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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 

Başvuru No: KI152/15 
 

Başvurucu 
 

Rrustem Geci 
 

 
Kosova Yüksek Mahkemesinin Pml.Kzz72/2015 sayı ve 13 Ekim 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  
 
 
Başvurucu: 

 
1. Başvuru Skenderay Belediyesi Llaushe köyü mukimi Bay Sadik Geci (bundan 

böyle: başvurucu) tarafından yapılmıştır. Başvurucu, eşi Bayan Shehrije Geci 
tarafından teşmil edilmiştir.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. Başvurucu, Pml. Kzz. 72/2015 sayı ve 13 Ekim 2015 tarihli Kosova Yüksek 
Mahkemesi (bundan böyle: Yüksek Mahkeme) kararına itiraz etmiştir.  

 
Başvurunun Konusu 
 

3. Başvurunun konusu, Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan böyle: 
Anayasa) 24. madde [Kanun Önünde Eşitlik], 31. madde [Adil ve Tarafsız 
Yargılanma Hakkı] ve 32. madde [Kanun Yollarına Başvurma Hakkı] ile 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (bundan böyle: AİHS) 6. maddesi [Adil 
yargılanma Hakkı] ve 13. maddesi [Etkili Başvuru Hakkı] ile güvence altına 
alınan haklarının ihlaline sebebiyet verdiği ileri sürülen itiraz konusu itiraz 
konusu karar hakkında anayasal denetim yapılması talebidir.  

 
 İlgili Hukuk  

 
4. 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)  29. kuralına dayandırılmıştır.  

 
Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucu 22 Aralık 2015 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesine (bundan böyle: Mahkeme) başvurusunu teslim etmiştir.   

 
6. Mahkeme Başkanı 22 Ocak 2016 tarihinde çıkardığı GJR.KI152/15 sayılı 

kararla Üye Robert Carolan’ı raportör yargıç olarak görevlendirmiş, aynı tarih 
ve KSH.KI152/15 sayılı kararla üyeler Snezhana Botusharova (başkan), Arta 
Rama-Hajrizi ve Bekim Sejdiu’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni tayin 
etmiştir.   

 
7. Mahkeme, başvurunun kaydedildiğini 18 Mart 2016 tarihinde başvurucu ve 

Yüksek Mahkemeye bildirmiştir.  
 

8. Ön İnceleme Heyeti 20 Mayıs 2016 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
inceledikten sonra tam kadroda toplanan Mahkeme Heyetine başvurunun 
kabul edilmez ilan edilmesini teklif etmiştir.  

 
Olguların Özeti 

 
9. Mitroviça Temel Mahkemesi 12 Eylül 2013 tarihinde (P.nr.14/2013 sayılı 

kararla) başvurucu ile diğer iki kişiyi sivil halka karşı savaş suçu işlemek ve 
suça iştirakten suçlu bulmuştur. Bununla ilgili olarak başvurucu ile diğer iki 
kişi 12 (on iki) yıllık hapis cezasına mahkûm edilmiştir.  

 
10. Başvurucu, Mitroviça Temel Mahkemesinin P.nr.14/2013 sayılı kararına karşı 

itiraz başvurusunu 21 Aralık 2013 tarihinde İstinaf Mahkemesine yaparak ceza 
süresiyle ilgili olarak Ceza Kanununun yanlış uygulandığını iddia etmiştir.  
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11. Yukarıda mezkûr itiraz başvurusuyla ilgili olarak başvurucu, suçun işlendiği 
zaman başka yerde olduğunu ortaya koyan yeni deliller sunmak anlamında 
kendisi için önemli olduklarını iler sürdüğü yeni üç şahidin dinlenmesini 
önermiştir.  

 
12. Kosova İstinaf Mahkemesi Heyeti (bundan böyle: İstinaf Mahkemesi) 29 Ekim 

2014 tarihinde çıkardığı PAKR 55/14 sayılı kararla başvurucunun itirazını 
kısmen onayıp Mitroviça Temel Mahkemesinin (P.nr. 14/2013) kararını 
değiştirerek başvurucuyu 8 (sekiz) yıl hapse mahkûm etmiş ve yukarıda 
mezkûr kararın geri kalan kısmını onamıştır.  

 
13. Başvurucunun yeni delil teklifinin kabul edilirliği konusunda İstinaf 

Mahkemesi kararının ilgili kısmında şu ifadeye yer verilmiştir:  
 

[…] CMUK 382. madde 3. fıkrası uyarınca yeni delil ve olgular itiraz 
dilekçesinde sunulabilir, ancak itiraz dilekçesi sunan başvurucunun bu 
delilleri hangi nedenle daha önce sunmadığının gerekçelerini bildirmek 
durumundadır. Ayrıca itiraz başvurucusu önerilen yeni delillerle hangi 
olguların kanıtlanmak istendiğini belirtmek zorundadır.  
… 
Temyiz Heyeti yeni delil teklifini temelden yoksun ve gereksiz bularak 
reddetmiştir. Heyet, Rustem Geci’nin suç işlendiği anda başka yerde 
olduğunu ortaya koyan şahitlerin birkaçının zaten dinlenmiş olduğunu 
tespit etmiştir. Savunma, bu üç yeni şahitten daha önce diğer şahitlerin 
ortaya koymadığı hangi yeni bilgileri sunacaklarını açıklamamıştır. 
Dahası savunma, yargılama süreci boyunca bu diğer şahitleri hangi 
nedenle öneremediklerini söyleyememiştir[…].  

 
14. Başvurucunun cezanın sadece bir şahidin tanıklığına dayandırıldığı iddiasıyla 

ilgili olarak İstinaf Mahkemesi kararının ilgili kısmında şu ifadeye yer 
verilmiştir: 

 
[…] J. B. adlı şahit bu davada sanıklara karşı esas şahittir. Fakat bu 
şahit hiçbir zaman işbirlikçi şahit veya gizli şahit olmamıştır. Bu yüzden 
CMUK 3 ve 4. maddelerindeki tanımlamalar onun delilleri için geçerli 
değildir[…].  

 
15. Başvurucu, belirtilmemiş bir tarihte Kosova İstinaf Mahkemesi Heyeti kararı 

(PAKR 55/14) ve Mitroviça Temel Mahkemesi kararı (P.nr. 14/2013) hakkında 
Yüksek Mahkemeye kanun yararına bozma başvurusunda bulunmuştur.  

 
16. Başvurucu kanun yararına bozma başvurusunda şunu ileri sürmüştür: 

 
[…] İstinaf Mahkemesinde 28 Ekim 2014 tarihinde yapılan duruşmada S. 
G. (ortak sanık) tarafından verilen ifadeden dolayı İstinaf Mahkemesinin 
ondan delile almak üzere yeni bir duruşma yapması, Temel Mahkeme 
kararını bozması ve yeniden yargılanmak üzere davayı iade etmesi 
gerekirdi.  
… 
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İstinaf Mahkemesi ilave diğer üç şahidin tanıklıklarını dinleme teklifini 
reddetmesiyle ilgili açıklama yapmamıştır […]. 

 
17. Kosova Yüksek Mahkemesi 13 Ekim 2015 tarihinde çıkardığı Pml. Kzz. 

72/2015 sayılı kararla başvurucunun kanun yararına bozma talebini temelden 
yoksun bularak reddetmiştir.  

 
18. Kosova Yüksek Mahkemesi karar gerekçesinde şunu belirtmiştir:  

 
[…] Duruşma yapmaya dayanak bulmakla ilgili İstinaf Mahkemesinin 
takdir yetkisi 392. madde 1. fıkrasıyla açık bir şekilde öngörülmüştür… 
yalnız yeni deliller bulmak gerekli olduğu zaman… ve davayı Temel 
Mahkemeye iade etme kararı İstinaf Mahkemesinin seçim yapabileceği 
tercihlerden biri olarak CMUK 398. madde 1 (a.3) bendinde 
öngörülmüştür. Savunma avukatı İstinaf Mahkemesinin bu takdir 
yetkisini kanunu ihlal ederek uyguladığını doğrulamamıştır. Savunma 
avukatı ayrıca üç yeni şahidin tanıklıklarını Heyetin dinlemesi için 
sunduğu talebin reddine ilişkin olarak İstinaf Mahkemesinin bir 
açıklama yapmadığını belirtmiştir. Ona göre sanıkların (başvurucunun) 
suç işlendiği anda başka yerde oldukları ispatlanabilecekti. Savunma 
avukatına talebin reddi hakkında eksiksiz ve yeterli açıklamaların 
verildiği İstinaf Mahkemesi kararının 3.6 paragrafı okuması 
önerilmiştir. Yüksek Mahkeme İstinaf Mahkemesince işlenmiş herhangi 
ne bir ihlal ne de çıkarılan kararda bir kusur tespit etmemiştir. İtiraz 
dilekçesinde açılan tüm meseleler ele alınmış ve kararlarda açık 
gerekçeler bildirilmiştir[…] 

 
Başvurucunun İddiaları 
 

19. Başvurucu, Yüksek Mahkemenin itiraz konusu kararıyla (Pml.Kzz. 72/2015) 
Anayasa’nın 24. madde [Kanun Önünde Eşitlik], 31. madde [Adil ve Tarafsız 
Yargılanma Hakkı] ve 32. madde [Kanun Yollarına Başvurma Hakkı] ile 
AİHS’nin 6. madde [Adil Yargılanma Hakkı] ve 13. maddesi [Etkili Başvuru 
Hakkı] ile güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  

 
20. Başvurucu […] İlk derece olan Mitroviça Temel Mahkemesi kararı… Avrupa 

İnsan hakları Sözleşmesinin 6. maddesiyle bağlantılı Kosova Cumhuriyeti 
Anayasası 31. madde 4. fıkrası hükümlerini ihlal etmek suretiyle olgusal 
durumun yanlış ve eksik tespitinden dolayı sanık aleyhinde kanun ihlaline 
bulaşmıştır[…] iddiasını ortaya koymuştur.  

 
21. Başvurucu devamında […] Kanun yararına bozma dilekçesinin reddetmek 

suretiyle Yüksek Mahkeme, kanunu doğru uygulamamıştır; zira alt derece 
mahkeme kararlarının meşruiyeti-gayrimeşruluğu değerlendirmesiyle ilgili 
olarak yasal hükümlere uygun şekilde hareket etmemiştir[…] 

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 

 
22. Mahkeme öncelikle Anayasada belirtilmiş ve Kanun ile İçtüzükte ayrıntıları 

verilmiş olan kabul edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini 
değerlendirmek durumundadır.  
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23. 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. 
 

24. Mahkeme ayrıca Kanunu 48. maddesine de atıfta bulunur. Madde şöyledir:  
 

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. 
 

25. Mahkeme devamında içtüzüğün 36 (2) (d) kuralına atıfta bulunur. Kural 
şöyledir:  

 
(2) Mahkeme şu kanaatlere vardığında başvuruyu açıkça temelden 
yoksun olduğunu ilan eder:  

… 
 
d) Başvurucunun kendi iddiasını yeterli şekilde kanıtlayamadığı 
zaman. 

 
26. Yukarıda belirtildiği üzere başvurucu Yüksek Mahkemenin Pml.Kzz. 72/2015 

sayılı kararı ve hukuk mahkemeleri kararlarıyla AİHS’nin 6 ve 13. maddeleri 
ve Anayasanın 24, 31 ve 32. maddeleriyle güvence altına alınmış olan 
haklarının ihlal edildiğini iddia etmiştir.  

 
27. Mahkeme başvurucunun başvurusuyla ilgili usul veya esasa ilişkin herhangi 

bir gerekçe sunmadığını tespit etmiştir. Başvurucu yukarıda mezkûr Anayasa 
ve AİHS maddelerini zikretmekle yetinmiştir.  

 
28. Mahkeme ayrıca Yüksek Mahkemenin başvurucu tarafından yapılan kanun 

yararına bozma başvurusunu temelden yoksun bularak reddettiğini ve Kosova 
İstinaf Mahkemesinin kararının bir bütün olarak desteklediğini tespit 
etmiştir.  

 
29. Mahkeme ayrıca Yüksek Mahkemenin başvurucu tarafından ortaya konan tüm 

iddiaları ayrıntılı bir şekilde incelediğini, başvurucunun kanun yararına 
bozma başvurusunun temelden yoksun olarak neden reddedilmesi gerektiğini 
ve alt derece mahkemesi kararının hangi nedenle onanması gerektiğini 
açıklamıştır (bkz. bu kararın 18. paragrafında yer alan Yüksek Mahkeme 
gerekçesi).  

 
30. Mahkeme, her ne kadar Anayasa’nın 31. maddesi ve Sözleşme’nin adil 

yargılanma hakkını güvence altına almış olsalar bile genel anlamda meşruiyet 
konusu olan delillerin sunuluş şekline ilişkin herhangi bir kural 
belirlememişlerdir.  

 



 6 

31. Mahkeme bu doğrultuda görevinin, delillerin alınması da dâhil olmak üzere, 
bir bütün olarak ele alındıklarında, süreçlerin adil olup olmadıklarını tespit 
etmektir (bkz. mutatis mutandis, AİHM 16 Aralık 1992 tarihli kararı, Edwards 
v. Birleşik Krallık, Başvuru No: 13071/87, paragraf 34).  

 
32. AİHS’nin 6. madde (d) bendi ihlali iddiasıyla ilgili olarak Mahkeme, genel bir 

kural olarak sunulan deliller ile sanıkların sunmak istedikleri delillerin 
önemini değerlendirmek hukuk mahkemelerinin yapması gereken iş olduğunu 
hatırlatır. AİHS’nin 6. madde 3. fıkra (d) bendi de genel bir kural olarak 
şahitlerin çağrılmasının uygun olup olmayacağına karar vermeyi hukuk 
mahkemelerine bırakmıştır. Sanık adına her delilin alınması veya şahidin 
çağrılmasını gerektirmez. Bu kuralın esas amacı bu konuda eşit şartlarda 
silahların tam eşitliği şeklinde ifade edilmiştir. Buna uygun olarak 
başvurucunun istediği şahitlerin dinlenmediği şikâyetinin yeterli olmadığı,  
bunun dışında söz konusu şahitlerin dinlenmelerinin hangi nedenle önemli 
olduğunu ve doğrunun ortaya çıkması için onların tanıklıklarının neden 
zorunlu olduğunu açıklaması gerekmektedir (bkz. diğer otoritelerin yanı sıra, 
Perna v. İtalyai [GC], Başvuru No: 48898/99, 6 Mayıs 2003 tarihli karar, 29. 
paragraf). 

 
33. Mahkeme, hukuk mahkemelerinin başvurucu tarafından belirlenmiş olan 

şahitlerin, diğer şahitlerden daha önce duyulmuş olan bilgilerden daha yeni 
şeyler sunacaklarına dair bilgiyi başvurucunun sunmadığı gerekçesiyle 
dinlenme teklifini reddettiklerini tespit etmiştir.  

 
34. Mahkeme ayrıca, İstinaf Mahkemesinin başvurucu tarafından ortaya konan 

iddiayı reddettiğini de tespit etmiştir. Başvurucu, kararın tek bir şehidin 
tanıklığına dayanılarak alındığını ileri sürmüştür. Mahkeme kararı 
gerekçesinde şu ifadeye yer verilmiştir: […] J. B. adlı şahit bu davada 
sanıklara karşı esas şahittir. Fakat bu şahit hiçbir zaman işbirlikçi şahit 
veya gizli şahit olmamıştır. Bu yüzden CMUK 3 ve 4. maddelerindeki 
tanımlamalar onun delilleri için geçerli değildir[…].  

 
35. Dahası Mahkeme, başvurucunun Anayasa ile AİHS hükümlerini zikredip 

içeriklerini alıntılamakla yetindiğini ve davasında Kanunun 48. maddesinin 
gerektirdiği şekilde ilgili hükümlerin nasıl ihlal edildiklerini belirtmediğini 
tespit etmiştir. 

 
36. 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.  

 
37. 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. paragraf).     
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38. Kosova Anayasa Mahkemesinin, temyiz hakkı olmayıp hukuk mahkemelerinin 
yanlış karar aldıkları veya olguları yanlış değerlendirdikleri gibi durumlara 
müdahale etmeye yetkisi yoktur. Anayasa Mahkemesinin rolü Anayasa ile 
güvence altına alınmış haklara hukuk yolarıyla riayet etmeyi sağlamak olup 
“dördüncü derece mahkemesi” gibi davranamaz (bkz. mutatis mutandis, 
Akdivar – Türkiye davası, 16 Eylül 1999, R.J.D, 1996-IV, 65. Madde, , ayrıca 
bkz. KI 86/11 Milaim Berisha tarafından Kosova Yüksek Mahkemesi’nin rev. 
nr 20/09 sayı ve 1.3.2011 tarihli kararının Anayasa uygunluğu denetimi 
başvurusuna ilişkin 5 Nisan 2012 tarihli kabul edilmezlik kararı). 

 
39. Bu koşullarda Mahkeme, başvurucunun iddiasını anayasal temeller üzerinde 

kanıtlamadığını ve itiraz konusu kararla Anayasa ve AİHS ile korunan hak ile 
özgürlüklerinin neden ve nasıl ihlal edildiğini gösterecek deliller sunmadığı 
sonucuna varmıştır, zira onun sunduğu deliller hukuk mahkemelerinin onun 
Anayasa ile güvence altına alınmış olan haklarını yok saydığını herhangi bir 
şekilde göstermemiştir.  

 
40. Sonuç olarak Mahkeme, İçtüzüğün 36. kuralı (2) (d) bendi uyarınca 

başvurunun açıkça temelden yoksun olduğunu tespit etmiş olup kabul edilme 
olarak ilan edilmesi gerekmektedir.   
 

 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
 
Anayasa’nın 113.1 ve 7 fıkraları Kanun’un 48. maddesi ve İçtüzüğün 36. kuralı (2) d) 
bendi uyarınca Kosova Anayasa Mahkemesi’nin 20 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 
duruşmasında oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olduğunun İLANINA,  

 
II. Kararın taraflara TEBLİĞ EDİLMESİNE,  

 
III. Kanunun 20.4 maddesi uyarınca bu kararın Resmi Gazetede 

YAYIMLANMASINA karar verilmiştir.  
 

IV. İşbu kararın derhal yürürlüğe girer.  
 

 
 

Raportör Yargıç Anayasa Mahkemesi Başkanı 

 

Robert Carolan    Arta Rama-Hajrizi  

 


