğrultuda Yüksek Mahkeme kararının Beni Dona Şirketinden 
herhangi bir temsilci duruşmaya çağrılmaksızın alındığı için Anayasa’nın 3.2 maddesi 
[Kanun önünde Eşitlik], 24.1 maddesi [Kanun Önünde Eşitlik] ve AİHS’nin 6. 
maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Öyle ki başvurucuya göre davada 
müdahil taraflar eşit muamele görmemişleridir.  
 

Kanun yararına bozma talebine ilişkin uygulanabilir hükümler 
 

26. Kanun yararına bozma talebi 20 Eylül 2008 tarihli Medeni Yargılama Usul Yasası ile 
düzenlenmiştir.  
 

03/L-006 sayılı Medeni Yargılama Usul Yasasının ilgili maddeleri 
 
Madde 250 
 
“Mahkemenin kanun yararına bozma kararı alacağı duruşma konusunda yetkili kamu 
savcısı haberdar edilir.” 
 
Madde 251 
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Kanun yararına bozma talebine ilişkin karar aldığında mahkeme, kamu savcısının 
dilekçesinde vurguladığı ihlallerin tahlilini yapmakla sınırlandırılır.  

 
Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

27. Başvurucunun Yüksek Mahkeme’nin kanun yararına bozma kararı alırken sadece 
kamu savcısının duruşmaya katılıp Beni Dona Şirketinden herhangi bir temsilci 
çağrılmadığı için Anayasa’nın 3.2 maddesi [Kanun önünde Eşitlik], 24.1 maddesi 
[Kanun Önünde Eşitlik] ve AİHS’nin 6. maddesi ile güvence altına alınan haklarının 
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  
 

28. Mahkeme, başvurunun kabul edilir olması için  öncelikle Anayasa, Yasa ve 
Mahkeme’nin İçtüzüğünde belirtilen kabul edilirlik koşullarını yerine getirip 
getirmediğini değerlendirmek durumunda olduğunu tespit etmiştir.  
 

29. Mahkeme, bu doğrultuda Anayasa’nın 113.7 maddesinde belirtildiği şekilde 
başvurucunun yetki taraf olup olmadığını tespit etmek durumundadır. Söz konusu 
madde şunu belirlemiştir: Yasalarla belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra 
bireyler, kamu otoriteleri tarafından kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal 
edildiğinde dava açma haklarına sahiptirler. Bundan başka Anayasa’nın 21.4 
maddesi şunu belirlemiştir: Anayasada öngörülen insan hakları ve temel 
özgürlükleri, uygulanabildiği ölçüde tüzel kişilikler için de geçerlidir. 
 

30. Başvurucuya son nihai mahkeme kararının teslim edildiği tarihten itibaren işlemeye 
başlayan dört alık süreye ilişkin Yasa’nın 49. maddesinde belirlenen kriterle ilgili 
olarak Mahkeme, başvuru dosyasındaki evraka dayanarak yukarıda zikredilen Yüksek 
Mahkeme kararının şirket temsilcisine 6 Ekim 2010 tarihinde teslim edildiği, 
başvurucunun ise Mahkeme’ye 12 Ekim 2010 tarihinde yani dört aylık yasal süre 
içerisinde başvurduğunu tespit etmiştir.  
 

31. Başvurucu Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan hangi haklarının hangi kamu 
otoritesi tarafından ihlal edildiği varsayımını açıkça belirterek Yasa’nın aşağıda 
alıntılanan 48. madde kriteri yerine gelmiştir:  
 
Başvurucunun, hangi hak ve özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasını açıkça belirtmesi 
ve kamu otoritesinin itiraz etmek istediği somut hükmünün hangisinin olduğunu 
vurgulaması gerekmektedir.  
 

32. Mahkeme, bu koşullarda başvurucunun tüm kabul edilirlik kıstaslarını yerine 
getirdiği değerlendirilmesinin yapılması ve başvurunun esasının görüşülmesi 
gerektiğini tespit etmiştir.  
 

Başvurunun yasal değerlendirilmesi 
 

33. Mahkeme mevcut davada Poduyeva Belediye Mahkemesinin C. nr. 155/2007 sayılı 
kararıyla başvurucunun dava dilekçesini onayıp Poduyeva Belediyesine ya şirketin 
yaptığı yatırımlarını iade etmesi veya başvurucuyla aralarında imzalanmış olan kira 
sözleşmesini on yıllığına daha uzatmasını emretmiştir. Poduyeva Belediyesi bu karar 
karşı Priştine Bölge Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunmuş, ancak bu 
mahkeme 28 Mayıs 2008 tarihinde itirazı yerinde bulmayarak reddetmiştir. 
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Poduyeva Belediyesi bu karara karşı Yüksek Mahkeme nezdinde revizyon 
başvurusunda bulunmuş, Kamu Savcılığı ise aynı mahkeme nezdinde kanun yararına 
bozma başvurusunda bulunmuştur.  
 

34. Yüksek Mahkeme, 3 Eylül 2010 tarih ve Rev. nr. 406/2008 sayılı kararında Kamu 
savcılığının kanun yararına bozma ve Poduyeva Belediyesini revizyon başvurularının 
temeli olduğunu değerlendirmiş ve 1996 yılında Poduyeva Belediyesi ile şirket 
arasında imzalanan bir sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin Belediye 
tarafından yerine getirilmesi emredilemeyeceğini tespit etmiştir.  
 

35. Mahkeme bu doğrultuda Kamu Savcılığının davaya müdahil taraf olmaksızın 03/L-
006 sayılı Medeni Usul Yasasının 245 (2) maddesinden kaynaklanan hakkını 
uygulayıp müdahil taraflardan birinin kararın teslim edildiği gün işlemeye başlayan 
otuz günlük süre ieçrisinde revizyon başvurusunda bulunduğu ikinci dereceden bir 
mahkemenin kararına karşı kanun yararına bozma talebinde bulunduğunu tespit 
etmiştir.  
 

36. Mahkeme, başvurucunun sunduğu evraka göre Yüksek Mahkeme’nin Poduyeva 
Belediyesinin revizyon ve Kamu Savcılığının kanun yararına bozma başvurusu 
hakkında 3 Eylül 2010 tarihinde Kosova Kamu Savcısının katıldığı ancak 
başvurucunu temsilcisinin duruşmaya çağrılmadığını tespit etmiştir. Öyle ki 
başvurucuya göre davada müdahil taraflar eşit muamele yapılmayıp Anayasa’nın 31. 
maddesi ve AİHS’nin 6. maddesiyle güvence altına alına adil ve tarafsız yargılanma 
hakkı ihlal edilmiştir. 
 

37. Anayasa’nın 31. maddesi [Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] şunları belirlemiştir: 
 

1. “Herkesin mahkeme, diğer devlet organları ve kamusal yetkiye sahip 
kurumların nezdinde eşit muamele haklarının korunması güvenceye 
bağlıdır. 
 

2. Herkes, yasalara göre kurulmuş bağımsız ve tarafsız mahkemenin makul 
bir süre içerisinde kendisi hakkında kararlaştırdığı hak ve sorumlulukları 
veya işlediği herhangi bir suç duyurusu duruşmasının kamuya açık 
yapılması hakkına sahiptir. 

 
[…]” 

 
38. AİHS’nin 6 (1) maddesi [Adil Yargılanma Hakkı] şunları belirlemiştir: 

 
“Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili anlaşmazlıkların 
çözümlenmesi, gerek kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamanın karara 
bağlanması konusunda, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme 
tarafından davasının makul bir süre içinde adil ve açık olarak görülmesini 
istemek hakkına sahiptir. 

 
[…]” 
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39. Mahkeme Anayasa’nın 53. maddesini tekrar vurgulamak ister: “Bu anayasayla 
güvenceye bağlanan insan hak ve temel özgürlüklerinin yorumlanması, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyumlu şekilde yapılır.” 
 

40. Başvurucunun Yüksek Mahkeme’deki duruşmaya katılma üzere bilgilendirilip 
çağrılmadığına ilişki şikayetiyle ilgili olarak Mahkeme, benzer davalara AİHM’nin 
yaklaşımına atıfta bulunmak ister. Örneğin, Grozdanoski davasında (bkz. 
Grozdanoski v. Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti 21510/03 davası 31 Mayıs 
2007) AİHM hukuk yargılama usulünde kuvvetlerin eşitliği ilkesinin, deliller de dâhil 
olmak üzere, müdahil taraflara karşı taraf karşısında elverişsiz duruma düşmeyecek 
şekilde davalarını sunmak üzere makul imkanların sunulması anlamına gelmektedir. 
AİHM’ye göre, bir yönüyle güç eşitliği de olan adil yargılanma kavramı müdahil 
tarafların haberdar olma ve sunulan delil veya yapılan uyarıları yorumlama hakkı 
anlamına gelmektedir. 
 

41. Bundan başka Grozdanoski davasında kamu savcısı kanun yararına bozma talebinde 
bulunmuş, ancak başvurucu asla haberdar edilmemiştir. Kamu Savcısının talebi 
başvurucu için çok daha elverişsiz olan Yüksek Mahkeme kararına götürmüştür. 
AİHM başvurucuya haber vermekteki usul başarısızlığının başvurucunun Makedonya 
Yüksek Mahkemesi duruşmasına etkin bir şekilde katılmaktan mahrum etmiştir.  
 

42. AİHM, AİHS’nin 6 (1) maddesinin her şeyden önce müdahil tarafların çıkarlarını ve 
hukukun layıkıyla yönetilmesi çıkarlarını güvence altına almak olduğu görüşündeydi. 
Ancak AİHS 6 (1) maddesi başvurucuya Kamu Savcısının talebi hakkında 
bilgilendirilme ve yorumlama imkânının sunulmasını gerektiriyordu.  Netice 
itibariyle AİHM, Makedonya Yüksek Mahkemesi’nin başvurucuyu Kamu Savcısının 
kanun yararına bozma talebi konusunda bilgilendirme başarısızlığı AİHS 6 (1) madde 
ihlali oluşturduğunu tespit etmiştir.  
 

43. Mahkeme devamında Gusak davasına (bkz. 28956/05 sayılı Gusak v. Rusya  davası 7 
Haziran 2011 tarihli kararın 27. maddesi) atıfta bulunmak ister. Bu davada AİHS 
“müdahil tarafın sadece duruşma yeri ve tarihini bilmek için değil, davaya hazırlık 
yapabilmek amacıyla yeterli vaktinin olması ve duruşmaya katılması için 
çağrılmalıdır” görüşünü bildirmiştir.  
 

44. Mahkemenin görüşüne göre ceza hukuku alanı dışında faaliyet gösterdiklerinde, 
kamu savcılarının diğer taraflarla aynı hak ve sorumluluklara sahip olmaları ve 
Anayasa’nın 31. maddesi ve AİHS’nin 6. maddesiyle öngörülen adil yargılanma hakkı 
içerisinde yer alan kuvvet eşitliği ilkesini ihlal edecek imtiyazlı konumda olmamaları 
gerekir. 
 

45. Mahkeme kendi içtihadına da başvurarak KI 108/10 Fadil Selmanaj – Kosova Yüksek 
Mahkemesi A.nr. 170/209 sayı ve 25 Eylül 2009 tarihli kararının Anayasa denetimi 
dava kararında “sadece bilgisi olması için değil, yargılama süresince delile ve 
argümanlarını ortaya koyabilmesi için başvurucunun yargılamaya çağrılması 
gerekirdi” tespitinde bulunmuştur. 
 

46. Mevcut başvuruyla ilgili olarak başvurucun Yüksek Mahkeme’deki duruşmaya 
katılmaksızın adil yargılanma hakkından yararlanamamıştır. Bu yüzden Kamu 
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Savcısı tarafından yapılan kanun yararına bozma başvurusu konusunda 
bilgilendirilmeyip Yüksek Mahkeme’de görülen dava duruşmasına başvurucuyu 
çağırmayarak Yüksek Mahkeme’nin 3 Eylül 2010 tarihinde aldığı kararla 
başvurucunun Anayasa’nın 31 maddesi ve AİHS’nin 6 (1) maddesi ile güvence altına 
alına hakkı ihlal edilmiştir.  
 

47. Başvuruda gündeme getirilen diğer meselelerle ilgili olarak Mahkeme, Yüksek 
Mahkeme’de görülen davalarla ilgili başvurucunun dava açabileceğini tespit etmiştir.  

 
 

MAHKEME, BU SEBEPLERDEN DOLAYI OYBİRLİĞİYLE 
 
 

I. İstemin kabul edilir olduğuna; 
 

II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 (1) maddesiyle [Adil yargılanma Hakkı] 
ilgili olarak Anayasa’nın 31. maddesi [Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] ihlalin 
bulunduğuna; 

 
III. Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev. nr. 406/2008 sayı ve 3 Eylül 2010 tarihli 

kararının geçersiz ilanına; 
 

IV. Bu Mahkeme tarafından alınan karar uygun şekilde yeniden görüşülmesi için 
Yüksek Mahkeme kararının iadesine; 

 
V. Bu Emrin uygulandığının tespiti için denetime devam etmeye karar verilmiştir. 

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

yayımlanır. 
 

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

Robert Carolan, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


