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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Dava No: KI 106/11, KI 110/11, KI 115/11 ve KI 116/11 
 
 

Başvurucular 
 

Neki Myha ile Nijazi Xharavina 
 

 
İpek Bölge Mahkemesi’nin PN. nr. 81/11 ile PN. Nr. 83/11 sayı ve 1 Temmuz 2011 

tarihli kararlarının Anayasa uygunluğu denetimi  
 
 
 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
 
Aşağıdaki yapıdadır: 
 
Enver Hasani, Başkan 
Kadri Kryeziu, Başkanvekili 
Robert Carolan, Üye 
Altay Suroy, Üye 
Almiro Rodrigues, Üye 
Snezhana Botusharova, Üye 
Ivan Čukalović, Üye 
Gjyljeta Mushkolaj, Üye 
Iliriana Islami, Üye 
 
 
 
Başvurucular 

 
1. Başvurucular Priştineli avukat Bay Avdi Rizvanolli tarafından temsil edilen Bay Neki 

Myha ile Yakovalı avukat Bay Teki Bokshi tarafından temsil edilen Bay Nijazi 
Xharavina’dır.  
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İtiraz edilen karar 
 

2. Başvuruculardan Bay Neki Myha, kendisine 14 Temmuz 2011 tarihinde teslim edilen 
İpek Bölge Mahkemesi’nin 1 Temmuz 2011 tarih ve PN. nr. 81/11 ile PN. Nr. 83/11 
sayılı karalarına itiraz etmiştir.  
 

3. Başvuruculardan Bay Nijazi Xharavia da kendisine 14 Temmuz 2011 tarihinde teslim 
edilen İpek Bölge Mahkemesi’nin 1 Temmuz 2011 tarih ve PN. nr. 81/11 ile PN. Nr. 
83/11 sayılı karalarına itiraz etmiştir. 

 
Dava konusu 

 
4. Başvurucuların her ikisinin de Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 31. maddesi [Adil 

ve Tarafsız Yargılanma Hakkı], 32. maddesi [Kanun Yolu Hakkı], 53 maddesi [İnsan 
Hakları Hükümlerinin Yorumlanması] ve 102. maddesi [Yargı Sisteminin Genel 
Esasları]  ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (bundan sonra: AİHS) 13. maddesi 
[Etkin Başvuru Hakkı] ile güvence altına alınan haklarını güya ihlal eden İpek Bölge 
Mahkemesi kararının Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasal 
uygunluk denetimini talep etmişlerdir.  
 

Hukuki dayanak  
 

5. Anayasa’nın 113.7 maddesi, 03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
Hakkında Yasa’nın (bundan sonra: “Yasa”) 22. maddesi ve Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğü’nün (bundan sonra: “İçtüzük”) 56. kuralı 2. fıkrası. 

 
Davanın Mahkeme’deki seyri 
 

6. Başvuruculardan Bay Neki Myha 8 Ağustos 2011 tarihinde Mahkeme’ye başvurmuş 
olup başvurusu KI 106/11 numara ile kaydedilmiştir.  
 

7. Başvuruculardan Bay Nijazi Xharavina 10 Ağustos 2011 tarihinde Mahkeme’ye 
başvurmuş olup KI 110/11 numara ile kaydedilmiştir.  
 

8. Birinci başvurucu 17 Ağustos 2011 tarihinde Mahkeme’ye yeni bir başvuru sunarak KI 
115/11 numara ile kaydedilmiştir.  
 

9. İkinci başvurucu da aynı günde bir diğer başvuruyu teslim etmiş, bu başvuru KI 
116/11 numara ile kaydedilmiştir.  
 

10. Bay Neki Myha tarafından yapılan KI 106/11 ve KI 115/11 numaralı başvurular aynı 
konuyla ilgili olup aynı kamu organı hükmüne karşılar, ancak başvurucu 
başvuruların ayrı ayrı kaydedilmesinde ısrar etmiştir.  
 

11. Bay Nijazi Xharavina tarafından yapılan KI 106/11 ve KI 115/11 numaralı başvurular 
aynı konuyla ilgili olup aynı kamu organı hükmüne karşılar, ancak başvurucu 
başvuruların ayrı ayrı kaydedilmesinde ısrar etmiştir. 
 

12. Mahkeme Başkanı’nın GJR. KI 106/, KI 110/11, KI 115/11 ve KI 116/11 sayı ve 23 
Ağustos 2011 tarihli kararıyla Üye Snezhana Botusharova raportör yargıç olarak 
görevlendirilmiş; aynı tarih ve KSH. KI 106/, KI 110/11, KI 115/11 ve KI 116/11 sayılı 
kararıyla Üye Altay Suroy başkanlığında, üyeler Almiro Rodrigues ve Iliriana 
Islami’den oluşan Ön İnceleme Heyeti belirlenmiştir.  
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13. Mahkeme Başkanı’nın 23 Ağustos 2011 tarih ve KI 106/, KI 110/11, KI 115/11 ve KI 
116/11 sayılı kararıyla İçtüzüğün 37 (1) kuralı gereğince KI 106/, KI 110/11, KI 115/11 
ve KI 116/11 sayılı başvurular birleştirilmiştir. İçtüzüğün söz konusu kuralı şunu 
belirlemiştir: 
 
Sekretarya, ele alınan mesele bakımından davanın aynı kamu otoritesinin kararına 
yönelik bir başka tarafça Mahkemeye yapılan başvuruyla ilintili olabileceği 
konusunda Başkanı ve Raportör Yargıcı bilgilendirir. Raportör Yargıcın önerisi 
doğrultusunda Başkan ayrı olan davaların birleştirilmesini emredebilir. 
 

14. Mahkeme, 26 Ekim 2011 tarihinde başvuruculara davanın birleştirildiğini 
bildirmiştir.  
 

15. Mahkeme, 26 Ekim 2011 tarihinde yapılan başvuru hakkında İpek Bölge Mahkemesi 
ile İpek Belediye Kamu Savcılığını bilgilendirmiştir.  
 

16. Ön İnceleme Heyeti 20 Mart 2012 tarihinde raportör yargıcın raporunu görüştükten 
sonra Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliğine ilişkin öneri sunmuştur.  
 

Olguların özeti 
 

17. Yakova Belediye Mahkemesi 3 Mart 2011 tarihinde İpek Belediye Kamu Savcılığının 
başvurucular hakkında Kosova Geçici Ceza Yasasının (bundan sonra: KGCY) 343 (1) 
maddesiyle ilgili olarak 339 (2) maddesine ve 23. maddesine göre işledikleri suçtan 
suç duyurusunu P.nr. 108/10 sayılı kararla kabul etmiştir. Belediye Mahkemesi, 
yargılama sonucunda sanıkların suçluluğu veya suçsuzluğunun ortaya konması için 
suç duyurusunun kabulüne ilişkin temelin bulunduğunu tespit etmiştir. bu kararların 
kanun yolu açıklamasında itiraz başvurusunun yapılamayacağı belirtilmiştir.  
 

18. Yakova Belediye Mahkemesi 3 Mart 2011 tarihinde İpek Belediye Kamu Savcılığının 
Bay G. Z. hakkında Kosova Geçici Ceza Yasasının 332 (2.1), 334 (1), ve 344 (1) 
maddelerine istinaden yaptığı suç duyurusunu ve başvurucular hakkında KGCY 23. 
maddesiyle ilgili olarak 343 (1) maddesine göre işlenen suçtan dolayı yaptığı suç 
duyurusunu P. nr. 53/2010 sayılı kararla onamıştır. Belediye Mahkemesi, yargılama 
sonucunda sanıkların suçluluğu veya suçsuzluğunun ortaya konması için suç 
duyurusunun kabulüne ilişkin temelin bulunduğunu tespit etmiştir. bu kararların 
kanun yolu açıklamasında itiraz başvurusunun yapılamayacağı belirtilmiştir. 
 

19. Başvurucular, Yakova Belediye Mahkemesinin P. nr. 53/2010 sayılı kararına karşı 
Yakova Belediye Mahkemesinin üç yargıcından oluşan Heyet nezdinde 28 Mart 2011 
tarihinde itirazda bulunmuşlardır.  
 

20. Heyet 30 Mart 2011 tarihinde, başvurucuların (P. nr. 53/10 kararına karşı) itiraz 
başvurusunu yerinde bulmayarak reddetmiştir. Heyet, suç duyurusu hakkındaki bir 
karara karşı sadece Geçici Ceza Yargılamaları Usul Yasasının (bundan sonra: GCYUY) 
317 (2) maddesine göre suç duyurusunun iptal edildiği durumlarda itiraz 
başvurusunda bulunulabileceğini tespit etmiştir. 317 (2) madde şunu belirlemiştir: 
“Suç duyurusu hakkında yargıcını aldığı karara karşı savcı ve mağdur tarafından 
üç üyeden oluşan Yargıç Heyeti nezdinde itirazda bulunulabilir”. Öyle ki 
başvurucular bu karara karşı İpek Bölge Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda 
bulunmuşlardır.  
 

21. Birinci başvurucu 4 Nisan 2011 tarihinde Yakova Belediye Mahkemesinin P. nr. 
108/10 sayı ve 3 Mart 2011 tarihli kararına karşı itiraz etmişken, ikinci başvurucu bu 
karara karşı itirazını 8 Nisan 2011 tarihinde yapmıştır.  
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22. Heyet, 2 Haziran 2011 tarih ve P. nr. 108/2010 sayılı kararla başvurucuların itiraz 

başvurusunu reddederek suç duyurusu hakkındaki bir karara karşı sadece 
GCYUY’nin 317 (2) maddesine göre suç duyurusunun iptal edildiği durumlarda itiraz 
başvurusunda bulunulabileceğini tespit etmiştir. 
 

23. Başvurucular, Heyet’in 2 Haziran 2011 tarihli kararına karşı 8 Haziran 2011 tarihinde 
itiraz etmişlerdir.  
 

24. Heyet, 13 Haziran 2011 tarihinde P. nr. 108/10 sayılı karara karşı yapılan itiraz 
başvurusunu yerinde bulmayarak reddetmiştir. Ret kararında şu ifadeye yer 
verilmiştir: “Suç duyurusu hakkında yargıcını aldığı karara karşı savcı ve mağdur 
tarafından üç üyeden oluşan Yargıç Heyeti nezdinde itirazda bulunulabilir”. Öyle ki 
başvurucular bu karara karşı İpek Bölge Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda 
bulunmuşlardır. 
 

25. İpek Bölge Mahkemesi 1 Temmuz 2011 tarih ve P. nr. 81/11 sayılı kararla 
başvurucuların başvurucuların itiraz başvurusunu reddederek suç duyurusu 
hakkındaki bir karara karşı sadece GCYUY’nin 317 (2) maddesine göre suç 
duyurusunun iptal edildiği durumlarda itiraz başvurusunda bulunulabileceğini tespit 
etmiştir. 
 

26. İpek Bölge Mahkemesi 1 Temmuz 2011 tarih ve P. nr. 81/11 sayılı kararla 
başvurucuların başvurucuların itiraz başvurusunu reddederek suç duyurusu 
hakkındaki bir karara karşı sadece GCYUY’nin 317 (2) maddesine göre suç 
duyurusunun iptal edildiği durumlarda itiraz başvurusunda bulunulabileceğini tespit 
etmiştir. 
 

 
Başvurucuların iddiaları 
 

27. Başvurucular şu iddiaları öne sürmüşlerdir: 
 

a. Yargıcın 3 Mart 2011 tarihli suç duyurusunu kabul kararına karşı itiraz etme 
haklarının, mahkemeye başvurma haklarının ihlal edildiğini; 
 

b. Yargıcın suç duyurusunu kabul kararına karşı itiraz başvurusunda bulunamayıp 
savcının GCYUY’nin 317 (2) maddesine dayanarak itiraz edebildiğinden güçlerin 
eşitliği ilkesinin ihlal edildiğini; 

 
c. Belediye Mahkemesi ile Bölge Mahkemesinin itiraz etme hakkı konusunda 

GCYUY’nin 317 (2) maddesini yanlış yorumladıklarını ileri sürmüşleridir.  
 
Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi  
 

28. Başvurucular, Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 31. maddesi [Adil ve Tarafsız 
Yargılanma Hakkı], 32. maddesi [Kanun Yolu Hakkı], 53 maddesi [İnsan Hakları 
Hükümlerinin Yorumlanması] ve 102. maddesi [Yargı Sisteminin Genel Esasları]  ve 
AİHS 13. maddesi [Etkin Başvuru Hakkı] ile güvence altına alınan haklarının ihlal 
edildiğini ileri sürmüşlerdir.  
 

29. Ancak başvurucunun başvurusu hakkında karar verebilmek amacıyla Mahkeme, 
Anayasa, Yasa ve Mahkeme’nin İçtüzüğünde belirtilen kabul edilirlik koşullarını 
yerine getirip getirmediğini değerlendirmek durumundadır.  
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30. Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi, hukuk mahkemelerince alınan kararların ele 
alındığı temyiz mahkemesi olmadığını hatırlatır. Usul ve maddi hukukun ilgili 
kurallarını yorumlayıp uygulamak ilk derece mahkemelerin görevidir. (bkz. mutatis 
mutandis Garcia Ruiz – İspanya [GC] 30544/96 davası AİHM 1999-I tarihli kararı 
28. Maddesi). 
 

31. Anayasa Mahkemesi, delillerin doğru sunulup sunulmadığını ve başvurucuya adil 
yargılama yapılması anlamında usullerin, bir bütün olarak ele alındığında, gerektiği 
şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirebilir (bkz. mutatis mutandis, 
Edwards – Birleşik Krallık 13071/87 sayı ve 10 Temmuz 1991 tarihli kabul edilmiş 
dava başvurusu hakkında Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun Raporu vb.) 
 

32. Mevcut davada başvurucular yargıcın suç duyurusunu kabul kararına karşı itiraz 
etme imkanı verilmediğinden Anayasa ile güvence altına alınan haklarının ihlal 
edildiğini ileri sürmüşleridir.  
 

33. Mahkeme, bu doğrultuda Anayasa’nın 102.5 maddesine atıfta bulunmak ister. Söz 
konusu madde şunu belirlemiştir: “Yasalarla başka türlü belirlenmedikçe, mahkeme 
kararına itiraz hakkı güvenceye bağlanmıştır”. GCYUY’nin 317 (2) maddesi suç 
duyurusu kabul karşı başvurucuların itiraz hakkını belirlememiştir. Belediye 
Mahkemesi ile Bölge Mahkemesi bundan bağımsız olarak başvurucuları itirazını 
dikkate almış, ancak GCYUY’nin 317 (2) maddesine göre suç duyurusu kabulüne karşı 
itiraz edilemeyeceğini tespit etmişlerdir. Söz konusu madde şunu belirlemiştir: 
 
“Suç duyurusu hakkında yargıcını aldığı karara karşı savcı ve mağdur tarafından 
üç üyeden oluşan Yargıç Heyeti nezdinde itirazda bulunulabilir”. 
 

34. Mahkeme, bunun dışında, suç duyurusu kabulünün GCYUY’nin 317 (1) maddesine 
göre dava kararı hakkında herhangi bir önyargı belirlemediğini tespit emiştir. Söz 
konusu madde şunu belirlemiştir: 
 
“Suç duyurusu kabulüne ilişkin yargıç tarafından yürütülen tüm faaliyetler, 
yargılama konusu meseleler hakkında önyargılar yaratmayacak şekilde 
gerekçelendirilmelidir”.  
 

35. Bu çerçevede Mahkeme, kararların herhangi nedenden dolayı keyfi olduğunu ve 
haksızlığa maruz kaldığını tespit etmiştir (bkz. mutatis mutandis, Shub – Lituanya 
davası ile ilgili AİHM’nin 17064/06 sayı, 30 Haziran 2009). 
 

36. Netice itibariyle başvurunun İçtüzüğün 36 (1.c) kuralına göre kabul edilmez olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kural şunu belirlemiştir: “Mahkeme istemleri yalnız 
şu hallerde görüşebilir: c) İstem açık bir şekilde isnat edildiği zaman”.  
 

37. Eğer bu başvuru GCYUY’nin anayasal uygunluk denetim olgusunu dikkate aldıysa, 
Mahkeme, Anayasa’nın 113.2 maddesinin böyle durumlarda yetkili tarafların 
başvuruda bulunma hakkına sahip olduklarını tespit etmiştir. Öyle ki başvurucular 
Anayasa’nın 113.2 maddesine göre böyle bir başvuruda bulunmaya yetkili taraf 
değiller. Ancak başvurucuların, yasaların anayasal uygunluk denetimi konusunda 
hukuk mahkemelerine başvurmaya hakları vardır. Hukuk mahkemeleri ise 
Anayasa’nın 113.8 maddesine göre anayasal denetim için Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurmaya yetkilidirler.  
 

38. Netice itibariyle başvurunun kabul edilmez olarak reddedilmesi gerekmektedir.   
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
 
Anayasa’nın 113.2 maddesi ve İçtüzüğün 36 (1.c) ile 56 (2) kurallarına dayanarak Anayasa 
Mahkemesi’nin 20 Mart 2012 tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 
 

 
I. İstemin kabul edilmez olarak REDDİNE karar verilmiştir. 

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

yayımlanır. 
 

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

Snezhana Botusharova, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


