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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 

Başvuru No: KI139/15 
 

Başvurucu 
 

Imer Qorri  
 

 
Kosova Yüksek Mahkemesinin  ARJ-UZVP.nr.13/2015 sayı ve 30 Temmuz 

2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu  
 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
Mahkeme Heyeti: 
 
Arta Rama-Hajrizi, Başkan 
Ivan Čukalović, Başkanvekili 
Robert Carolan, Üye 
Altay Suroy, Üye 
Almiro Rodrigues, Üye 
Snezhana Botusharova, Üye 
Bekim Sejdiu, Üye 
Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, Üye 
Gresa Caka-Nimani, Üye  
 
 
Başvurucular: 

 
1. Başvuru Glogofça mukimi Bay Imer Qorri (bundan böyle: başvurucu) 

tarafından yapılmıştır. Başvurucu Priştine Judex Hukuk Bürosu tarafından 
teşmil edilmiştir.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. Başvurucu, kendi mülkünün istimlakiyle ilgili bir şikayetini reddeden alt 
derece mahkemeleri kararları ilişkin yeniden inceleme talebinin reddi 
hakkında ARJ-UZVP.nr.13/2015 sayı ve 30 Temmuz 2015 tarihli Yüksek 
Mahkeme kararına itiraz etmiştir.  

 
3. İtiraz edilen karar başvurucuya 1 Ağustos 2015 tarihinde teslim edilmiştir.  

 
Başvurunun Konusu 
 

4. Başvurunun konusu, itiraz konusu karar olup, bahse konu kararla aşağıda 
mezkur mevzuatın güvence altına aldığı şu hakların ihlal edildiği iddia 
edilmiştir: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (bundan böyle: AİHS) 6. 
maddesi [Adil Yargılanma Hakkı]  ve AİHS’nin 1. Ek Protokolü ilgili olarak 
Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan böyle: Anayasa) 31. maddesi [Adil 
ve Tarafsız Yargılanma Hakkı], 46. maddesi [Mülkiyet Hakkı] ve 54. maddesi 
[Hakların Yargı Yoluyla Korunması].    
 

 İlgili Hukuk  
 

5. Başvuru Anayasa’nın 113.7 fıkrası, 03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi Hakkında Kanun (bundan böyle: Kanun) 47. maddesi ve 
Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan böyle: 
İçtüzük)  56. kuralına dayandırılmıştır.  

 
Başvuru Süreci  
 

6. Başvurucu 24 Kasım 2015 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesine (bundan böyle: Mahkeme) başvurusunu teslim etmiştir.  

 
7. Mahkeme Başkanı 14 Mart 2016 tarihinde Üye Bekim Sejdiu’yu raportör 

yargıç olarak görevlendirmiş, üyeler Altay Suroy (başkan), Snezhana 
Botusharova ve Arta Rama-Hajrizi’den oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni tayin 
etmiştir.   

 
8. Mahkeme başvurunu kaydedildiğini 30 Aralık 2015 tarihinde başvurucuya 

bildirmiş ve başvurunu n bir nüshasını Yüksek Mahkemeye göndermiştir.  
 

9. Ön İnceleme Heyeti 13 Haziran 2016 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
inceledikten sonra başvurunun kabul edilmezliği yönünde teklif sunmuştur.  

 
Olguların Özeti 

 
10. Belirtilmemiş bir tarihte OPH Feronikeli şirketi bir binanın inşaatı ihtiyacını 

karşılamak üzere başvurucunun mülkünün istimlakine ilişkin dilekçesini 
Glogofça Belediyesi Ekonomi ve Mali İşler Sekreterliğine (bundan böyle: 
Sekreterlik) sunmuştur.  

 
11. Sekreterlik 4 Haziran 1982 tarihinde çıkardığı 02.nr. 465-253 sayılı kararla 

OPTH Feronikeli şirketinin talebini onamıştır. Bu kararda istimlak etme 
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işlemi için tüm yasal koşulların yerine getirildiği ve istimlak karşılığında 
başvurucuya yürürlükteki kanunlara uygun tazminatın ödeneceği 
belirtilmiştir. Aynı tarihte başvurucunun istimlak işleminin tüm şartlarını 
kabul ettiği belirtilen bir tutanak da düzenlenmiştir.  

 
12. Başvurucu 2012 yılında, yani 30 (otuz) yıl aradan sonra 1982 yılında istimlak 

edilmiş olan mülkü için tapu düzenlenmesini talep etmiştir. Başvurucu bu 
talebini Glogofça Belediyesi Kadastro, Jeodezi ve Mal Müdürlüğüne (bundan 
böyle: Kadastro Müdürlüğü) bildirmiştir. Kadastro Müdürlüğü başvurucuya 
bahse konu mülkün OPTH Feronikeli şirketi adına kayıtlı olduğunu, bu 
nedenle kendisine bu mülkle ilgili tapu düzenlenemeyeceğini bildirmiştir.  

 
13. Başvurucu 2 Temmuz 2012 tarihinde Kadastro Müdürlüğünce düzenlenen 

kararın (03.nr. 465-253 sayı ve 4 Haziran 1982 tarihli karar) yeniden 
görüşülmesi için dilekçe sunmuştur.  

 
14. Kadastro Müdürlüğü 16 Temmuz 2012 tarihinde çıkardığı 07.nr. 465-9206 

sayılı kararla başvurucunun yukarıda mezkur kararın yeniden görüşülmesine 
ilişkin talebini temelden yoksun bularak reddetmiş ve şu gerekçeyi 
bildirmiştir:  

 
Sekreterlik […] Glogofça OTH Feronikeli şirketinin ihtiyaçları 
doğrultusunda (umumi fayda ilanına dayanarak) 03 nr.465-253 sayı ve 
04.06.1982 tarihli kararla Imer Brahim Qorri’nin mülkü olan 165/1 
numaralı parseli tamamen istimlak edilmiştir.  
 
Yukarıda belirtilen karar ilgili-mülk sahibine bildirilmiş ve Imer Brahim 
Qorri’ye kararın bir nüshası teslim edilmiştir. Dosyamızda mevcut teslim 
tesellüm belgesinden ilgilinin 08.06.1982 tarihinde kararı teslim aldığı 
ve belgeyi imzaladığı açıkça görülmektedir.  
 
Dosyada bu davaya ilişkin 03.06.1982 tarihli ve 03.nr. 465-253 sayılı 
açık duruşma tutanağı da yer almaktadır. Tutanaktan davayı yürüten 
yetkilinin müdahil Imer Brahim Qorri’ye istimlak meselesini ve istimlaki 
yapılan mülk karşılığında kendisine ödenecek meblağı ve kendisinin 
alacağı meblağı kabul ettiği ve tutanağı imzaladığı anlaşılmaktadır.  

 
15. Başvurucu 9 Ağustos 2012 tarihinde Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı 

bünyesindeki Kosova Kadastro Ajansına 07.nr.465-9206 sayı ve 16 Temmuz 
2012 tarihli Kadastro Müdürlüğü kararına karşı itiraz başvurusunda 
bulunmuştur.  

 
16. Kadastro Ajansı 8 Ekim 2012 tarih ve 03.nr. 783/2012 sayılı kararla 

başvurucunun itiraz başvurusunu temelden yoksun bularak reddetmiş ve şu 
değerlendirmeyi yapmıştır: […] Kadastro Müdürlüğü […] 21/78 ve 46/1986 
sayılı İstimlak kanunları hükümlerini yerinde uygulamıştır[…].  

 
17. Başvurucu, belirtilmemiş bir tarihte Kadastro Ajansının yukarıda mezkur 

kararına karşı Priştine Temel Mahkemesinde idari uyuşmazlık davası açmıştır. 
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18. Priştine Temel Mahkemesi 13 Haziran 2014 tarih ve A.nr. 1325/2012 sayılı 
kararla başvurucunu idari uyuşmazlık dava dilekçesini temelden yoksun 
bularak reddetmiş aşağıdaki gerekçe ile Kadastro Ajansının kararını 
onamıştır: idari makamlar başvurucunu dava dilekçesinin reddi için yeterli, 
haklı ve meşru deliller bildirmişlerdir.  

 
19. Başvurucu, Temel Mahkemenin yukarıda mezkur kararına karşı İstinaf 

Mahkemesine itiraz dilekçesi sunarak yasal hükümlerin ihlali, olgusal 
durumun yanlış ve eksik tespiti ve maddi hukukun yanlış uygulandığını ileri 
sürmüştür.  

 
20. İstinaf Mahkemesi 3 Şubat 2015 tarihinde çıkardığı AA.nr. 335/2014 sayılı 

kararla başvurucunun itiraz dilekçesini temelden yoksun bularak reddetmiş ve 
Temel Mahkemenin kararını şu gerekçeyi bildirerek onamıştır:  

 
[…] Glogofça mukimi Imer Brahim Qorri’nin o zamana kadar olan 
mülkün istimlaki için […] Imer Qorri’nin kendisinin de yer aldığı açık 
duruşma 03.06.1982 tarihinde Glogofça’da yapılmış olup ilgilinin 
tutanağı imzaladığı ve mülkün istimlaki için ödenen meblağı kabul ettiği 
anlaşılmaktadır[…]. 

 
21. Başvurucu, İstinaf Mahkemesinin yukarıda mezkur karara karşı olağanüstü 

kanun yolu olarak, idari yargılama usulü hükümlerinin ihlali ve maddi 
hukukun yanlış uygulandığı gerekçesiyle, Yüksek Mahkemede yeniden 
görüşülmesi için başvuruda bulunmuştur.  

 
22. Yüksek Mahkeme 30 Temmuz 2015 tarihinde çıkardığı ARJ-UZVP.nr. 

131/2015 sayılı kararla başvurucunun olağanüstü kanun yoluna başvurmak 
suretiyle yaptığı yeniden görüşülme talebini temelden yoksun bulup şu 
gerekçe ile reddetmiştir:  

 
[…] Dava dosyasındaki yazışmalardan 165/1 numaralı parselin 
istimlakine ilişkin Glogofça Belediyesi Ekonomi ve Maliye 
Müdürlüğünün 03.nr.645-253 sayı ve 04.06.1982 tarihli kararının 
ilgiliye 08.06.1982 tarihinde teslim edildiği anlaşılmaktadır[…].  
 
[…] 21/78 sayılı İstimlak Kanununun 21.4 fıkrasında “istimlaki yapılan 
mülk üzerinde istimlak konusu işlemler yapılmadığı takdirde, kararın 
kesinleştiği tarihten itibaren üç yıllık süre içerisinde eski mülk sahibinin 
karar iptal başvurusu üzerine istimlak iptal edilir” hükmü yer 
almaktadır. Maddenin 5. fıkrası, istimlak kararının kesinleştiğin 
tarihten itibaren 10 yıllık süre geçtikten sonra karar iptal dilekçesinin 
verilemeyeceği belirtilmiştir. Aynı maddenin 6. fıkrasında ise istimlak 
kararı iptal dilekçesi ve istimlak teklifinden vazgeçme konusunda il 
derecede karar almış olan organın karar alabileceği öngörülmüştür. 
46/86 sayılı Kanunun değişiklik ve ilavelerine ilişkin kanunun 10. 
maddesi istimlak kararının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl geçtikten 
sonra istimlak kararı iptaline ilişkin dilekçe verilemeyeceğini 
belirlemiştir.  

 



 5 

Başvurucuların İddiaları 
 

23. Başvurucu, Yüksek Mahkeme, diğer hukuk mahkemeleri ile onun davası 
hakkında karar alan diğer idari organların Anayasanın 31, 46, 53 ve 54. 
maddeleri, AİHS’nin 6. madde 1. fıkrası ve AİHS 1. EK protokolünün 1. 
maddesiyle güvence altına alınan haklarını ihlal ettiklerini ileri sürmüştür.  

 
24. Başvurucu bu doğrultuda istimlak sürecinin mülk sahibinin bilgisi dışında ve 

kendisine haber verilmeksizin geliştiğini, 03.06.1982 tarihli tutanağın 
bilinmeyen bir kişi tarafından imzalandığını ve tutanakta imzasının taklit 
edildiğini iddia etmiştir. 

 
25. Başvurucu bununla ilgili olarak devamında şunu belirtmiştir: kendisinin 

haberi gelişen bu süreçten haberi olmamış ve istimlak nedeniyle kendisinin 
tazmin edilmiş olması, tazminat tutarı hakkında onayının alınmış olması ve 
bunun kendisine bildirilmiş olması gerekirdi. O, böyle bir sürecin “herhangi 
bir şekilde gerçekleşmediğini” ileri sürmüştür.  

 
26. Başvurucu devamında Sekreterlik kararının (03.nr.465-253 sayı ve 4 Haziran 

1982 tarihli), söz konusu kararın söz konusu organca adına çıkarılan mülk 
sahibine teslim edilmiş olması gerektiğine rağmen bilinmeyen bir kişiye 
teslim edildiğini ileri sürmüştür.  

 
27. Başvurucu en sonunda Mahkeme’den şu talepte bulunmuştur:  

 
[…] Priştine merkezli Kosova Yüksek Mahkemesinin ARJ-UZVP. nr. 
13/2015 sayı ve 30.07.2015 tarihli kararı, Priştine merkezli Kosova 
İstinaf Mahkemesinin AA.nr.335/2014 sayı ve 3 Şubat 2015 tarihli kararı 
ve Priştine Temel Mahkemesi İdari Davalar Departmanının A.nr. 
1325/2012 sayı ve 13.06.2014 tarihli kararı, Priştine merkezli Kosova 
Kadastro Ajansının 03/783/12 referans numarası ve 05ç10.2012 tarihli 
kararı ve Glogofça Belediyesi Kadastro, Jeodezi ve Mal Müdürlüğünün 
07-465-9206 sayı ve 02.07.2012 tarihli kararının hükümsüz ilan 
edilmezi.   

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 

 
28. Mahkeme öncelikle Anayasada belirtilmiş ve Kanun ile İçtüzükte ayrıntıları 

verilmiş olan kabul edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini 
değerlendirmek durumundadır.  

 
29. Mahkeme bu anlamda Anayasa’nın 113.7 fıkrasına atıfta bulunur. Fıkra 

şöyledir:  
 

Yasalarla belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra bireyler, kamu 
otoriteleri tarafından kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal edildiğinde 
dava açma haklarına sahiptirler. 
 

30. Mahkeme ayrıca Kanunu 48. maddesine de atıfta bulunur. Madde şöyledir:  
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İstem müracaatında bulunan kişi, isteminde hangi hak ve özgürlüğünün 
ihlal edildiğini tahmin ettiğini ve müracaatta bulunan kişinin itirazda 
bulunmak istediği kamu otoritenin somut işleminin hangisi olduğu 
konusunda doğru bir açıklama yapmakla görevlidir. 
 

31. Mahkeme devamında içtüzüğün 36 (2) (b) ve (d) kuralına atıfta bulunur. 
Kural şöyledir:  

 
(2) Mahkeme şu kanaatlere vardığında başvuruyu açıkça temelden 
yoksun olduğunu ilan eder:  
[…] 
b) Sunulan maddi unsurların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali 
iddialarını gerekçelendirmediği zaman; […] 
d) Başvurucunun kendi iddiasını yeterli şekilde kanıtlayamadığı 
zaman. 
 

32. Yukarıda belirtildiği şekilde başvurucu, Yüksek Mahkeme kararının (ARJ-
UZVP. nr. 131/2015 sayı ve 30 Temmuz 2015 tarihli) Anayasa, AİHS ve AİHS 
1. Ek Protokolü ile güvence altına alınan adil ve tarafsız yargılanma hakkı, 
hukuk güvencesi evrensel ilkesi, hakların yargı yoluyla korunması ve 
mülkiyetin korunması hakları ihlal edilerek alındığını ileri sürmüştür. 
Başvurucu ayrıca İstinaf Mahkemesi kararının (A.A. nr. 335/2014 sayı ve 3 
Şubat 2014 tarihli), Temel Mahkeme kararının (A. nr. 1325/2012 sayı ve 13 
Haziran 2014 tarihli), Kadastro Ajansı kararının (03. nr. 783/2012 sayı ve 8 
Ekim 2012 tarihli) ve Kadastro Müdürlüğü kararının (07. nr. 465-9206, sayı 
ve 16 Temmuz 2012 tarihli) da söz konusu hakla ihlal edilerek çıkarıldığını 
belirtmiştir.  

 
33. Başvurucu, bunun sonucu olarak Mahkeme’den yukarıda mezkur tüm 

kararların hükümsüz ilan edilmesini ve kendisinin ihlal edildiğini iddia ettiği 
anayasal hakların ihlal edildiğinin tespitini talep etmiştir.  

 
34. Adil ve tarafsız yargılanma hakkı, hukuki güvence evrensel ilkesi ve hakların 

yargı yoluyla korunmasıyla ilgili olarak başvurucu, istimlak süreci hakkında 
haberdar olmadığını, istimlak edilen mülkün karşılığında herhangi bir 
tazminat için bir tebligat teslim almadığını ve kararın kendi bilgisi dışında 
kesinleştiğini ileri sürmüştür.  

 
35. Mülkiyetin korunması hakkıyla ilgili olarak başvurucu, Anayasa ve AİHS’nin 

ilgili hükümlerini basitçe zikretmiştir. O, hukuk mahkemeleri tarafından söz 
konusu hakların neden ve nasıl ihlal edildiği konusunda ayrıntılar 
vermemiştir.  

 
36. Mahkeme, Anayasa’daki hükümleri basitçe zikredilmesi ve ihlali kanıtlayacak 

ikna edici deliller sunmaksızın bu hakların kamu otoritesince ihlal edildiği ve 
böyle ihlalleri doğuracak koşulları açıklamaksızın ileri sürülen iddialar, 
Anayasa veya AİHS ihlali olduğu konusunda Mahkeme’yi ikna etmeye yetecek 
temel teşkil etmez.  

 
37. Dahası Mahkeme, başvurucunun iddialarının çoğunlukla kanunların yanlış 

uygulanması ve olgusal durumun yanlış tespitiyle ilgili olduklarını 
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değerlendirmiştir. O, bu ihlallerin başvurucunun Sekreterlik kararının (03.nr. 
465-253 sayı ve 4 Haziran 1982 tarihli) iptaline ilişkin taleplerini reddeden 
Yüksek Mahkeme ve diğer hukuk mahkemeleri ile idari makamlarca 
işlendiklerini ileri sürmüştür.  

 
38. Mahkeme, başvurucunun iddialarıyla ilgili olarak Temel Mahkeme, İstinaf 

Mahkemesi ve Yüksek Mahkemenin istimlak kararı talebini ret kararlarını 
ilgili kanuni hükümlere atıfta bulunarak genişçe gerekçelendirdiklerini tespit 
etmiştir.  

 
39. Mahkeme, Yüksek Mahkemenin başvurucu tarafından Temel Mahkeme 

kararına karşı yapılan itirazı reddettiğine İstinaf Mahkemesince işlendiği ileri 
sürülen kanun ihlali ve olgusal durumun yanlış tespitine ilişkin iddialara 
yönelik cevabını hatırlatır. Yüksek Mahkeme şunu belirtmiştir: […] ikinci 
derece mahkemesi idari yargılama usulü, İdari Uyuşmazlık Kanunu ve 
İstimlak Kanunu Değişikliğine İlişkin Kanun hükümlerini doğru 
uygulamıştır. Çünkü başvurucunun mülkü 1982 yılında istimlak edilmiş, 
oysa başvurucu, İstimlak Kanunu Değişikliğine İlişkin Kanunun 10. 
maddesinde belirlenmiş 10 yıllık süre geçtikten sonra istimlak kararının 
feshini talep etmiştir.  

 
40. Mahkeme bu doğrultuda Yüksek Mahkemenin mevcut kanunları doğru 

yorumlayıp yorumlamadığını (meşruiyet) belirlemek görevi olmadığını, ama 
Yüksek Mahkeme kararıyla başvurucunun Anayasa ile güvence altına alınmış 
haklarının ihlal edilip edilmediğini incelemek (anayasal denetim) olduğunu 
belirtir.  

 
41. Bununla ilgili olarak Mahkeme, Anayasa’ya göre, hukuk mahkemelerinde 

alınan kararlarla ilgili olarak üçüncü veya dördüncü derece mahkemesi 
olmadığını vurgulamak ister. Olguları doğrulamak, usul ve maddi hukuka 
ilişkin kuralları yorumlayıp uygulamak hukuk mahkemelerinin rolü ve 
görevidir (bkz. mutatis mutandis Garcia Ruiz – İspanya [GC] 30544/96 
davası AİHM 1999-I tarihli kararı 28. Maddesi. Ayrıca bkz. 70/11 sayılı Faik 
Hima, Magbule Hima ve Bestar Hima başvurusu hakkında 16 Arlık 2011 
tarihli kabul edilmezlik kararı). Başvurucunu dava sonucundan memnu 
olmamasına ilişkin basit gerekçe Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınmış 
haklarının ihlal edildiği iddiasıyla kabul edilir bir başvuru yaptığı anlamına 
gelmez.  

 
42. Anayasa Mahkemesi, delillerin doğru sunulup sunulmadığını ve başvurucuya 

adil yargılama yapılması anlamında usullerin, bir bütün olarak ele 
alındığında, gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirebilir 
(bkz. mutatis mutandis, Edwards – Birleşik Krallık 13071/87 sayı ve 10 
Temmuz 1991 tarihli kabul edilmiş dava başvurusu hakkında Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonunun Raporu vb.). 

 
43. Mahkeme başvurucunun, hukuk mahkemelerinde olduğu kadar idari 

makamlar önünde de dava açmaya çok sayıda imkanının olduğunu tespit 
etmiştir. Yürürlükteki kanun meselesi, istimlak süreci hakkında kendisinin 
bilgilendirilmesi meselesi ve kendisinin duruşma tutanağındaki imzasıyla ilgili 
mesele Kadastro Müdürlüğü, Kadastro Ajansı, Temel Mahkeme ve İstinaf 
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Mahkemesi tarafından tafsilatlı bir şekilde ele alınmıştır. Onların çıkardıkları 
kararlardan başvurucunun istimlak sürecinden haberdar olduğu, mülkünün 
istimlaki için yapılan açık duruşmaya kendisinin iştirak ettiği ve istimlake 
ilişkin onayını doğrulayan tutanağı imzaladığı doğrulanmıştır.  

 
44. Sonuç olarak Yüksek Mahkeme, alt derece mahkemeleri ve idari organlarca 

ortaya konan olgusal bulguların tamamının doğru olduğunu ve onların karar 
gerekçelerinin doğru, meşru ve olgusal durumu doğru tespitine dayandıklarını 
teyit etmiştir.  

 
45. Sonuç olarak Mahkeme, Yüksek Mahkeme kararında istimlak kararının iptal 

talebine ilişkin gerekçenin anlaşılır olduğu ve bütün süreçler incelendikten 
sonra İstinaf Mahkemesi ile Temel Mahkemedeki süreçlerde herhangi bir 
haksızlık veya keyfiliğin bulunmadığını tespit etmiştir. (bkz. Shub v. Litvanya, 
No. 17064/06, AİHM, 30 Haziran 2009 tarihli karar). 

 
46. Mahkeme, yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı başvurucu tarafından 

sunulan deliller herhangi bir şekilde başvurucu tarafından iddia edilen 
anayasal hak ihlallerine dayanak oluşturmadığı ve başvurucunun haklarının 
neden ihlal edildiğine ilişkin dayanak belirtmediğini değerlendirmiştir.  

 
47. Mahkeme bu nedenle anayasal esaslara dayandırılmış başvurunun açıkça 

temelden yoksun olduğunu ve Kanunun 48. maddesi ile İçtüzüğün 36. kural 
(2) (b) ve (d) bentleri uyarınca başvurunun kabul edilmez olduğunun ilan 
edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.  

 
  

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
 
Kanun’un 48. maddesi ve İçtüzüğün 36 (2) (b) ile (d) kuralı uyarınca Kosova Anayasa 
Mahkemesi’nin 13 Haziran 2016 tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olduğunun İLANINA,  
 
II. Kararın taraflara TEBLİĞ EDİLMESİ,  
 

Kanunun 20.4 maddesi uyarınca bu kararın Resmi Gazetede 
YAYIMLANMASINA karar verilmiştir.  

 
III. İşbu kararın derhal yürürlüğe gireceğine  

 
 
 

Raportör Yargıç Anayasa Mahkemesi Başkanı 

 

Bekim Sejdiu   Arta Rama-Hajrizi  

 


