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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI11/13 
 

Başvurucu 
 

Izahir Troni 
 

  
Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev. nr. 34/12 sayı ve 8 Ekim 2012 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, Lipyanlı avukat Sabri Kryezi tarafından temsil edilen Kaçanik 

Belediyesine bağlı Kovaçec köyü mukimi Izahir Troni’dir.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. İtiraz edilen karar, Priştine Belediye Mahkemesi’nin C. Nr. 1266/2003 sayı ve 
4 Aralık 2009 tarihli kararını onayan Ac. nr. 845/2010 sayı ve 27 Ocak 2011 
tarihli Priştine Bölge Mahkemesi kararı hakkındaki revizyon başvurusunu 
reddeden Rev. nr. 34/12 sayı ve 8 Ekim 2012 tarihli Kosova Yüksek 
Mahkemesi kararıdır.  
 

Başvurunun Konusu 
 

3. Başvurunun konusu, ihtilaflı bir mülk üzerindeki mülkiyet davası hakkında, 
başvurucuya göre, Kosova Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış 
bir dizi maddesini ihlal ettiği Rev. Nr. 34/12 sayı ve 8 Ekim 2012 tarihli 
Kosova Yüksek Mahkemesi kararıdır.  
 

İlgili Hukuk 
 

4. Başvuru Anayasa’nın 113.7 ve 21.4 fıkraları, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 
tarihli Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa (bundan 
sonra: Yasa)’nın 2o. maddesi, 22.7 ve 22.8 fıkraları ile Kosova Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü (bundan sonra: İçtüzük)’nün 56. kuralı 2. 
fıkrasına dayandırılmıştır.  
 

Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucu 30 Ocak 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
(bundan sonra: Mahkeme)’ne başvurmuştur.  
 

6. Üyeler Altay Suroy (başkan), Almiro Rodrigues ve Enver Hasani’den oluşan 
Ön İnceleme Heyeti 14 Mayıs 2013 tarihinde Raportör Yargıç Snezhana 
Botusharova’nın raporunu görüştükten sonra Mahkeme Heyeti’ne 
başvurunun kabul edilmezliği hakkında öneri sunmuştur.  
 

Olguların Özeti 
 

7. Başvurucu, Fuhse Kosove kadastro bölgesi “Fshat-oborri i shtepise” 
mevkiinde bulunan 505/1, 505/2 ve 505/3 numaralı 0.10,70 hektar 
büyüklüğünde ve 22 numaralı tapuya kayıtlı arsanın mülkiyet hakkı teyidi için 
Priştine Belediye Mahkemesi’nde üçüncü taraflara karşı dava açmıştır.  

 
8. Priştine Belediye Mahkemesi bu mülkiyet davasına ilişkin olarak 4 Aralık 

2009 tarihinde çıkardığı C. nr. 1266/2003 sayılı kararın gerekçesinde şunları 
belirtmiştir:  
 

I. Mülk alım satım sözleşmesi davacının vekili aracılığıyla satıcı sıfatıyla 
Devet Jugoviç mukimi Petra Rapaiç ile Fushe Kosova mukimi davalı – 
karşı davacı arasında akdedildiği, 07.01.2001 tarihinde Priştine 
Belediye Mahkemesi’nde Ov. nt. 712/2001 sayı ile onaylandığı ve hukuki 
etkisi olmadığı teyidine,  
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II.  Davacı-karşı davalının dava dilekçesinin kabulüne ve davacı – karşı 
davalı Priştine mukimi Mefail Miftari’nin Fuhse Kosove kadastro 
bölgesi “Fshat-oborri i shtepise” mevkiinde bulunan 505/1, 505/2 ve 
505/3 numaralı 0.10,70 hektar büyüklüğünde ve 22 numaralı tapuya 
kayıtlı arsa üzerindeki mülkiyet hakkını 14.11.1997 tarihli alım satım 
sözleşmesi uyarınca elde ettiği, bu hakkını davacı Petar Rapajic’in 
tanıması ve davalı-karşı davacı Izahir Troni’nin mülkiyet hakkını 
tanıyıp Priştine Belediyesi Jeodezi, Kadastro ve Mülk Müdürlüğü 
Kadastro Kütüğüne kaydının yapılmasına izin vermesi gerektiği ve 
dava konusu mülkün kararın kesinleştiği tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde davacı - karşı davalı Mefail Shaqiri’ye terk etmesi 
gerektiğinin doğrulanmasına, 

 
III. Satıcı Petar Rapajiq ile Priştine mukimi Nexhmi Begolli arasında 

“Fshat-oborri i shtepise” mevkiinde bulunan 505/1, 505/2 ve 505/3 
numaralı 0.16,74 hektar büyüklüğünde ve 22 numaralı tapuya kayıtlı 
arsanın 80.000 DM karşılığında satışına ilişkin 28.10.1999 tarihinde 
akdedilmiş ancak bu haliyle yasal etkisi olmayan alım satım 
sözleşmesinin onayı için Fushe Kosova mukimi davacı-karşı davalı 
Izahir Troni’nin dava dilekçesinin reddine, 

 
IV. Satıcı Nexhmi Begolli ile Kaçanik Belediyesine bağlı Kovaqica köyü 

mukimi alıcı Izahir Troni arasında “Fshat-oborri i shtepise” mevkiinde 
bulunan 505/1, 505/2 ve 505/3 numaralı 0.16,74 hektar büyüklüğünde 
ve 22 numaralı tapuya kayıtlı arsanın 315.000 DM karşılığında 
satışına ilişkin 28.12.2001 tarihinde akdedilmiş ve bu parsellerin 
sahibinin davalı-karşı davacı Izahir Troni’nin sahibi olduğuna ilişkin 
yasal etkisi olan alım satım sözleşmesinin onayı için Fushe Kosova 
mukimi davacı-karşı davalı Izahir Troni’nin dava dilekçesinin reddine 
karar verilmiştir. 

 
9. Priştine Bölge Mahkemesi AC. nr. 845/2010 sayı ve 27 Ocak 2011 tarihli 

kararıyla davacı - karşı davalı Izahir Troni’Nin itirazını temelden yoksun 
bularak reddetmiş ve ilk derece mahkemesinin kararındaki olgusal ve hukuki 
bulguların tamamını destekleyip ilgili mahkeme kararını onamıştır.  

 
10. Davalı /karşı davacı Izahir Troni, çekişmeli yargı usulü temel hükümlerinin 

ihlali ve maddi hukukun yanlış uygulandığı nedeniyle revizyon başvurusunda 
bulunmuş, karşı davasının temelli olduğunun teyit edilerek kararların 
reddedilip davanın yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine 
gönderilmesini, revizyon başvurusunun temelli olarak kabul edilmesini ve alt 
derece mahkeme kararlarının değiştirilmesini talep etmiştir.   
 

11. Kosova Yüksek Mahkemesi 8 Ekim 2012 tarihinde çıkardığı Rev. nr. 34/12 
sayılı kararla revizyon talebini temelden yoksun bularak reddetmiş, karardaki 
her tespit için ayrıntılı gerekçe bildirmiştir. Bu gerekçelerden bazıları şöyledir: 

 
Davada müdahil tarafların kendi resmi yazılarını kullanmaya ilişkin 
haklarının ilk derece mahkemelerince ihlal edildiği yönünde revizyon 
dilekçesinde ileri sürülen iddialar asılsızdır. 04.10.2007 tarihli karar 
duruşması tutanağından ilk derece mahkemesinin davada müdahil 
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tarafların yargılanma hakkı olduğu ve yargılama süresince resmi 
dillerden yararlanabilecekleri yönünde yönlendirmelerine rağmen 
taraflar, yargılamanın yapılacağı dili anladıklarını ve tercümeye ihtiyaç 
duymadıklarını beyan etmiş olmalarından, yukarıda mezkur kararlarda 
Çekişmeli Yargı Usulü Yasası’nın 182.2 fıkrasının k. bendi uyarınca bu 
esas hakkının ihlal etmediği ortaya çıkmaktadır.  

 
Başvurucunun İddiaları 
 

12. Başvurucu, Anayasa’nın 3. maddesinin (Kanun Önünde Eşitlik) ihlal edildiğini 
şu sözlerle ileri sürmüştür: 

 
Priştine Bölge Mahkemesi kararı ve en sonunda Kosova Yüksek 
Mahkemesi’nin revizyon kararıyla doğrulandığı şekilde Priştine Belediye 
Mahkemesi kendi eylemleriyle Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. 
maddesini ihlal etmiştir, zira Priştine Belediye Mahkemesi ile diğer iki 
derece mahkemeleri herhangi bir tutarlı gerekçe bildirmeksizin karşı 
dava dilekçesini reddederek mal hukuku kurumu ihlal edilip medeni 
hukuk ilişkisinin kurulduğu temel sütunları ret ve ihlal etmekle en 
nihayetinde mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir.  

 
13.  Başvurucu devamında Anayasa’nın 5. maddesinin (Diller) ihlal edildiğini şu 

şekilde ileri sürmüştür: 
 

Revizyon mahkemesi tarafından elenip değerlendirilmeyen ilk ve ikinci 
derece mahkemelerinin usule ilişkin eylemlerinde Anayasa’nın 5. 
maddesi ihlal edilmiştir. 04.12.2009 tarihli karar duruşmasında 
tarafların kendi anadillerini kullanabilmeleri, kendilerini rahat ifade 
edebilmeleri ve tercüme eksikliğinden dolayı usul ve maddi hukuk 
haklarının ihlalini önlemek amacıyla mahkeme tercümanı da hazır 
bulunmuştur.  
 
Bu doğrultuda mahkeme, yasal hükmü ve bu çerçevede anayasal hükmü 
uygulamış, ancak kararın yazım aşamasında aynı şekilde hareket 
etmemiştir. Nitekim karar sadece Sırpça yazılmış olup Arnavutça olarak 
da yazılmamış, bu şekilde kararın içeriğinin tamamen anlaşılmasında 
zorluk yaratılmıştır. Bu koşullardan dolayı davalı Izahir Troni, 
04.12.2009 tarihinde yapılan duruşmada mahkemenin kararı 
doğrultusunda tercüme desteğinin olmasını da talep etmiş, ancak karar 
hazırlanırken aynı şekilde hareket edilmemiştir. Bunun akabinde 
Priştine Bölge Mahkemesi’nin itiraz üzerine de taraflara kararı sadece 
Sırpça olarak göndererek bu ihlal işlenmiştir. Bu ihlal Yüksek 
Mahkeme’nin revizyon kararında da vurgulanmıştır. Ancak burada 
anadilinin kullanımına ilişkin ihlal doğrulanacak yerde karar 
gerekçesinin yer aldığı 4. sayfanın 4. paragrafında mahkemenin davada 
müdahil taraflara anadillerini kullanmak isteyip istemediklerini 
sorduğu, ancak müdahillerin tercümeye ihtiyacı olmadıklarını beyan 
ettiklerini belirtmiştir. Bunlar incelenmemiş ve delillere dayanmadan 
yapılan eylemlerdir ve bütün mahkemelerin eylemleriyle Kosova 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 5. madde ile 24. madde hükümleri ihlal 
edilmiştir.   
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14. Başvurucunun iddialarına göre bu şekilde Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 

31. maddesi [Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] ve 54. maddesi [Hakların 
Yargı Yoluyla Korunması] ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. 
maddesinin ihlal edilmiştir. 

 
“… davalı – karşı davacı Izahir Troni’ye kararın anadilinde teslim 
edilmemesi ve kanun yararına bozmaya ilişkin beyanda bulunmak üzere 
Devlet Savcılığı’nın revizyonu teslim etmemesi, hakkaniyetsiz bir 
yargılamaya dayanarak delil olmaksızın revizyonun Devlet Savcılığına 
teslim edilmek üzere Yüksek Mahkemece karar alınması, davada 
müdahil taraflar arasında eşitlik ilkesi ihlal edilerek karar alınmıştır.” 

 
15. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi’nden talebi şudur:  

 
“Davalı –karşı davacı Izahir Troni’ye karşı yapılan usul, maddi ve 
anayasal ihlaller esasınca Anayasa Mahkemesi’nden Kosova 
Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin Rev. nr. 34/2012 sayı ve 08.10.2012 
tarihli kararı, Priştine Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 845/2010 sayı ve 
27.10.2011 tarihli kararı ile Priştine Belediye Mahkemesi’nin C. Nr. 
1266/03 sayı ve 04.12.2009 tarihli kararı bozulup davanın yeniden 
yargılanması için Priştine Belediye Mahkemesi’ne iade edilsin.  

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

16. Başvurucu başvurusuna temel oluşturan maddelerin Kosova Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 3. maddesi (Kanun önünde Eşitlik), 5. maddesi (Diller), 31. 
maddesi (Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı) ve 54. maddesi (Hakların Yargı 
Yoluyla Korunması) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinin 
olduğunu ileri sürmüştür.  

 
17. Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 48. maddesi şöyledir:  

 
İstem müracaatında bulunan kişi, isteminde hangi hak ve özgürlüğünün 
ihlal edildiğini tahmin ettiğini ve müracaatta bulunan kişinin itirazda 
bulunmak istediği kamu otoritenin somut işleminin hangisi olduğu 
konusunda doğru bir açıklama yapmakla görevlidir. 

 
18. Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile güvence altına alınmış hak ve özgürlükleri 

ihlal etmediği sürece adalet mahkemelerince çıkarılan kararlarda olguların 
veya yasaların sözde saptırılmasının değerlendirilmesiyle ilgilenme görevinin 
olmadığını hatırlatır.  Bu nedenle bu başvuruda Mahkeme dördüncü derece 
organı olarak görev yapamaz. Usul ve maddi hukukun yorumlanması ve 
uygulanması adalet mahkemelerinin hakkıdır (Bkz. mutatis mutandis, Garcia 
Ruiz v. İspanya [GC] nr. 30544/96, § 28, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
[AİHM] 1999-I). 
 

19. Mahkeme, başvurucunun Anayasa ile güvence altına alınan haklarının ihlaline 
ilişkin başvurusunu gerektiği şekilde oluşturmadığını ve iddialarını 
desteklemek için ilk görünüş ispatı türünden bir delil sunmadığını tespit 
etmiştir  (bkz. mutatis mutandis, 30 Haziran 2009 tarihli kabul edilmezlik 
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kararı ve Vanek – Slovakya Cumhuriyeti 53363/99 başvurusuna ilişkin 31 
Mayıs 2005 tarihli AİHM kararı). 
 

20. Başvurucu, derece mahkemelerince olguların yanlış tespiti ve Adalet 
Mahkemeleri Hakkında Yasa’nın yanlış uygulanmasından “mahkeme 
kararlarının anadilinde teslim edilmemesinden” anayasanın 5 maddesinin 
(Diller) ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  
 

21. Başvuru dosyasından Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev. nr. 34/12 sayı ve 8 
Ekim 2012 tarihli kararında revizyon başvurusunu temelden yoksun bularak 
reddettiği ve duruşması tutanağından ilk derece mahkemesinin davada 
müdahil tarafların yargılanma hakkı olduğu ve yargılama süresince resmi 
dillerden yararlanabilecekleri yönünde yönlendirmelerine rağmen taraflar, 
yargılamanın yapılacağı dili anladıklarını ve tercümeye ihtiyaç 
duymadıklarını beyan etmiş” olup başvurucu Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı 
başvuruda bunu başvurusuna temel olarak göstermiştir.  
 

22. Mahkeme bu anlamda başvurucu, haklarının ihlalline ilişkin iddiaları 
anayasal temellere oturtmamış ve haklarının adalet mahkemeleri tarafından 
ihlal edildiğine ilişkin delil sunmamıştır. Öyle ki yargılama usullerinin 
herhangi bir şekilde hakkaniyetsiz ve keyfi olduğunu tespit etmeye Mahkeme 
yetkili değildir (bkz. mutatis mutandis, Shub – Lituanya davası ile ilgili 
AİHM’nin 17064/06 sayı ve 30 Haziran 2009 tarihli kabul edilmezlik 
kararı). 

 
23. Netice itibariyle bu başvurunun kabul edilirlik koşulları yerine getirilmemiştir. 

Başvurucu, itiraz konusu kararla anayasal hak ve özgürlüklerinin ihlal 
edildiğini gösterecek deliller sunamamıştır.  
 

24. Bu nedenle İçtüzüğün 36. kuralı 2(b) bendi uyarınca başvuru açıkça temelden 
yoksundur. Söz konusu bent şöyledir: Mahkeme, açıkça temelden yoksun 
başvuruları şu kanaatlere vardığında reddeder: b) Sunulan maddi 
unsurların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali iddialarını 
gerekçelendirmediği zaman; 
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Yasa’nın 48. maddesi ve İçtüzüğün 36.2(b)bendi uyarınca 
Anayasa Mahkemesi’nin 7 Haziran 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 
 
 

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

 


