
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Priştine, 18 Mart 2013 
Nr. Ref.: RK394/13 

 
 

 
 
 

KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI111/12 
 
 

Başvurucu 
 

Mithat Lozhani 
 

  
Şartlı Tahliye Heyeti’nin MD/PKL No. 02/12 sayı ve 29 Mayıs 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. Başvurucu, Gilan hapishanesinde cezasını çekmekte olan Mithat Lozhani’dir.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. İtiraz edilen karar Adalet Bakanlığı Şartlı Tahliye Heyeti’nin MD/PKL nr. 
02/12 sayı ve 29 Mayıs 2012 tarihli kararıdır.  
 

3. Kosova Yüksek Mahkemesi 26 Temmuz 2012 tarihinde başvurucuya 
gönderdiği cevabında Şartlı Tahliye Heyeti bağımsız bir organ olup kararları 
kesin olduğundan onun başvurusunu görüşmeye yetkisi olmadığını 
bildirmiştir.  
 

Başvurunun Konusu 
 

4. Başvurunun konusu başvurucunun şartlı tahliyesinin reddedildiği MD/PKL 
nr. 02/12 sayı ve 29 Mayıs 2012 tarihli Şartlı Tahliye Heyeti kararı hakkında 
Anayasa Mahkemesi’nin anayasal denetim talebidir.  
 

5. Başvurucu Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurusunda, Şartlı Tahliye 
Heyeti’nin MD/PKL nr. 02/12 sayı ve 29 Mayıs 2012 tarihli kararının 
değiştirilmesini talep etmiştir.  
 

İlgili Hukuk 
 

6. Başvuru Anayasa’nın 113.7 fıkrası, 03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa (bundan sonra: Yasa)’nın 46, 47, 48 ve 
49. maddeleri ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 
(bundan sonra: İçtüzük) 56.2 kuralına dayandırılmıştır.  
 

Başvuru Süreci  
 

7. Başvurucu 5 Kasım 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.  
 

8. Mahkeme Başkanı, 6 Aralık 2012 tarihinde Üye Robert Carolan’ı raportör 
yargıç olarak görevlendirmiş ve aynı tarihte Üyeler Altay Suroy (başkan), 
Almiro Rodrigues ve Arta Rama-Hajrizi’den oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni 
belirlemiştir.  
 

9. Mahkeme 10 Aralık 2012 tarihinde başvurucuya ve Şartlı Tahliye Heyeti’ne 
başvurunun Mahkeme’nin ilgili kaydına geçirildiğini bildirmiştir.  
 

10. Şartlı Tahliye Heyeti 24 Aralık 2012 tarihinde başvurucunun başvurusuna 
ilişkin cevabını ilgili evrak eşliğinde göndermiştir.  
 

11. Ön İnceleme Heyeti 13 Mart 2013 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
görüştükten sonra Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliğine ilişkin 
öneri sunmuştur.  
 

Olguların Özeti 
 

12. Tarafların sundukları evrak ve eklerinden aşağıdaki olgular çıkartılabilir.  
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13. İpek Bölge Mahkemesi’nin 26 Ocak 2004 tarihli kararıyla Kosova Geçici Ceza 
Yasası (KGCY)’nın 30. madde 1. fıkrası uyarınca tutukluluk süresi dahil olmak 
üzere cinayet suçundan başvurucu 11 yıl hapse mahkum edilmiştir.  
 

14. Başvurucunun hapis cezası infazı 26 Temmuz 2003 tarihinde başlamıştır.  
 

15. Başvurucu, cezasının yarısını çektikten sonra KGCY’nin 80.2 fıkrası uyarınca 
şartlı tahliyesini talep etmiştir.  
 

16. Başvurucunun talebi 17 Nisan 2009 tarihinde üç yargıçtan oluşan Şartlı 
Tahliye Heyeti tarafından görüşülmüş, başvurucunun davranışlarından dolayı 
KGCY’nin 80. maddesinde belirtilen koşulların yerine getirilmediği tespit 
edilmiştir. Başvurucunun talebinin görüşülmesi bir yıl sonrasına tayin 
edilmiştir.  
 

17. Heyet, 30 Nisan 2010 tarihinde başvurucunun talebini görüşerek reddetmiş 
ve başvurucunun olumsuz davranışlardan imtina etmiş olmasına rağmen, 
ıslahat hizmetleri profesyonel ekibinin verilerine dayanılarak başvurucunun 
işlediği suçun sonuçlarını henüz idrak edemediği tespit edilmiştir.  
 

18. Şartlı Tahliye Heyeti başvurucunun şartlı tahliye başvurusunu daha sonra da 
reddetmiştir. Bu, 7 Haziran 2011 tarihinde meydana gelmiştir.  
 

19. Şartlı Tahliye Heyeti 7 Ekim 2011 tarihinde başvurucunun talebini bir kez 
daha resen görüşerek reddetmiştir. Bu kararda Heyet, başvurucunun 
hapishaneden kaçmayı başardığını belirtip 7 Haziran 2011 tarihli kararda 
teknik hata olduğunu ileri sürmüştür. Heyet, bir sonraki incelemeyi üç 
sonrasına tayin etmiştir.  
 

20. Başvurucunun şartlı tahliye talebi 21 Şubat 2012 tarihinde tekrar görüşülerek 
reddedilmiştir. Heyet başvurucuya maktulün ailesiyle barışma ve ilişkilerini 
düzeltme önerisinde bulunmuştur.  
 

21. Şartlı Tahliye Heyeti 29 Mayıs 2012 tarihinde başvurucunu talebini bir kez 
daha görüşerek başvurucunun bir ıslahat memurunu tehdit ettiği için, onu bu 
davranışlarına dayanarak şartlı tahliye koşullarının henüz olgunlaşmadığına 
karar vermiştir. 

 
Başvurucunun İddiaları 
 

22. Başvurucunun başvurusunu destekleyecek en önemli delil Şartlı Tahliye 
Heyeti’nin yanlış olgulara dayanıp gayrimeşru olan 29 Mayıs 2012 tarihli 
kararıdır. O, KGCY’nin 80. maddesi ve 03/02-191 sayılı Cezai Yaptırımların 
İnfazına İlişkin Yasa’nın ilgili hükümleriyle belirlenmiş tahliye koşullarının 
yerine getirildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’nden itiraz konusu 29 
Mayıs 2012 tarihli kararın bozulmasını talep etmiştir.  

 
İlgili tarafın Cevabı 
 

23. Şartlı Tahliye Heyeti, başvuruya ilişkin cevabında alınan tüm bu kararlara 
ilişkin tüm evrak ve ayrıntıları göndermiştir.  
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24. Heyet en sonunda başvurucunun talebinin temelden yoksun olarak reddini 

önermiştir.  
 
Uygulanabilir Mevzuat 
 

25. KGCY’nin (2003/25 sayı ve 6 Temmuz 2003 tarihli UNMIK Yönetmeliğiyle 
yayımlanmıştır) 80. maddesi şöyledir: 

 
 Şartlı Tahliye 
 Neni 80 
 

(1) Hüküm giymiş kişi yeni bir suç işlemeyeceğine ilişkin makul bir temel 
bulunması halinde şartlı tahliye edilebilir. Mahkûmun şartlı tahliyesine 
ilişkin karar alınırken onun cezasını çektiği süre içerisindeki davranışları 
dikkate alınır.  
 

(2) Mahkûmiyetinin yarısını çekmiş olan kişi mahkûmiyetinin sonuna kadar bir 
başka suç işlemeyeceği koşuluyla şartlı olarak tahliye edilebilir.  
 

(3) Mahkûmiyetinin üçte birini çekmiş olan kişi mahkûmiyetinin sonuna kadar 
bir başka suç işlemeyeceği yönünde özel durumlarda şartlı olarak tahliye 
edilebilir.  
 

(4) Uzun süreli mahkûmiyetinin dörtte üçünü çekmiş olan kişi şartlı olarak 
tahliye edilebilir. 
 

(5) Şartlı tahliye kararını, yasaya uygun şekilde yargı meseleleri için kurulan 
resmi bağımsız yargı heyeti alır.  
 

26. 22 Temmuz 2010 tarihli Cezai Yaptırımların İnfazı Yasası (2010/03-L-191) 
128 ve 129. maddeleri belli ölçüde şunu belirlemiştir:  

 
 Madde 128 
 Şartlı Tahliye 
 

1. Mahkûma, Kosova Ceza Hukuku hükümlerine uygun olarak şartlı tahliye 
izin verilebilir. 
2. Mahkûm, Kosova Ceza Hukukuna uygun olarak kurulan panele kendisinin 
mahkumiyetini geçirdiği ıslah kurumu aracılığıyla şartlı tahliye talebinde 
bulunabilir. 
3. Şartlı tahliye talebinin sunulmasının ardından, Islah Kurumu Müdürü 
mahkûmu ziyaret etmesi ve şartlı tahliyenin ardından onun denetlenmesine 
ilişkin sözleşmeyi imzalaması için Denetim Hizmetlerinden talepte bulunur. 
4. Islah Kurumu Müdürü, şartlı tahliyeye dair öneri sunabilir. 
5. Şartlı tahliye talebinin ya da önerisinin sunulmasından önce ıslah kurumu 
müdürü, şartlı tahliye paneline Islah Kurumu Müdürünün imzalayacağı yazı 
ile birlikte, acil olarak mahkûmun kişisel dosyasının bir kopyasını ve ıslah 
kurumundaki profesyonel ekip tarafından hazırlanan mahkûma ilişkin raporu 
teslim eder. 
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6. Şartlı tahliye paneli yeterli bilgilere sahip değilse, ıslah kurumundan ek 
bilgiler talep edebilir. 
7. Bu maddenin 5. fıkrasında belirtilen rapor aşağıdakileri kapsar: 
7.1. Mahkûm tarafından işlenen suçun çeşidi; 
7.2. Mahkûmun suç işlemine, kurbana ve kurbanın ailesine olan tutumu; 
7.3. Kendisi tarafından daha önceleri başka bir suçun işlenip işlenmediğini; 
7.4. Onun aile ortamını ve toplumsal geçmişini; 
7.5. Gerekli olduğu tüm zamanlarda, bir psikiyatr ya da psikolog tarafından 
tehlike değerlendirmesi dâhil olarak, onun fiziksel ve psikolojik durumu; 
7.6. Onunu ıslah kurumundaki davranışları ve suç işlemi unsurlarından 
kaçınmak için elde edilen başarı; 
7.7. tahliye ardından onun planları; 
7.8. tahliye ardından sunulabilecek olan destek ve 
7.9. onun yeni bir suç işlemeyeceğini gösteren herhangi bir durum. 
 
Madde 129 
1. Adalet Bakanı tarafından kurulan şartlı tahliye paneli psikoloji, 
kriminoloji, psikiyatri, pedagoji, sosyoloji ve şartlı tahliye ile ilgili diğer 
toplumsal bilimler bilgisi ve tecrübesi olan bir yargıç ve iki (2) meslekten 
olmayan yargıçtan oluşur. 
2. Şartlı tahliye paneli, tüm şartlı tahliye talep ve önerileri hakkında karar 
alır.   
 

Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

27. Mahkeme başta başvurucunun Anayasa’ya ilişkin bir iddiayı öne sürmeyip 
yerli hukuk kanunun uygulanmasında bir ihlali öne sürdüğünü belirtir. 

 
28. Başvurucu, Şartlı Tahliye Heyeti redde ilişkin geniş gerekçeler bildirmiş 

olmasına rağmen kalan cezası için şartlı tahliye talebinin reddinin Mahkemece 
değerlendirilmesini talep etmiştir.  
 

29. Anayasa Mahkemesi bu anlamda, Şartlı Tahliye Heyeti tarafından yapıldığı 
iddia edilen yanlışların Anayasa ile güvence altına alınmış hakları ihlal 
etmediği sürece, Anayasa’ya göre görevinin olgusal veya hukuki (meşruiyet) 
yanlışlarıyla ilgilenmek olmadığını hatırlatır. Bu şekilde Mahkeme, alınan 
yargı kararlarının inceleneceği dördüncü derece mahkemesi değildir.  
 

30. Sonuç olarak başvurucu bu başvurusunda herhangi bir anayasal hakkının 
ihlaline ilişkin bir prima facie kanıtı sunmamıştır (bkz. mutatis mutandis, 30 
Haziran 2009 tarihli kabul edilmezlik kararı ve Vanek – Slovakya Cumhuriyeti 
53363/99 başvurusuna ilişkin 31 Mayıs 2005 tarihli AİHM kararı). Başvurucu 
Anayasa’nın 113.7 fıkrası ve Yasa’nın 48. maddesinde öngörüldüğü şekilde 
Anayasa’nın 31 ve 32. maddeleri ile iddiasını hangi şekilde desteklediğini 
belirtmemiştir.  
 

31. Bu Mahkeme, yerli mevzuatın gerektiği şekilde uygulanmasının yorumlayıcı 
olarak görev yapamaz. 
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32. Netice itibariyle İçtüzüğün 36.1(c) kuralı uyarınca başvuru kabul edilmezdir. 
Kural şöyledir: (1) Mahkeme başvuruları yalnız şu hallerde görüşebilir: c) 
Başvuru açıkça temellendirildiği zaman. 
 

33. Ön İnceleme Heyeti bu şekilde Anayasa’nın 113.7 fıkrası ve İçtüzüğün 36. 
kuralı uyarınca başvurunun kabul edilmez olarak reddini önermiştir.  
 

 
BU SEBEPLERDEN DOLAYI 

 
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 113.7 fıkrası ve İçtüzüğün 36. kuralı uyarınca 
oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak reddine, 

 
II. Kararın taraflara bildirilmesine, 

 
III. Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar 

verilmiştir.  
 

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

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

 


