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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 

 
 
 

Dava no:  KI 113/10 
 
 

Başvurucular 
 

Ilmi Rakovica 
 
 

Priştine Bölge Mahkemesinin P.nr. 529/06 sayı ve 15 Mart 2007 tarihli kararı, 
Kosova Yüksek Mahkemesinin Pp.nr. 200/07 sayı ve 5 Temmuz 2007 tarihli 
kararı ile Priştine Bölge Mahkemesinin P.nr. 465/07 sayı ve 12 Aralık 2008 

tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi  
 
 
 
 

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

1. Başvurucu, Priştine mukimi Bay Ilmi Rakovica’dır.   
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İtiraz Edilen Kararlar 
 

2. Priştine Bölge Mahkemesinin P.nr. 529/06 sayı ve 15 Mart 2007 tarihli kararı, 
Kosova Yüksek Mahkemesinin Pp.nr. 200/07 sayı ve 5 Temmuz 2007 tarihli kararı 
ile Priştine Bölge Mahkemesinin P.nr. 465/07 sayı ve 12 Aralık 2008 tarihli kararı.  

 
Dava Konusu 

 
3. Başvurucu, Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan sonra “Anayasa” şeklinde 

anılacaktır) 23. maddesi [İnsanlık Onuru] ile güvence altına alınmış haklarının ihlal 
edildiğini düşünmektedir.  

 
4. Başvurucu, Anayasa Mahkemesinden (bundan sonra “Mahkeme” şeklinde 

anılacaktır) davanın yeniden görüşülmesi için birinci derece mahkemesine iadesini 
talep etmektedir. Nitekim alınan kararlarla Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi ile 
güvence altına alınan temel haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.   

 
Yasal Dayanak 
 

5. Anayasanın 113.7 maddesi, 03/L-121 sayılı Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasanın 
(bundan sonra “Yasa” şeklinde anılacaktır) 20. maddesi ile Kosova Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan sonra “İçtüzük” şeklinde anılacaktır) 56 
(2). kuralı.   

 
Davanın Mahkemeye Geliş Biçimi 
 

6. Başvurucu 5 Ekim 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi Sekretaryasına başvurusunu 
yapmıştır.  

 
7. Anayasa Mahkemesi Başkanının emirnamesiyle Yargıç Iliriana Islami raportör yargıç 

olarak ve yargıç Ivan Čukalović başkanlığında, yargıçlar Altay Suroy ile Gjyljeta 
Mushkolaj’dan oluşan ön inceleme heyeti atanmıştır. 

 
8. Mahkeme, 23 Mayıs 2011 tarihinde yapılan kapalı duruşmada davayı görüşmüştür.  

 
Olguların Özeti 

 
9. Priştine Bölge Mahkemesinin P.nr. 529/2006 sayı ve 15 Mart 2007 tarihli kararıyla 

başvurucu, Valdet Bajrami adında bir polisi öldürmeye teşebbüsten suçlu bularak, 
Faruk Hoxha adlı polisi öldürmeye teşebbüs suçlamasında suçsuz bulunmuştur. 
Başvurucu, izinsiz silaha sahip olma, bulundurma ve kullanma suçundan suçlu 
bulunmuştur. Suçlu bulundukta sonra başvurucuya toplam 3 yıl hapis cezası 
verişmiştir.  

 
10. Kosova Yüksek Mahkemesi başvurucunun itirazını yerinde bulmayıp Ap.nr. 200/07 

sayı ve 5 Temmuz 2007 tarihli kararla itirazı reddetmiştir. Yüksek Mahkeme, 
başvurucuyu mahkum eden Bölge Mahkemesinin P.nr. 529/2006 sayılı kararının bir 
kısmını gözden geçirerek öldürmeye teşebbüs suçuna verilen cezayı az bularak 3 yıl 6 
ay olarak arttırmıştır. Yüksek Mahkeme, Bölge Mahkemesinin P.nr. 529/2006 sayılı 
kararının Faruk Hoxha’ya karşı öldürme teşebbüsü suçlamasından suçsuz bulunma 
kısmının gözden geçirilmesi için Bölge Mahkemesine iade etmiştir. Mahkeme, izinsiz 
silah bulundurma suçundan verilen bir yıllık cezayı onayıp başvurucuyu toplam dört 
yıllık hapis cezasına çarptırmıştır.  
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11. Priştine Bölge Mahkemesinin P.nr. 465/07 sayı ve 12 Aralık 2008 tarihli kararıyla 
Faruk Hoxha’yı öldürmeye teşebbüs suçundan başvurucu suçlu bulunmuş, toplamda 
dört yıl altı ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir.  

 
Başvurucunun İddiaları  
 

12. Başvurucu, işlemediği bir suçla itham edildiği düşüncesindedir. O, evinde arama 
yaptığı sırada polisin silah ve aşırı güç kullanması sonucunda kendisini yaraladığı, 
kendisini döverek işkence uyguladığı şikâyetinde bulunmuştur.  

 
13. Bunun neticesinde Anayasanın 23. maddesi [İnsanlık Onuru] ile güvence altına 

alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Söz konusu mad de şunu 
belirlemiştir: 

 
Madde 23 [İnsanlık Onuru] 
İnsanlık onuru dokunulmazdır ve tüm insan hakları ve temel özgürlüklerinin 
temelidir. 

 
14. Başvurucu, Priştine Bölge Mahkemesinin ikinci kararına karşı itiraz etmemesinin 

nedeninin Yüksek Mahkemenin cezasını arttıracağı endişesinin olduğunu ifade 
etmiştir.  

 
15. Başvurucunun başvuru dilekçesinin bir bütün olarak okunduğunda çıkartılabilecek 

mana, Anayasanın 31. maddesi ve Avrupa Temel Hak ve Özgürlükler Sözleşmesinin 
6. maddesiyle güvence altına alınan adil ve tarafsız yargılanma imkânının 
bulunmadığıyla ilgilidir. Ancak bu imkânsızlık başvurunun ekinde sunulması gereken 
herhangi bir evrakla gösterilmeyip açık bir şekilde belirtilmemiştir.  

 
İstemin Kabul Edilirliğinin Değerlendirilmesi 
 

16. Başvurucunun istemi hakkında doğru bir şekilde hükmetmesi için, Mahkemenin, 
Anayasada belirtilip Yasa ve İçtüzükte vurgulanan kabul edilirlik koşullarının yerine 
getirilip getirilmediğini değerlendirmesi gerekmektedir.  

 
17. Bu çerçevede Yasanın 49. maddesi şunu belirlemiştir: 

 
“Başvuru, dört (4) aylık süre içerisinde yapılır. Süre, başvurucuya mahkeme kararı 
teslim edildiği günden itibaren işlemeye başlar. Tüm diğer durumlarda karar veya 
hükmün alenen açıklandığı günden itibaren süre işlemeye başlar.” 

 
18. Priştine Bölge Mahkemesinin P.nr. 465/07 sayılı kararı 12 Aralık 2008 tarihine ait 

olup başvurucuya 10 Mart 2009 tarihinde teslim edilmiştir. Başvurucu 5 Ekim 2010 
tarihinde Mahkeme Sekretaryasına başvuruda bulunmuştur. Teslim edilen evraka 
dayanarak istem, Yasanın 49. maddesinde öngörülen dört aylık süre içerisinde teslim 
edilmemiştir.  

 
19. İstem, Yasanın 49. maddesinde öngörülen dört aylık süre içerisinde teslim edilmiş 

olsa bile, tüm kanun yollarının tüketilmesi gereğiyle ilgili meselenin de ele alınması 
gereklidir. Başvurucunun istemiyle ilgili olarak Mahkeme, Yasanın 49. maddesiyle 
ilgili olan Anayasanın 113.7 maddesine atıfta bulunur. Söz konusu madde şunu 
belirlemiştir:  

 
“Bireyler, Anayasa ile güvence altına alınan bireysel hak ve özgürlüklerinin kamu 
otoritelerince ihlal edilmesi durumunda, tüm kanun yollarını tükettikten sonra 
dava açmaya yetkilidirler.” 
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“Birey, yasa ile belirlenen tüm kanun yollarını tükettikten sonra söz konusu davayı 
açabilir.” 

 
20. Başvurucu tarafından teslim edilen evraka dayanarak, Priştine Bölge Mahkemesinin 

12 Aralık 2008 tarihli kararına karşı Kosova Yüksek Mahkemesi nezdinde itiraz 
edilebileceği yönündeki kanun yoluna rağmen başvurucunun bu kanun yolundan 
istifade etmediği anlaşılmaktadır.  

 
21. Mahkeme, davanın perspektifiyle ilgi şüphelerin başvurucunun yükümlülüklerinden 

muaf tutulmasına yeterli gerekçe olmadığını tespit etmiştir (bkz. Whiteside – Birleşik 
Krallık davası 7 Mart 1994 tarihli kararı, Başvuru no: 20357/92, DR 76, s. 80).  

 
22. Mahkeme, kanun yollarının tüketilmesi ilkesinin gerekçesinin, hukuk mahkemeleri 

de dâhil olmak üzere söz konusu otoritelere olası Anayasa ihlalini önleme veya 
düzeltmeye fırsat vermek olduğunu vurgulamak ister. Bu kural Kosova hukuk 
sisteminin olası Anayasal hak ihlalleriyle ilgili etki kanun yolları geliştireceği 
varsayımından hareketle konulmuştur. Bu, Anayasanın tali özelliğinin önemli bir 
boyutudur. (bkz. mutatis mutandis, AİHM 25803/94 sayılı Selmouni – Fransa davası 
28 Temmuz 1999 tarihli kararı). Ancak, söz konusu usulde anayasal hakların açık bir 
şekilde belirtilmesi zorunlu değildir. Dava zımnen veya maddi bir şekilde açıldığı için 
kanun yolların tüketilmesi kuralı yerine gelmiştir (bkz. mutatis mutandis, AİHM, 
Azinas – Kıbrıs davası no: 56679/00, 28 Nisan 2004 kararı). 

 
23. Bu Mahkeme, KI 41/09 sayılı Priştine merkezli AAB-RIINVEST Üniversitesi – 

Kosova Cumhuriyeti Hükümeti davasına ilişkin 27 Ocak 2010 tarihli karar ile KI 
73/09 sayılı Mimoza Kusari-Lila – Merkez Seçim komisyonu davasına ilişkin 23 Mart 
2010 tarihli kararda aynı gerekçelere başvurmuştur. 

 
24. Öyle ki Mahkeme, başvurucunun yasalarla belirlenen tüm kanun yollarını 

tüketmediğini değerlendirmiştir.  
 

 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 113(7) maddesine, Yasanın 20. maddesine ev İçtüzüğün 
36. kuralına dayanarak oybirliğiyle:  

 
 

I. İstemin kabul edilmez olarak REDDİNE karar vermiştir. 
 
II. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesine uygun şekilde taraflara bildirilip Resmi 

Gazetede yayımlanır. 
 

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

Dr. Iliriana Islami, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 
 


