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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI 113/11 
 
 

Başvurucu 
 

“DEOLITTE KOSOVA” SHPK 
 

 
Kosova Yüksek Mahkemesi’nin KRJA nr. 3/2010 sayı ve 4 Mayıs 2011 tarihli 

kararı hakkında anayasal denetim başvurusu 
 
 
 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
 
Mahkeme Heyeti: 
 
Enver Hasani, Başkan 
Kadri Kryeziu, Başkanvekili 
Robert Carolan, Üye 
Altay Suroy, Üye 
Almiro Rodrigues, Üye 
Snezhana Botusharova, Üye 
Ivan Čukalović, Üye 
 
 
 
Başvurucu: 

 
1. Başvurucu, rr. Andrea Gropa nr. 29 10000 Priştine adresinde mukim avukat Bejtush 

Isufi tarafından temsil edilen DELOTTE KOSOVA – SHPK’dir.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. Kosova Yüksek Mahkemesi’nin A.nr. 1713/2007 sayı ve 14 Nisan 2009 tarihli 
kararının yeniden incelenmesine ilişkin olağanüstü başvurunun reddedildiği KRJA 
nr. 3/2010 sayı ve 4 Mayıs 2011 tarihli Kosova Yüksek Mahkemesi kararıdır.  

 
Başvurunun Konusu 
 

3. Başvurucu, Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 32. maddesinin [Adil ve Tarafsız 
Yargılanma Hakkı] ihlal edildiğini ileri sürerek Kosova Yüksek Mahkemesi’nin KRJA 
nr. 3/2010 sayı ve 4 Mayıs 2011 tarihli kararına itiraz etmiştir. Başvurucu şu iddiayı 
ileri sürmüştür:   

 
Yeni İdari Uyuşmazlıklar Yasası’nın kendisi için daha elverişli olduğunu ileri 
sürmüştür. Bunun nedeni eski İdari Uyuşmazlıklar Yasasının, en azından 
Kosova Yüksek Mahkemesi’nin yorumuna göre, bu kanun yolunu öngörmeyip -
durumdan anlaşılacağı üzere- yeni yasada açıkça belirtilmiş olmasıdır. Bu 
durumda Yüksek Mahkeme yeni yasa hükümlerini uygulayıp yargı kararının 
olağanüstü yeniden görüşülmesine ilişkin talebini onayarak esasa ilişkin bir 
karar çıkartması gerekirken başvurucunun Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 
32. maddesiyle güvence altına alınan kanun yolu hakkını ihlal etmiştir.  

 
İlgili Hukuk 
 

4. Başvuru Anayasa’nın 113.7 fıkrasına, 03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi Hakkında Yasa’nın (bundan sonra: “Yasa”) 20, 22.7 ve 22.8 maddesine 
ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (bundan sonra: “İçtüzük”) 
56. kuralı 2 fıkrasına dayandırılmıştır.  

 
Başvuru Süreci 
 

5. Başvurucu 16 Ağustos 2011 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne 
(bundan sonra: “Mahkeme”) başvurmuştur.  
 

6. Mahkeme 12 Ekim 2011 tarihinde Kosova Yüksek Mahkemesi ile başvurucuya KI 
113/11 sayılı anayasal denetim başvurusuna ilişkin sürecin başlatıldığını bildirmiştir.  
 

7. Üyeler Snezhana Botusharova (başkan), Kadri Kryeziu ve Prof. Dr. Ivan Čukalović’ten 
oluşan Ön İnceleme Heyeti 2 Temmuz 2012 tarihinde Üye Altay Suroy’un raporunu 
görüştükten sonra tam kadroda toplanan Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul 
edilmezliğine ilişkin öneri sunmuştur.  
 

Olguların Özeti 
 

8. Yeniden İnceleme Bağımsız Kurulu (bundan sonra: YBK) 6 Haziran 2007 tarihinde 
çıkarttığı A.nr. 125/2007-ATK sayılı kararla başvurucunun Kosova Vergi İdaresi’nin 
(bundan sonra: KVİ) yeniden değerlendrime raporlarına dayandırdığı 73/2007 sayı 
ve 6 Nisan 2007 tarihli Katma Değer Vergisi (KDV), kar vergisi ve stopaj vergisine 
ilişkin yükümlülük kararına yönelik itirazını reddetmiştir.  
 

9. Deloitte Kosova sh.p.k. (başvurucu) 1 Temmuz 2007 tarihinde Kosova Yüksek 
Mahkemesi’ne dava açarak YKB’nin A.nr. 125/2007 sayı ve 6 Haziran 2007 tarihli 
kararının iptalini talep etmiştir. Bu davada başvurucu, YKB’nin karar gerekçesinde 
başvurucu ile diğer şirketler arasında imzalanan sözleşmelerin ticari sözleşme olarak 
değil de iş sözleşmesi olarak ele alınmasına itiraz etmiştir.  
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10. Kosova Yüksek Mahkemesi’nin A. nr. 1713/2007 sayı ve 14 Nisan 2009 tarihli 

kararıyla başvurucunun dava dilekçesi YBK’nin bildirdiği gerekçeden dolayı 
reddedilmiştir.  
 

11. Yüksek Mahkeme karar gerekçesinde iki tüzel kişinin hizmet sözleşmesi akdetmiş 
olmasına rağmen, hesap ayrıntılarından anlaşılabileceği üzere, işin bireyler 
tarafından gerçekleştirildiği tespitinde bulunmuştur.  Devamında bu bireylerin şirket 
dadına değil de kendi hesaplarına çalıştığı, başvurucunun stopaj ile gelir vergisi 
ödemesi gerektiği tespit edilmiştir.  
 

12. Başvurucu Kosova Yüksek Mahkemesi’nin A. nr. 1713/2007 sayı ve 14 Nisan 2009 
tarihli kararından memnun kalmayarak Kosova Yüksek Mahkemesi’ne olağanüstü 
yeniden inceleme talebinde bulunarak başvurmuştur.  
 

13. Kosova Yüksek Mahkemesi’nin A.nr. 1713/2007 sayı ve 19 Nisan 2009 tarihli kararı 
hakkında olağanüstü yeniden inceleme talebine ilişkin KRJA nr. 3/2010 sayı ve 4 
Mayıs 2011 tarihli kararıyla Yüksek Mahkeme yeniden inceleme talebini reddederek 
şu gerekçeyi ileri sürmüştür: 
 

Tüm ülke sathında yetkili olan Kosova Yüksek Mahkemesi tarafından çıkartılan 
kararın olağanüstü yeniden incelenmesine ilişkin başvuru dava dosyasındaki 
yazışmalardan İdari Uyuşmazlıklar Yasası’nın 19. madde 2. fıkrası anlamında 
yapılamayacağı ortaya çıkmaktadır. 

 
Başvurucunun İddiaları 
 

14. Başvurucu, Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin KRJA nr. 3/2010 sayı ve 4 
Mayıs 2011 tarihli kararına Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 32. maddesinin 
[Kanun Yollarına Başvurma Hakkı] ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etmiştir. Bu 
madde şöyledir: 
 

Her kişi, yasayla belirlenen hak ve çıkarlarına tecavüz eden mahkeme ve 
yönetim kararlarına karşı hukuki araçlara başvurma hakkına sahiptir. 

 
15. Başvurucu devamında Kosova Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuata göre 

davada müdahil olan taraflar yargı kararının olağanüstü gözden geçirilmesi için 
başvuruda bulunduklarında, buna ilişkin kararın idari davalarda yetkili olan ilk 
derece mahkemesinin çıkartması gerektiğini ileri sürmüştür.  03/L-202 sayılı İdari 
Uyuşmazlık Yasası’nın 24. maddesi şöyledir:  
 

İkinci mercideki idari konulardan yetkili mahkemenin nihai kararına karsı, 
ilgili taraf mahkeme kararının olağandışı değerlendirmesine ilişkin talebini 
Kosova Yüksek Mahkemesine sunabilir. 

 
16. Başvurucu devamında şunu ileri sürmüştür: 

 
Adalet Mahkemeleri Yasası henüz yürürlükte değildir, idari davalara bakmaya 
tek yetkili mahkeme, ilk ve ikinci derecede, Kosova Yüksek Mahkemesi’dir. Bu 
yüzden 5 Kasım 2010 tarihinden (Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 15 gün 
sonra) itibaren yürürlükte olan 03/L-202 sayılı İdari Uyuşmazlıklar Yasası 
hükümleri uyarınca Yargı Kararının Olağanüstü Gözden Geçirilmesi 
başvurusunu incelemekle yükümlüydü. Bu yasanın 70. maddesi şöyledir: 
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İşbu Yasanın yürürlüğe girdiği güne kadar yapılan dava başvurularıyla ilgili 
olarak, işbu Yasanın ilgili tarafın daha fazla lehine olduğu durumlar hariç, 
şimdiye kadarki hükümlere dayanan usuller uygulanır.  

 
17. Başvurucu sonunda Anayasa Mahkemesi’ne şu öneride bulunmuştur:  

 
- Başvurunun kabul edilir olarak ilanını 
- Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 32. maddesi ihlalinin teyidini, 
- Kosova Yüksek Mahkemesi’nin KRJA br. 3/2010 sayılı kararını bozup 

dosyanın iadesini. 
 
Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

18. Başvurucu, Anayasa’nın 32. maddesinin [Kanun Yollarına Başvurma Hakkı] 
başvurusuna dayanak teşkil ettiğini ileri sürmüştür.  
 

19. Başvuru kabul edilirlik koşulları Anayasa’da belirtilmiş olup Anayasa Mahkemesi 
Hakkında Yasa ve içtüzük’te ayrıntılı olarak açıklanmışlardır.  
 
Yasa’nın 48. maddesi şöyledir:  
 

Başvurucu, başvurusunda ihlal edildiği iddiasında bulunduğu hak ve 
özgürlüğünü açıkça belirtmek ve kamu otoritesinin hangi somut hükmüne itiraz 
etmek istediğini açılamak durumundadır. 

 
20. Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi’nin görevi hukuk mahkemeleri tarafından 

çıkartılan kararlar hakkında temyiz başvurusunun yapıldığı mahkeme şeklinde 
faaliyet göstermek olmadığını hatırlatır. Usul ve maddi hukuka ilişkin kuralların 
yorumlanıp uygulanması görevi hukuk mahkemelerine aittir (bkz. mutatis mutandis 
Garcia Ruiz – İspanya [GC] 30544/96 davası AİHM 1999-I tarihli kararı 28. 
Maddesi). 
 

21. Mahkeme, başvurucuların iddialarını desteklemek için ilk görünüş ispatı türünden 
bir delil sunmadıklarını tespit etmiştir  (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 31. 
maddesinn, Anayasa’nın 113.7 maddesi ile Yasa’nın 48. maddesinde belirtildiği 
şekilde, onların iddialarını hangi şekilde desteklediğini açıklamamışlarıdır. 
 

22. Başvurucunun iddiasına göre Yüksek Mahkeme kararında esasa ilişkin açıklamayı 
yapmış olmasına rağmen başvurucu, Yüksek Mahkeme’nin esasa incelemesine ilişkin 
karar almadığından Anayasa’nın 32. maddesinin ihlal edildiğini belirtip adalet 
mahkemelerince hukukun yanlış uygulanmasından haklarının ihlal edildiğini ileri 
sürmüştür.   
 

23. Bu başvuruda başvurucular, kararlara itiraz etme ve yanlış yapıldığını düşündükleri 
yasa yorumuna karşı KVİ, Bağımsız Denetleme Kurulu, Yüksek Mahkeme ve Kamu 
Savcılığı nezdinde dava açma imkanları sunulmuştur. Usulün bir bütün olarak ele 
alınmasından sonra Mahkeme, yargılama süresince herhangi bir haksızlık veya 
keyfiliğin olduğunu gözlemlememiştir (bkz. mutatis mutandis, Shub – Lituanya 
davası ile ilgili AİHM’nin 17064/06 sayı ve 30 Haziran 2009 tarihli kabul edilmezlik 
kararı).  
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24. Sonuç olarak bu başvuruda kabul edilirlik koşulları yerine getirilmemiştir. O, itiraz 
konusu kararla Anayasa ile güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini 
ispatlamakta başarısız olmuştur.  
 

25. Öyle ki İçtüzüğün 36 (2b) kuralına göre başvurunun açıkça temelden yoksun olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kural şunu belirlemiştir: Mahkeme, açıkça isnat 
edilmeyip aşağıdaki kanaatlere varması durumunda istemleri reddedecektir: 
Sunulan olguların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali iddialarını 
gerekçelendirmediği zaman”. 
 
 
 
 

 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Yasa’nın 48. maddesi ve İçtüzüğün 36 (2b) kuralı uyarınca 
Anayasa Mahkemesi’nin 2 Temmuz 2012 tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 

 
 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak reddine karar verilmiştir. 

 
II. İşbu karar Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca taraflara bildirilip Resmi Gazetede 

yayımlanır. 
 

III. Karar derhal yürürlüğe girer.  
 
 
 

Raportör Yargıç  Anayasa Mahkemesi Başkanı 

 

Altay Suroy, imza Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


