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Başvurucu 

 
1. Başvurucu, Klina Belediyesine bağlı Videje köyü mukimi Bay Viktor Marku’dur.    
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İtiraz edilen karar 
 

2. Başvurucu, Kosova Cumhuriyeti Memuriyet Bağımsız Denetleme Kurulu’nun 
(bundan sonra: MBDK) 02/197/2010 sayılı idari kararı ile kendisine Klina Belediyesi 
yetkililerince 4 Ekim 2011 tarihinde teslim edilen İpek Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 
158/2011 sayı ve 5 Temmuz 2011 tarihli kararının yürütülmemesine itiraz etmiştir.  

 
Başvurunun konusu 
 

3. Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne (bundan sonra: “Mahkeme”) yapılan 
başvurunun konusu, eski işyerine iadesi konusunda onun lehine olan MBDK’nin 
02/197/2010 sayılı idari kararı ile İpek Bölge Mahkemesinin Ac. nr. 158/2011 sayı ve 
5 Temmuz 2011 tarihli kararlarının uygulanmayışı hakkında anayasal uygunluk 
denetimini talebidir.  
 

Hukuki dayanak 
 

4. Anayasa’nın 113.7 maddesi, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli Kosova 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın (bundan sonra: “Yasa”) 22. 
maddesi ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (bundan sonra: “İçtüzük”) 56.1. kuralı. 

 
Başvurunun Mahkeme’deki seyri 
 

5. Başvurucu 10 Ekim 2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.  
 

6. Mahkeme Başkanı’nın GJR 129/11 sayı ve 15 Ekim 2011 tarihli kararıyla Üye Altay 
Suroy raportör yargıç olarak görevlendirilmiştir. Başkan’ın aynı tarih ve KSH 129/11 
sayılı kararıyla Üye Snezhana Botusharova başkanlığında üyeler Prof. Dr. Enver 
Hasani ve Dr. Iliriana Islami’den oluşan Ön İnceleme Heyeti belirlenmiştir.  
 

7. Anayasa Mahkemesi Sekretaryası 18 Ocak 2012 tarihinde davaya müdahil olan 
başvurucu, Klina Belediyesi ve diğer tarafları başvurunun yapıldığını bildirmiştir. 
 

8. Üye Iliriana Islami’nin Anayasa Mahkemesi’ndeki görev süresi 26 Haziran 2012 
tarihinde dolduğundan Başkan, 2 Temmuz 2012 tarihinde çıkarttığı KSH 129/11 
sayılı kararla üye Iliriana Islami yerine Üye Kadri Kryeziu Ön İnceleme Heyeti’ne 
atanmıştır.  

 
9. Mahkeme 11 Temmuz 2012 tarihinde başvuruyu görüşüp oylamıştır.   

 
İdari dava olgularının özeti 

 
10. Başvurucu, 2 Mayıs 2000 tarihinden itibaren sözleşmesinin feshine kadar Klina 

Sosyal İşler Merkezinde (bundan sonra: Klina SİM) MPMS 122 sicil numarası ile 
memurluk yapmıştır. Klina SİM 0634/09 sayı ve 19 Mayıs 2009 tarihli kararla 
başvurucuya 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçerliliği olan ve uzatma imkanı bulunan 
sözleşme düzenlenmişti.  
 

11. Belediye İdare ve Personel Müdürlüğünün 02-118-1767/09 sayı ve 16 Aralık 2009 
tarihli yazı ile sözleşme süresinin dolduğu ve çalışması hakkında olumsuz 
değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle iş ilişkisine son verildiği bildirilmiş, 31 Aralık 
2009 tarihinden itibaren işe girmesinin gerekli olmadığı belirtilmiştir.  
 

12. İdare ve Personel Müdürlüğü 28 Aralık 2009 tarihinde 02-118-4833/09 sayılı kararı 
çıkartarak başvurucunun iş sözleşmesi süresinin dolduğu ve hakkındaki olumsuz 
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değerlendirmeden dolayı işine son verilmiştir. Bu karara karşı başvurucu yasal süre 
içerisinde Belediye İtiraz Komisyonu nezdinde itiraz başvurusunda bulunmuştur.  
 

13. İdare Müdürlüğü 5 Ocak 2010 tarihinde çıkarttığı 112-141/2010 sayılı kararla 118-
4833/09 sayılı kararı tamamen feshetmiş ve başvurucunun iş sözleşmesinde 
belirtilen koşullara göre görev süresini uzatılmasına karar verilmiştir. Akabinde İdare 
ve Personel Müdürlüğü başvurucunun 184 numaralı işyerindeki iş sözleşmesi 
süresinin 1 Ocak 2010 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2010 tarihine kadar geçerli 
olmak üzere, 6 ay daha uzatılmasına ilişkin 02/112-291/10 sayılı çıkartmıştır.  
 

14. Sağlık ve Sosyal Refah Müdürlüğü (bundan sonra: SSRM) 14 Mayıs 2010 tarihinde 
başvurucuya gönderdiği 02 nr. 118-1641/10 sayılı yazı ile sözleşme süresinin dolduğu 
ve kendisine verilen uyarı cezaları nedeniyle iş akdinin iptal edildiğini bildirmiştir. 
Başvurucu bu yazıya karşı Klina Belediyesi İtiraz Komisyonuna itiraz etmiştir. SSRM 
30 Haziran 2010 tarihinde çıkarttığı 02 nr. 118-2196/10 sayılı kararla başvurucunun 
sözleşme süresinin dolduğu ve hakkındaki olumsuz değerlendirmelerden dolayı 
memuriyetine son verilmiştir. Bu karara karşı da başvurucu yasal süre içerisinde 
itiraz başvurusunda bulunmuştur.  
 

15. Klina Belediyesi İtiraz Komisyonu 28 Temmuz 2010 tarihinde çıkarttığı 01 nr. 118-
2815/2010 sayılı kararla başvurucunun itirazını temelden yoksun bularak reddetmiş, 
SSRM’nin 5 Mayıs 2010 tarihinde 02 nr. 132-1553/10 sayılı uyarı cezası vererek 
başvurucunun iş süresine riayet etmediği kanıtlandığı gerekçesiyle Personel 
Dairesinin 02 nr. 118-2196/2010 sayı ve 30 Haziran 2010 tarihli kararını onamıştır.   
 

16. Başvurucu 12 Ağustos 2010 tarihinde KMBDK nezdinde Klina Belediyesi İtiraz 
Komisyonu kararına itiraz etmiş, KMBDK’den işvereninin olayı yeniden inceleyip 
sözleşme süresinin uzatılması, sözleşmede belirtilen Klina SİM’deki Sosyal Yardım 
Memuru görevine iadesi ve 1 Temmuz 2010 tarihinde iş sözleşmesi feshinden dolayı 
kendisine ödenmeyen gelirlerin tazminin emredilmesini talep etmiştir.   
 

17. Klina Belediyesi Personel Müdürlüğü 31 Ağustos 2010 tarihinde KMBDK’ye itiraz 
başvurusunda bulunarak Klina Belediye İtiraz Komisyonunun 02 nr. 118-2196/10 
sayı ve 30 Haziran 2010 tarihli ile 01 nr. 118-2815/2010 sayı ve 28 Temmuz 2010 
tarihli kararlarının yürürlükte kalmasını talep etmiştir.  
 

18. KMBDK dosya evrakı ve yürürlükteki mevzuata dayanarak 8 Ekim 2010 tarihinde 
02/197/2010 sayılı kararı çıkartarak başvurucunun 1637/2010 sayılı itiraz 
başvurusunu onayıp Sağlık ve Sosyal Refah Müdürlüğünün 02 nr. 118-2196/10sayı ve 
30 Haziran 2010 tarihli işine son verilmesine ilişkin kararı ile Klina Belediye İtiraz 
Komisyonunun 002 nr. 118-1641/10 sayı ve 14 Mayıs 2010 tarih ile 01 nr. 118-
2815/2010 sayı ve 28 Temmuz 2010 tarihli kararları iptal etmiştir. KMBDK, işverene 
15 gün içerisinde başvurucunun Sosyal Yardım Memuriyetine iadesini, başvurucuya 
MSH/DASHC 2003/02 sayılı Genelgenin 4. maddesi uyarınca sözleşme 
düzenlenmesini, sözleşme koşullarına uygun olarak maaşının (196,90 avro tutarında) 
düzenlenmesini ve iş ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren ödenmemiş maaşların 
tazminini emretmiştir.  Kanun yolu açıklamasında “Kurul Kararı kesinleşmiş idari 
kararı olup yasalar uyarınca yargısal incelemeye tabi tutulur; şikâyetçi taraf ise 
haklarının elde edilmesi amacıyla yetkili mahkemeye başvurabilir”.   
 

19. KMBDK’nin kararından sonra başvurucu işvereni olan Klina Belediyesine, Belediye 
Başkanına ve Klina SSRM’ye birkaç kez başvurmuştur. Ancak Klina Belediyesi bu 
kararın uygulanması için herhangi bir girişimde bulunmamıştır.  
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20. Başvurucu 19 Ekim 2010 tarihinde KMBDK’yi  bu organ tarafından onaylanan 
02/197/2010 sayı ve 8 Ekim 2010 tarihli kararın Klina Belediye Başkanı ve SSRM 
tarafından uygulanmadığını bildirmiş, KMBDK’den Kosova Meclis Başkanlığı ile 
Başbakanlığının bilgilendirilmesini talep etmiştir. 
 

21. KMBDK başvurucunun talebi üzerine 3 Kasım 2010 tarihinde Anayasa’nın 101.2 
maddesi ve 03/L-192 sayılı KMBDK Yasasının 15. maddesi 1, 2 ve 3. fıkraları uyarınca 
Kosova Cumhuriyeti Başbakanlığına başvurup bu organın kararlarının uygulanmayışı 
konusunda bilgilendirmiştir. KMBDK 03/L-192 sayılı yasasının 15.1 maddesine atıfta 
bulunarak “Kurul tarafından alınan kararın ilgili kurumun sorumlu kişisi 
tarafından yerine getirilmemesi, Kosova Cumhuriyeti Kamu Hizmetler Personeli – 
Devlet Memurları Kanun ile öngörülen görevlerin ciddi bir ihlalini oluşturur”, 
devamında yasanın 15. madde 2 fıkrasına atıfta bulunmuştur. Söz konu hüküm 
şöyledir: Bir kurum ve kurulusun yetkili sorumlusu Kurul tarafından alınan bir 
kararnameyi, işbu Kanun 13. maddesi ile belirlenen sürede yerine getirmediği 
durumda, bahsedilen kararname ile belirlenen uygulama süresinin 
tamamlanmasından sonra on beş (15) günlük bir zamanın geçmesi halinde, Kurul, 
düzenleyeceği yazılı bir bildiri ile Başbakana ve bu icra işlemini yerine getirmesi 
gereken sorumlunun doğrudan doğruya amirine bilgi verir.  
 

22. Başvurucu 10 Mayıs 2011 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Jakup 
Krasniqi’ye başvurarak Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı olarak yetkilerini 
kullanıp KMBDK kararlarının işvereni olan kurumunun yetkilileri tarafından 
uygulanmasının teminin talep etmiştir.  

 
Yargılama süreci olgularının özeti 
 

23. Başvurucu idari sürece ilişkin yolların tamamını tükettikten sonra KMBDK kararının 
uygulanması için Klina Belediye Mahkemesine başvurarak adli sürecin başlatılmasını 
talep etmiştir.  
 

24. Klina Belediye Mahkemesi başvurucunun talebini onayarak E. nr. 635/2010 sayılı 
kararı çıkartmış, borçluya yani Klina Belediyesi Başkanı, İdare ve Personel 
Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Refah Müdürlüğü’ne KMBDK’nin kararının 
uygulanması doğrultusunda başvurucunun işyerine iadesi ve iş ilişkisinden doğan 
haklarının iadesi için gerekli önlemlerin alınmasını emretmiştir. Söz konusu 
mahkeme KMBDK kararlarının kesinleşmiş idari ve icra kararı olduğunu ve bu 
olgudan hareketle 03/L-192 sayılı KMBDK yasasının 14. maddesi uyarınca Klina 
Belediyesi yetkili organları tarafından uygulanmış olması gerektiğini belirtmiştir.  
 

25. Klina Belediyesi borçlu sıfatıyla 7 Şubat 2011 tarihinde Klina Belediye Mahkemesinin 
E. nr. 635/2010 sayı ve 18 Kasım 2010 tarihli kararına itiraz edip kararın iptalini 
talep etmiştir.  
 

26. Klina Belediye Mahkemesi borçlu olan Klina Belediyesinin E. nr. 635/2010 sayılı 
kararın icrasına ilişkin itirazını temelden yoksun bularak 7 Nisan 2011 tarihinde 
reddetmiştir. Bu karardan memnun kalmayan Klina Belediyesi İpek Bölge 
Mahkemesine itiraz etmiştir.  
 

27. İpek Bölge Mahkemesi, borçlu sıfatıyla Klina Belediyesinin itirazı üzerine 5 Temmuz 
2011 tarihinde çıkarttığı Ac. nr. 158/2011 sayılı kararla Belediye’nin itirazını temelden 
yoksun bularak reddetmiş, ilk derece mahkemesinin E. nr. 635/2010 sayı ve 7 Nisan 
2011 tarihli kararını onamıştır. Mahkeme kararının gerekçesinde şu ifadeye yer 
verilmiştir: “KMBDK kararı kesinleşmiş idari süreç kararı olup İcra Usulleri 
Yasasının 24.1 (b) ile 26.3 maddeleri uyarınca bağlayıcıdır ve Klina Belediyesi 
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tarafından Yüksek Mahkeme nezdinde idari dava açmasının kararın yürütümünü 
durdurmaz.”   

 
Başvurucunun iddiaları 
 

28. Başvurucu, işvereni olan Klina Belediyesince yargı kararlarının uygulanmayışıyla 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 3. madde 2. fıkrası [Kanun Önünde Eşitlik], 
7. madde 1. fıkrası [Değerler], 21. madde 1 ve 3. fıkraları [Genel Esaslar]; Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 22. madde 2 fıkrası, Anayasa’nın 23. maddesi [İnsan 
Onuru], 24.2 maddesi [Kanun Önünde Eşitlik] ve 49. madde 1. fıkrasıyla güvence 
altına alınan anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.   
 

29. Başvurucu, Klina Belediyesinin ilkönce Kurulun, daha sonra Klina Belediye 
Mahkemesi ile İpek Bölge Mahkemesi kararlarını uygulamadığı için rahatsızlığını dile 
getirmiştir. Ancak, başvurucuya göre, Hükümet de bu konuda yasalar ve mahkeme 
kararlarının uygulanması için bir mekanizma oluşturacak şekilde herhangi bir 
girişimde bulunmamıştır.   

 
İdari ve adli kararların uygulanma usullerine ilişkin ilgili yasal hükümler 
  
 İcra Usulleri Yasası (03/L-008) 
 

30. Kosova Cumhuriyeti’nde yürütme usulleri, yasal kurallar ve kararların güvenliği İcra 
Usulleri Yasası (03/L-008) ile düzenlenir. 

 
Madde 1 [Yasanın Kapsamı] 
1.1 İşbu Yasa tarafınca, özel bir yasa ile aksi öngörülmediği takdirde, ona bağlı 

olarak icra hakları (icra usulleri) esasları gereksinimlerinin gerçekleştiği 
mahkeme usullerine ilişkin kurallar belirlenir. 
 

1.2 İşbu Yasa hükümleri, belirtilen bu tür icra ile ilgili olarak bir diğer organ 
yargılama yetkisinin bir yasa ile öngörüldüğü durumları dışında, aynı 
zamanda parasal yükümlülüklerin öngörüldüğü idari ve hafif suçlar usulleri 
kararlarında verilen icra için de uygulanır. 

 
Madde 24 [İcra Makamları] 
 
24.1 İcra hakları aşağıdakiler gibidir: 
 
a) mahkeme icra kararı ve icra mahkeme uzlaşması; 
b) parasal yükümlülükle ilgili olması ve yasa ile bir başka durumun öngörülmesi 

halinde, idari usul ve idari uzlaşmalarda verilen icra kararı; 
c) noter icra belgesi; 
d) yasa ile icra belgesi olarak adlandırılan diğer bir belge. 
 
Madde 26 [Kararların İcra Edilirliği] 

1. Herhangi bir verilmesi gereken ya da gerçekleştirme için kredinin 
emredildiği mahkeme kararı, yasalaştırılması halinde ve gönüllü 
gerçekleştirme (eşitleme zaman süresi) zaman süresinin sona ermesi 
durumunda icra edilebilir. Gönüllü gerçekleştirme zaman süresi, yasa ile 
aksi öngörülmediği takdirde, icra borçlusuna kararın teslim edildiği günden 
yürümeye baslar ve mahkeme kararı ile tayin edilen son günün bitiminde 
sona erer. 
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Madde 294 [İsçinin İşyerine Geri Çevrilmesi Durumunda Verilen Parasal 
Tazminat] 

2. İsçinin işyerine geri çevrilmesi önergesinde bulunan icraat alacaklısı, isçinin 
işyerine geri çevrilmesi ile ilgili kararın geçerlilik kazandığı günden itibaren 
işyerine geri çevrildiği güne kadar ödenen aylık gelirler adına, ödeneklerin 
işveren tarafından para tutarının verilmesini belirleyen kararnamenin 
mahkeme tarafından getirilmesini isteme hakkına sahiptir. Aynı kararname 
ile mahkeme, belirli aylık gelirlerin verilmesi ile ilgili icraatın 
uygulanmasını saptar. 

 
03/L-192 KMBDK Yasası  
Madde 13 [Kurul Kararı] 

Kurul tarafından alınan kararname, nihai bir idari kararnameyi oluşturur 
ve işverenin personel yüksek görevlisi ya da en yüksek yetkili idare makamı, 
ya da itiraz eden taraf ile ilgili ilk kararnameyi alan sorumlu görevlisi 
tarafından yerine getirilir. Kararnamenin teslim alınmasından itibaren on 
beş (15) günlük bir zaman dilimi içerisinde onun gerçekleştirilip yerine 
getirilmesi gerekir. 

 
Madde 14 [İtiraz Hakkı] 

Kurul tarafından alınana kararname ile memnun olmayan ve Kurulun 
aldığı söz konusu kararının kanuna aykırı olduğu görüsünde olan taraf, 
kararnamenin tebligat yolu ile ibraz edildiği tarihten itibaren otuz (30) 
günlük bir zaman dilimi içerisinde yetkili bir mahkemede idari bir dava 
süreci için başvuru yapabilir. Mahkemede idari davanın başlatılması, Kurul 
kararının yerine getirilmesi için engel değildir. 

 
Madde 15 [Kurul Kararları Uygulanmadığı Durumlarda Uygulanacak Usul] 

1. Kurul tarafından alınan kararın ilgili kurumun sorumlu kişisi tarafından 
yerine getirilmemesi, Kosova Cumhuriyeti Kamu Hizmetler Personeli – 
Devlet Memurları Kanun ile öngörülen görevlerin ciddi bir ihlalini 
oluşturur. 
 

2. Bir kurum ve kurulusun yetkili sorumlusu Kurul tarafından alınan bir 
kararnameyi, işbu Kanun 13. maddesi ile belirlenen sürede yerine 
getirmediği durumda, bahsedilen kararname ile belirlenen uygulama 
süresinin tamamlanmasından sonra on beş (15) günlük bir zamanın geçmesi 
halinde, Kurul, düzenleyeceği yazılı bir bildiri ile Başbakana ve bu icra 
işlemini yerine getirmesi gereken sorumlunun doğrudan doğruya amirine 
bilgi verir. 

 
3. İşbu madenin 2. fıkrası esasınca bildirinin sunulması istemi, icra işlemi için 

sorumlu olan sorumlu yönetici kişiye karsı disiplin prosedürünün açılması 
anlamına da gelir ve böyle var sayılır, ve bu süreç Kosova Cumhuriyeti 
Kamu Hizmetler Personeli – Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen hüküm 
ve kurallara uyacak şekilde yerine getirilir. 

 
4. Bahsedilen bu kararın yerine getirilip icra edilmesi süresinden itibaren otuz 

(30) günlük bir zaman dilimi içerisinde, ilgili taraf, bunu yerine getirmeyen 
kurum ve onun yönetici personeline karsı, belediyenin yetkili mahkemesine 
başvurup bir icra süreci başlatabilir ve bu gelişme yüzünden ileri gelen 
maddi zarar ve maddi olmayan zararları geri ödenmesini – tazmin 
edilmesini talep edebilir. Eğer yetkili mahkeme, bununla ilgili durumsa 
sırasında, kararnamenin yerine getirilmesine itiraz eden isçiyi (tarafı) haklı 
bulursa, ayrıca almadığı maaş ve gelirlerin geri ödenmesi, mahkeme 
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masrafları ve diğer olası masraflarının da telafi edilmesi konusunda da 
karar alırsa, bu kuruluşta icra görevinde sorumlu olan kişi kanuna göre bu 
kurulusu maddi zarar sokması yüzünden de sorumluluk taşır. 

 
Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

31. Başvurucunun başvurusu hakkında bir karara varabilmek için Mahkemenin öncelikle 
Anayasa’da belirlenip Yasa ve İçtüzük’te ayrıntılı olarak açıklanan kabul edilirlik 
koşullarının yerine getirilip getirilmediğini görüşmesi gerekir.  
 

32. Mahkeme, öncelikle başvurucunun Mahkeme’ye başvurmak için Anayasa’nın 113.7 
maddesinde belirtildiği şekilde yetkili bir taraf olup olmadığını belirlemek 
durumundadır.  Başvurucu gerçek kişi olup Anayasa’nın 113.7 maddesine (bireysel 
başvuru) göre yetkili taraftır.  
 

33. Başvurucunun yasal süre içerisinde başvurma konusunda Yasa’nın 49. maddesinde 
belirtilen kabul edilirlik koşullarını da yerine getirdiğini kanıtlaması gerekir. Dava 
evrakından son yargı kararının başvurucuya 20 Ağustos 2011 tarihinde teslim edilmiş 
olan AC. nr 158/2011 sayı ve 5 Temmuz 2011 tarihli İpek Bölge Mahkemesinin kararı 
olduğu anlaşılmıştır. Başvurucu Mahkeme’ye 10 Ekim 2011 tarihinde başvurmuş olup 
başvurunun 4 aylık yasal süre içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.  
 

34. Mahkeme, başvurucunun Yasa’nın 47.2 maddesinde belirtilen koşulların yerine 
getirildiğinin kanıtlanması gerektiğini de tespit etmiştir. Başvurucunun ilk önce 
çalıştığı kurum bünyesinde kanun yollarını tüketip daha sonra haklarının 
gerçekleştirilmesi amacıyla idari usulde kararının kesinleşmiş olan KBDK’ye 
başvurmuş ve KBDK’nin kararının uygulanmasını talep ederek hakkında itiraz hakkı 
bulunmayan İprek Bölge Mahkemesinin AC. nr. 158/2011 sayılı kararla icra usulüne 
ilişkin en son kanun yolunu da tüketmiştir. Yürürlükteki mevzuata göre başvurucu 
tüm kanun yollarını tüketmiştir.  
 

35. Mahkeme, başvurucunun başvurusunda hangi kamu otoritesinin kararıyla hangi hak 
ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini açıkça belirtip belirtmediğini de tespit etmiştir. 
Başvurucu, Anayasa ile güvence altına alınan hangi haklarının hangi kamu 
otoritesince ihlal edildiğini açıkça belirterek bu koşulu da yerine getirmiştir.  
 

36. Mahkeme, başvurucunun yetkili taraf olup Mahkeme’ye başvurmak için süreye ilişkin 
kıstasları yerine getirdiği, tüm kanun yollarını tükettiği ve iddia edilen ihlalleri açıkça 
belirterek ihlali işleyen kamu otoritesini de açıklamıştır. 

 
Başvuru hakkında anayasal denetim 
 

37. Başvurunun kabul edilirlik usulüne ilişkin kıstaslar yerine getirildiğine göre 
Mahkeme, başvuru esasının incelemesine geçebilir.  
 

38. Mahkeme dava dosyasındaki evraktan, KBDK kararı, Klina Belediye Mahkemesinin 
E. nr. 635/2010 sayı ve 18 Kasım 2010 tarihli kararı ile E.nr. 635/2010 sayı ve 7 
Nisan 2011 tarihli kararı ile icra usulünün son mercii sayılan İpek Bölge 
Mahkemesinin Ac. 158/ 2011 sayı ve 5 Temmuz 2011 tarihli kararı dahil olmak üzere 
kamu otoriteleri ve yargı kararlarının hepsi onun lehinde olduklarından 
başvurucunun hiçbirine itiraz etmediğini tespit etmediğini tespit etmiştir. 
Başvurucunun başvurusu KBDK ile yargı kararlarının Klina Belediyesi otoritelerince 
uygulanmayışıyla ilgilidir.  
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39. Başvurucunun idari ve hukuk yargısına ilişkin idari işlem yollarının tamamını 
tükettiği anlaşılıyor. Ancak başvurucunun yukarıda zikredilen kararlarla elde ettiği 
hakkın gerçekleştirilmesine yönelik tüm çabalarının Klina Belediyesi otoritelerince 
ciddiye alınmamıştır.  
 

40. Öyle ki kesinleşmiş bir nihai yargı kararının uygulanması için somut adımların 
atılmaması bu belediyenin yargı kararlarını uygulamaya hazırlıklı olduğunu 
kanıtlamaya başarılı olmamıştır. Yargı kararlarının belediyelerce uygulanmaması 
Anayasa’nın 124.6 maddesine tamamen aykırıdır. Söz konusu madde şöyledir: 
 
Belediyelerin, Anayasa ve yasalara uyma ve yargı kararlarını uygulama 
zorunlulukları vardır. 
 

41. Yargı kararlarını temelsiz gerekçelerle ertelenmesi yerine uygulanmasının Kosova 
Cumhuriyeti belediyeleri için anayasal sorumluluktur. Belediye otoritelerinin idari 
uyuşmazlık davası açmaya yönelik gerekçesinin tüm usulleri açıkça belirlemiş olan 
ilgili yasaya (bkz. 03/L-192 sayılı KBDK Yasasının 14. maddesi, […]Mahkemede 
idari davanın başlatılması, Kurul kararının yerine getirilmesi için engel değildir] 
uygun şekilde idari işlem sonucunda alınmış olan KBDK nihai kararının 
uygulanmaması için mazeret gösterilemez.   
 

42. Anayasa Mahkemesi KBDK’nin yasal statüsünün açıklığa kavuşturulması bakımından 
KBDK’nin Anayasa’ya uygun şekilde (bkz. Anayasa’nın 101.2 maddesi) çıkartılan yasa 
ile kurulmuş bağımsız bir kurum olduğunu değerlendirmektedir. Öyle ki bu kurumun 
yetki alanıyla ilgili meselelere ilişkin yükümlülüklerin hepsi Kosova Memuriyet 
Yasasıyla statüsünün belirlendiği çalışanların bulunduğu diğer ilgili kurumlar için 
hukuki etki yaratır. Bu kurumun kararları kesinleşmiş idari kararlar olup alacaklının 
idari süreç sonucunda elde ettiği hakkın gerçekleştirilmesi amacıyla sunacağı önerisi 
doğrultusunda ilgili mahkemece icra edilmelidir.  
 

43. Sözleşmenin 6. maddesi yargı sürecinin idari aşamalarında da uygulanır; başka bir 
deyişle Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 31. maddesiyle de güvence altına alınan 
“adil ve tarafsız yargılanma hakkı” çerçevesi içerisinde yer alır. Bundan, Kurul 
kararlarının uygulanmayışının Sözleşme’nin 6. maddesiyle ilgili husus olup ihlal 
teşkil ettiği ortaya çıkmaktadır.  
 

44. Dahası Mahkeme, Anayasa’nın 54. maddesine de atıfta bulunmak ister. Söz konusu 
madde şöyledir: Herkesin, bu anayasa ve yasayla güvenceye bağlanmış hakların 
ihlali veya yok sayılması durumunda yargı yoluyla koruma ve böyle bir hakkın 
ihlali tespit edildiği durumda etkin yasal araçlara başvurma hakkı vardır. 
 

45. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 6. maddesiyle ilgili olarak 
Kosova Anayasası’nın 31. maddesiyle güvence altına alınmış hakların 
gerçekleştirilmesi konusunda başarısızlığın ortaya çıktığı durumdan memnun 
kalmayan tarafın yargı sürecini başlatmaya hakkı olduğunu vurgulamaktadır. Bir 
nihai yargı kararının müdahil taraflardan birinin aleyhine olacak şekilde etkisiz 
kalmasına izin verilmesi durumunda Kosova Cumhuriyeti hukuk sisteminin bir 
anlamı olmayacaktı. Yukarıda zikredilen maddelerin yorumlanması mahkemeye 
başvurmakla ilgilidir. Öyle ki süreçlerin etkisizliği ve kararların uygulanmaması 
Kosova kurumlarının uymakla yükümlü oldukları hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı 
durumlara götüren etkiler yaratır (bkz. AİHM Başvuru no: 67534/01 Romashov v. 
Ukrayna davası 25 Temmuz 2004 tarihli kararı). 
 

46. Mahkeme, herhangi bir mahkeme tarafından alınan kararın icrasının adil yargılanma 
hakkının bir parçası olduğunu, bu hakkın yukarıda belirtilen maddelerle güvence 
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altına alındığını değerlendirmiştir (bkz. Hornsby v. Yunanistan davası, 19 Mart 1997 
tarihli karar, 1997-II Raporları, s. 510, madde 40). Bu davada başvurucunun lehine 
çıkan bir nihai karardan kazanılan bir haktan mahrum bırakılmaması gerekirdi. Bir 
davanın gözden geçirilmesi ve yeniden görüşülmesi amacıyla kararın 
uygulanmayışını hiçbir organ haklı gösteremez (bkz. Başvuru no: 48553/99 
Sovtranstvo Holding v. Ukrayna davası, AİHM 2002-VIII kararı, 72. madde ve 
52854/99 sayılı Ryabylkh v. Rusya davası, AİHM 2003-IX kararı 52. madde). Öyle ki 
yetkili organların hukuk ve uygulama anlamında etkin olan kararların gereksiz 
gecikmeler olmaksızın uygulanmasını sağlayacak bir sistem kurma yükümlülüğü 
vardır (bkz. 21839/03 sayılı Pecevi v. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya 
davası 6 Kasım 2008 tarihli kararı; 22731/02 sayılı Martinovska v. Eski Yugoslavya 
Cumhuriyeti Makedonya davası 25Eylül 2006 tarihli karar).  
 

47. Son olarak Mahkeme, belediye organlarınca kararın uygulanmayışı ve Kosova 
Cumhuriyeti yetkili organlarının ilgili organ ve mahkemelerin kararlarının 
uygulanması için etkin bir mekanizma oluşturmadaki başarısızlığı Anayasa’nın 31, 32 
ve 54. maddesi ile AİHS’nin 13. maddesiyle ilgili 6. madde ihlali teşkil eder.  
 

48. İlgili otoriteler KBDK’nin 8 Ekim 2010 kararların uygulanmasında başarısız olmaları 
Anayasa’nın 54. maddesi ve AİHS’nin 13. maddesini tüm yararlı etkilerinden yoksun 
bırakmışlardır.  
 

49. AİHS’Nin 13. maddesi şöyledir: 
 

“Bu sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili 
resmi görev ifa eden kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da 
olsa, durumun düzeltilmesi için ulusal bir makama başvurma hakkına sahiptir.” 

 
50. Mahkeme, bu koşullarda, Anayasa ve AİHS’nin zikredilen maddeleriyle güvence 

altına alınan adil ve etkin yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve KBDK’nin 02/197/ 
2010 sayı ve 8 Ekim 2010 tarihli kararı ile İpek Bölge Mahkemesinin Ac. nr. 158/2011 
sayı ve 5 Temmuz 2011 tarihli kararının yürütülmesi gerektiğini değerlendirmiştir.  
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Yasa’nın 20. maddesi ve İçtüzüğün 56.(1) kuralına dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin 11 
Temmuz 2012 tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 
 
I. Oybirliğiyle başvurunun kabul edilir olduğuna; 

 
II. Anayasa’nın 31, 32 ve 54. maddesi ile AİHS’nin 6 ve 13. maddelerine ilişkin ihlalin 

bulunduğuna; 
 

III. KBDK’nin 02/197/2010 sayı ve 8 Ekim 2010 tarihli kararı ile İpek Bölge 
Mahkemesinin Ac. nr. 158/2011 sayı ve 5 Temmuz 2011 tarihli kararının yetkili 
organlarca ve özellikle Klina Belediyesince yürütülmesi gerektiğine karar 
verilmiştir.  
 

IV. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesi uyarınca taraflara bildirilip Resmi Gazetede 
yayımlanır. 

 
V. Karar derhal yürürlüğe girer.  

 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 

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

 
 


