
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priştine, 31 Ağustos 2012 
Nr. Ref.: RK 292/12 

 
 

 
 

KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI 13/11 
 
 

Başvurucular 
 

Jeton Salihu ve Mentor Salihu 
 

 
Mitroviça Bölge Mahkemesi’nin P. nr. 211/06 sayı ve 1 kasım 2007 tarihli kararı, 

Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Ap.nr. 48/2008 sayı ve 14 Mayıs 2007 tarihli 
kararı ile Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Pzd. nr. 118/2010 sayılı kararı 

hakkında anayasal denetim başvurusu 
 
 
 
 

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

 
1. Başvurucular, Mitroviçalı avukat Mahmut Halimi tarafından temsil edilen Vıçıtırın 

Belediyesine bağlı Durar köyü mukimleri Jeton Salihu ve Mentor Salihu kardeşlerdir.     
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İtiraz edilen kararlar 
 

2. Başvurucular Mitroviça Bölge Mahkemesi’nin P. nr. 211/06 sayı ve 1 kasım 2007 
tarihli kararı ve Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Ap.nr. 48/2008 sayı ve 14 Mayıs 
2007 tarihli kararına itiraz etmişlerdir.  

 
Başvurunun konusu 
 

3. Başvurunun konusu başvurucuların 31 Aralık 2005 tarihinde Nexhat Meholli’yi 
öldürme ve Berat Meholli’yi hafif yaralama suçlarıyla ilgilidir. Başvuruculara kesilen 
ceza 1 kasım 2007 tarihliydi. Aynı tarihte başvurucuların babası Slih Salihu, Nexhat 
Meholli ile Berat Meholli’yi hafif yaralama suçundan ceza almıştır.  

 
Hukuki dayanak 
 

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

 
Başvurunun Mahkeme’deki seyri 
 

5. Başvurucular 7 Şubat 2011 tarihinde Mahkeme’ye başvurmuştur.  
 

6. Başvurucuların babası Salih Salihu 2 Mart 2011 tarihinde Mahkeme’ye ceza lamasına 
ilişkin evrakı teslim etmiştir.  
 

7.  Mahkeme Başkanı’nın 2 Mart 2011 tarihli kararıyla Üye Iliriana Islami raportör 
yargıç olarak görevlendirilmiş ve Üye Robert Carolan başkanlığında, üyeler Almiro 
Rodrigues ve Kadri Kryeziu’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti belirlenmiştir.  
 

8. Mahkeme’nin 11 Temmuz 2011 tarihli yazısıyla Mitroviça Bölge Mahkemesi’nden 
başvuruyla ilgi bilgiler talep edilmiştir. Mitroviça Bölge Mahkemesi’nin 19 Temmuz 
2011 tarihli cevabı 22 Temmuz 2011 tarihinde Mahkeme’ye ulaşmıştır.  
 

9. Ön İnceleme Heyeti 19 Haziran 2012 tarihinde raportör yargıcın raporunu 
inceledikten sonra Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliğine ilişkin öneri 
sunmuştur.   
 

Başvurucular tarafından sunulan evraka dayanılarak olguların özeti 
 

10. Mitroviça Bölge Mahkemesi’nin 1 Kasım 2007 tarihinde çıkarttığı P.nr. 211/06 sayılı 
kararla Kosova Geçici Ceza Yasası’nın 164. maddesi gereğince cinayetten ve 153. 
madde 2 fıkrası gereğince hafif yaralama suçundan başvurucular suçlu 
bulunmuşlardır. Mahkeme, Mentor Salihu’yu on yıl üç ay toplam hapis cezasıyla 
mahkûm etmiştir. Mahkeme, Jeton Salihu’yu sekiz yıl iki ağırlaştırılmış hapis 
cezasına çarptırmıştır. Babaları da aynı gün şiddet uygulamaktan tutuklanmıştır.  
 

11. Başvurucular verilen cezalara birbirinden ayrı olarak Yüksek Mahkeme nezdinde 
itiraz etmişlerdir. İtiraz başvurularında başvurucular, Kosova Geçici Ceza Yasası’nın 
ihlal edildiğini, olguların yanlış ve eksik tespit edildiğini ve ağı cezalardan dolayı ceza 
yasasının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.   
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12. Kosova Yüksek Mahkemesi 14 Nisan 2008 tarihinde çıkarttığı Ap. nr. 48/2008 sayılı 
kararla itirazları temelden yoksun olarak reddetmiştir.  
 

13. Başvuruculardan Mentor Salihu 10 Kasım 2008 tarihinde Mitroviça Bölge 
Mahkemesi’ne ceza muhakeme usulünün incelenmesine ilişkin bir dilekçe 
sunmuştur. Başvurucu bu dilekçesini önce Mitroviça Bölge Mahkemesi’nin olguları 
yanlış ve eksik tespit ettiği iddiasına dayandırmıştır.  
 

14. Başvurucular 27 Aralık 2008 tarihinde Yüksek Mahkeme’ye başvurarak kanun 
yararına bozma talebinde bulunmuşlardır. Talep, ceza usulüne ilişkin temel 
hükümlerin ihlali, ceza yasası ihlali ve Kosova Geçici Ceza Yasası’nın 157.1 madde 
ihlali iddiasına dayandırılmıştır.  
 

15. Mitroviça Bölge Mahkemesi 3 Şubat 2010 tarihinde çıkarttığı Kp. Nr. 175/08 sayılı 
kararla Mentor Salihu’nun ceza usulüne ilişkin inceleme talebini temelden yoksun 
bularak reddetmiştir.  
 

16. Yüksek Mahkeme’nin 20 Mayıs 2010 tarihinde çıkarttığı Pkl. Nr. 40/90 sayılı kararla 
kanun yararına bozma ortak talebini temelden yoksun bularak reddetmiştir.  
 

17. Yüksek Mahkeme’nin 14 Aralık 2010 tarih ve Pzd. Nr. 118/2010 sayılı kararıyla 
başvurucuların olağanüstü ceza indirimine ilişkin talebi temelden yoksun bulunarak 
reddedilmiştir.  

 
İddia edilen anayasal ihlaller 
 

18. Başvurucular Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 24. maddesi [Kanun Önünde 
Eşitlik], 30. maddesi [Sanık Hakları], 31. maddesi [Adil ve Tarafsız Yargılanma 
Hakkı] ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinin ihlal edildiğini ileri 
sürmüşlerdir.  

 
Başvurucular tarafından sunulan hukuki argümanlar 
 

19. Başvurucular, Mitroviça Bölge Mahkemesi’nin mevcut durumun yanlış ve aksik 
tespiti esnasında Kosova Ceza Yargılaması Usul Yasasını ve ağır ceza vererek Ceza 
Yasasını ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir. Başvurucular netice itibariyle Anayasa’nın 
24, 30 ve 31. maddeleriyle güvence altına alınan haklarının Bölge Mahkemesi 
kararını onayan Bölge Mahkemesince ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir. 
Başvurucunun yoğunlaştığı hukuki argüman Kosova Ceza yargılaması Usul Yasasının 
157.1 fıkrasıdır.  
 

20. Aslında başvurucular, cezalarının sadece Berat Meholli’nin tanıklığına dayandığını 
ileri sürerek bir mahkemenin sadece bir tanığın tanıklığına dayanarak bir sanığı suçlu 
ilan edemeyeceğini belirtmişlerdir.  
 

Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

21. Başvuru hakkında karar alabilmek için Anayasa Mahkemesi’nin öncelikle Anayasa, 
Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa ve İçtüzük’te belirtilen kabul edilirlik 
koşullarının yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmesi gerekmektedir.  
 

22. Anayasa’nın 113. maddesinin 1 ve 7. fıkraları kabul edilirliğe ilişkin yasal çerçeveyi 
belirlemiştir. Söz konusu fıkralar şöyledir:  
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1. Anayasa Mahkemesi, yasal şekilde sadece yetkili makamlarca açılmış 
davalar hakkında karar verir. 
 
(…) 
 
7.Yasalarla belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra bireyler, kamu 
otoriteleri tarafından kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal edildiğinde dava 
açma haklarına sahiptirler.    

 
23. Diğer yandan 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. 

 
24. İçtüzüğün 36. kuralı şöyledir:  

 
1.  Mahkeme istemleri yalnız şu hallerde görüşebilir:   
 
c) İstem açık bir şekilde isnat edildiği zaman.  
 
2.  Mahkeme, açıkça isnat edilmeyip aşağıdaki kanaatlere varması durumunda 
istemleri reddedecektir:   
 
a) İlk bakışta haklı görünen dava olarak gerekçelendirilmediği zaman;  
 
b)  Sunulan maddi unsurların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali iddialarını 
gerekçelendirmediği zaman;   
 
c)  Mahkeme, başvurucunun Anayasa ile güvence altına alınmış anayasal 
haklarının ihlal edilmediğini tespit ettiği zaman;   
 
d)  Başvurucunun kendi iddiasını yeterli şekilde kanıtlayamadığı zaman.    

 
25. Yukarıda ifade edildiği üzere Mitroviça Bölge Mahkemesi’nin Ceza Yargılama Usulü 

ve Ceza Yasası ihlalleri işlediği ve özellikle Kosova Geçici Ceza Yasası’nın 157.1 
fıkrasına yoğunlaşıldığı gözlemlenmiştir.  
 

26. Kosova Geçici Ceza Yargılaması Usul Yasası’nın 157. maddesi şöyledir: 
 

(1) Mahkeme, sadece bir delile dayanarak veya yargılama süresince sorgu 
esnasında sanık veya savunucusunun tarafından itiraz edilemeyen bir delile 
kararı etkileyecek şekilde önem vererek sanığı suçlu bulamaz.  
 
(2) Mahkeme, sadece sanığın polisteki sorgusu veya savcı huzurunda verdiği 
ifadeye dayanarak veya bu ifadeye kararı etkileyecek şekilde önem vererek 
sanığı suçlu bulamaz (bu Yasa’nın 156. maddesi 1. fıkrası). 
 
(3) Mahkeme, sanık ve savunucusu için kimliği belirsiz olan bir tanığın 
tanıklığına dayanarak veya sadece bu tanıklığa kararı etkileyecek şekilde önem 
vererek sanığı suçlu bulamaz. 
 
(3) Mahkeme, sadece yardımcı tanıkların tanıklığına dayanarak sanığı suçlu 
bulamaz (bu Yasa’nın 298-303 maddeleri). 
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27. Başvurucular, tanık Berat Meholli’nin tanıklığına dayanılarak mahkum edildiklerini 

ileri sürmüşlerdir. Başvurucular veya avukatlarının Berat Meholli’ye soru sorma veya 
yargılama süresince onun tanıklığına itiraz etme durumunda olmadıklarını gösterir 
bir kanıt sunmamışlardır.   
 

28. Aslında Mitroviça Bölge Mahkemesi’nde 4 Haziran 2007 tarihinde yapılan 
duruşmanın tutanağından sanık avukatına tanık Berat Meholli’ye soru sormaya fırst 
verildiği ve bunun kayıt altına alındığı anlaşılmaktadır.   
 

29. Aynı şekilde Priştine Bölge Mahkemesi’nin kararında “Mahkeme sanığın savunmasını 
da dikkate almıştır” ifadesine yer verilmiştir (bu durumda başvurucular ve onların 
babasının beyanlarının çelişkili olduklarını Mahkeme tespit etmiştir). 
 

30. Dahası Yüksek Mahkeme’nin Pkl. Nr. 40/90 sayı ve 20 Mayıs 2010 tarihli kararında 
başvurucuların bu özel itirazını ele almıştır. Yüksek Mahkeme, hukuk 
mahkemelerince incelenen delillerin “maktullere verilen zarara ilişkin bilirkişi 
delillerini” de kapsandığını tespit etmiştir. Yüksek Mahkeme bu delillerin tanıkların 
tanıklıklarını destekler nitelikte olduğunu ve Kosova Ceza Yasası’nın 157. maddesi 
ihlali bulunmadığını tespite etmiştir.  
 

31. Başvurucu, yasa ve İçtüzükle öngörüldüğü şekilde iddialarını temellendirmemiştir.  
 

32. Anayasa Mahkemesi’nin KI 06/09 sayılı X başvurucunun Yüksek Mahkeme’nin 
215/2006 kararı, Bölge Mahkemesi’nin 741/2005 sayılı kararı ve Belediye 
Mahkemesi’nin 217/2004 sayılı karar hakkında anayasal denetim başvurusuna ilişkin 
kararında şu ifadeye yer verilmiştir:  
 

Mahkeme ilk olarak Kosova’daki diğer mahkemelerin temyiz mahkemesi 
olmadığını ve söz konusu mahkemelerin yanlış karar vermeleri veya davanın 
olgularını yanlış değerlendirmelerine müdahale edemeyeceğini vurgulamak 
istemektedir. Mahkemenin rolü Anayasa ve diğer hukuki araçlarla sağlanmış 
hakların uygunluğunu sağlamak olup “dördüncü derece” mahkemesi gibi 
hareket edememektedir (Bkz. mutatis mutandis, Akdivar ve Diğerleri-Türkiye 
davası, 16 Eylül 1996 tarihli kararın 65. maddesi) 

 
33. KI 06/09 sayılı X başvurucunun Yüksek Mahkeme’nin 215/2006 kararı, Bölge 

Mahkemesi’nin 741/2005 sayılı kararı ve Belediye Mahkemesi’nin 217/2004 sayılı 
karar hakkında anayasal denetim başvurusuna ilişkin kararının devamında şu ifadeye 
yer verilmiştir:  

 
Başvurucunun dava sonucuyla memnun olmayışı gerekçesi Anayasanın 31. 
Maddesinin ihlali konusunda isteme bir mesnet teşkil etmez (Bkz. mutatis 
mutandis, AİHM 5503/02 sayı ve 26 Temmuz 2005 tarihli Mezotur-Tiszazugi 
Tarsulat- Macaristan davanın kakarı).    

 
34.  Öyle ki bu başvuru temelden yoksun olarak reddedilmelidir.  
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 20. maddesi ve 
İçtüzüğün 56.2 kuralına dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin 19 Haziran 2012 tarihinde 
yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 

 
 
I. Oybirliğiyle başvurunun kabul edilmez olarak reddine karar verilmiştir. 

 
II. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesi uyarınca taraflara bildirilip Resmi Gazetede 

yayımlanır. 
 

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

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

 


