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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 

Başvuru No: KI154/14 
 

Başvurucu 
 

Bujar Nrecaj ve Haxhi Nrecaj 
 

 
Kosova İstinaf Mahkemesinin CA.nr.4079/2013 sayı ve 24 Mart 2014 

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 
 
 
Başvurucular: 

 
1. Başvuru Prizren Belediyesi Lutoglave köyü mukimi Bay Bujar Nrecaj ile  

(bundan böyle: başvurucular) tarafından yapılmıştır.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. İtiraz edilen karar, başvuruların 26 Mayıs 2014 tarihinde teslim aldıklarını 
belirttikleri Kosova İstinaf Mahkemesinin CA.nr. 4079/2013 sayı ve 24 Mart 
2014 tarihli kararıdır.  

 
Başvurunun Konusu 
 

3. Başvurunun konusu, başvurucuların, Kosova Cumhuriyeti Anayasasının 
(bundan böyle: Anayasa) 46. maddesiyle güvence altına alındığı mülkiyet 
hakkını ihlal ettiğini ileri sürdükleri itiraz konusu karar hakkında anayasal 
denetim yapılması talebidir.  

 
 İlgili Hukuk  

 
4. Başvurunun yasal dayanağı 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. kuralıdır.  

 
Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucular 9 Ekim 2014 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesine (bundan böyle: Mahkeme) başvurusunu teslim etmişlerdir.   

 
6. Mahkeme Başkanı 6 Kasım 2014 tarihinde çıkardığı GJR.KI154/14 sayılı 

kararla Üye Arta Rama-Hajrizi’yi raportör yargıç olarak görevlendirmiştir. 
Başkanın aynı tarih ve KSH.KI154/14 sayılı kararıyla üyeler Altay Suroy 
(başkan), Snezhana Botusharova ve Kadri Kryeziu’dan oluşan Ön İnceleme 
Heyeti’ni tayin edilmiştir.   

 
7. Mahkeme, KI154/14 sayılı başvurunun kaydedildiğini 18 Kasım 2014 

tarihinde başvurucuya bildirmiştir.  
 

8. Mahkeme Başkanı, 29 Haziran 2015 tarihinde raportör yargıç olarak 
belirlenmiş olan Üye Robert Carolan yerine Üye Arta Rama-Hajrizi 
görevlendirerek değişiklik yapmıştır. Başkan aynı tarihte, Anayasa 
Mahkemesindeki görev süresi dolan Üye Kadri Kryeziu yerine Ön İnceleme 
Heyetine Üye Arta Rama-Hajrizi’yi tayin etmiştir.  

 
9. Ön İnceleme Heyeti 9 Eylül 2015 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 

inceledikten sonra Mahkeme Heyetine başvurunun kabul edilmez ilan 
edilmesini teklif etmiştir.  

 
Olguların Özeti 

 
10. Başvurucuları yol irtifak hakkını sonlandırmaları ve geçişi engellemeleri 

suçlamasıyla 20 Mayıs 2011 tarihinde haklarında Prizren Belediye 
Mahkemesinde dava açılmıştır.  
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11. Prizren Belediye Mahkemesinin C.nr.293/11 sayı ve 20 Aralık 2012 tarihli 
kararıyla davacıların davalı olan başvurucular hakkındaki irtifak hakkı 
malikiyetini reddedip yoldan serbest geçişi engelledikleri iddia edilen dava 
dilekçesi reddedilmiştir. Bu hukuk davasının görüşülmesi süresince davacı 
tarafın irtifak hakkının nasıl oluştuğunu, böyle bir hakkın reddedildiğini ve 
mülkiyet hakkının oluşmasına ilişkin kütüğe kaydedildiğini gösterecek 
delilleri mahkemeye sunmamıştır. Bunu sonucu olarak mezkur mahkeme bu 
meyanda şu gerekçeyi bildirmiştir:  

 
Mahkeme MDHK’nin [Mülkiyet ve Diğer Maddi Haklar Kanunu], ancak 
[2002/22 sayılı UNMIK Yönetmeliğiyle ilan edilmiş olan Mülkiyet 
Kütüklerini Oluşturma Kanunu ve bu kanunda daha sonra yapılmış 
değişiklikler uyarınca] mülk kütüklerine kayıtlı irtifak haklarına koruma 
sağladığı, bu kütüğe kayıtlı olmayan irtifak hakları için ise koruma 
sağlamadığı sonucuna varmıştır (259. madde). Mahkemede yapılan 
esasa duruşmada yönetilen delillerden davacıların davalılara ait mülk 
üzerinden geçmeye ilişkin irtifak hakkını kazanmadıkları ortaya çıkmış 
olup, onların dava dilekçesi temelden yoksun olduğu gerekçesiyle 
reddedilmiştir.  

 
12. Dahası, Çekişmeli Yargılama Kanununun 480. maddesinin uygulanması 

gerektiği yönünde davacı tarafın iddiasıyla ilgili olarak mahkeme (Prizren 
Belediye Mahkemesi) “bu madde eşyaya malik olmanın engellendiği tüm 
durumlarda uygulanır, ancak geçişe ilişkin irtifak hakkına ilişkin mevcut 
davada olduğu gibi değil” değerlendirmesini yapmıştır.  

 
13. Davacılar bu karara itiraz ederek Kosova İstinaf Mahkemesinden itiraz edilen 

kararı değiştirip kendi dava dilekçelerini kabul etmesini veya itiraz ettikleri 
kararı bozup yeniden yargılama için davanın bir başka hakime iadesini talep 
etmişlerdir.  

 
14. Kosova İstinaf Mahkemesi 3 Temmuz 2013 tarih ve CA.nr.783/2013 sayılı 

kararla Prizren Belediye Mahkemesinin C.nr. 293/11 sayı ve 20 Aralık 2012 
tarihli kararını bozup, yeniden yargılama için dava dosyasını Prizren temel 
Mahkemesine şu gerekçe ile iade etmiştir: […] İlk derece mahkemesi 
davacıların dava dilekçesini temelden yoksun olarak reddettiğinde Mülkiyet 
ve Diğer Maddi Haklar Kanununun 259. madde hükmünü yanlış 
uygulamıştır, zira bu hüküm, mülkiyet kayıtlarında kaydedilmemiş 
irtifaklara adli koruma sağlamaz.  

 
15. İstinaf Mahkemesi ayrıca ilk derece mahkemesi kararını şu gerekçe ile olağan 

ve meşru olarak onamamıştır: Çekişmeli Yargı Usulü Kanununun 480. madde 
hükmü mallara malik olmak engellendiği zaman uygulanır, ancak mevcut 
davada olduğu gibi geçiş irtifakı hakkı yok sayıldığı durumlarda değil. 
Çünkü bu mahkemenin değerlendirmesine göre: […] malik olmanın 
engellenmesi davası görüşüldüğü durumlarda mahkeme sadece malik olma 
ve malik olmaya engel olunmaya ilişkin son durumuyla sınırlı kalmalı ve 
malik olmanın engellenmesi fiilinin gerçekleştiği zamanı tespit etmelidir[…].  

 
16. Prizren Temel Mahkemesi Genel Davalar Departmanı 30 Ekim 2013 tarihinde 

C. nr. 614/13 sayılı kararla davacıları dava dilekçesini temellendirilmiş olarak 
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kabul etmiş, davalıların malik olma ve yararlanma ile davacıları kendi 
mülklerine götüren mülk üzerinden serbestçe geçme irtifak hakkını 
engellediklerini tespit etmiştir.  Kararda diğerler hususların yanı sıra şu 
gerekçeye yer verilmiştir: 

 
Bu çekişmeli davada İstinaf Mahkemesinin diğerleri yanı sıra kayıtlı 
olmayan irtifakların da (gayrihukuki yollarla malikiyetin ortadan 
kaldırılması veya istifade etmenin engellenmesi durumunda) hukuki 
güvencesi olduğu belirtilen CA. nr. 783/13 sayı ve 3 Temmuz 2013 tarihli 
kararında ortaya koyduğu hukuki tutumuna riayet ederek, Çekişmeli 
Yargılama Usulü Kanununun 480. maddesi uyarınca mahkeme sadece 
malikiyet ve istifadeye ilişkin son durum olgularının tespiti, malik 
olmanın hukuki altyapısı, malik olmanın sorumluluk veya sorumsuzluğu 
üzerinde durmuştur. […] Yönetilen delillerden mahkeme, davacıları 
ihtilaflı yolun son olgusal malikleri olduğunu, […] davalıların 
(başvurucuların) ise malik olanları iradesi dışında malik olmaya 
engellediklerini tespit etmiştir. Onlar bu durumda kanun aykırı şekilde 
davranmışlardır ve mahkeme davacılara adli güvence sunmaya karar 
vermiştir.  
 

17. Başvurucular, C.nr. 614/13 sayı ve 25 Kasım 2013 tarihli itiraz dilekçesiyle 
Kosova İstinaf Mahkemesinden Prizren Temel Mahkemesinin C.nr.614/13 
sayı ve 30 Ekim 2013 tarihli kararın değiştirilmesini ve Mülkiyet ve Diğer 
Maddi Haklar Kanunu ile Çekişmeli Yargılama Usul Kanununun yanlış 
uygulandığı gerekçesiyle davacıların dava dilekçesini temelden yoksun olarak 
reddetmesini talep etmişlerdir.  

 
18.  Kosova İstinaf Mahkemesi 24 Mart 2014 tarihinde çıkardığı CA.nr. 

4079/2013 sayılı kararla davalıların/başvurucuların itiraz dilekçesini 
temelden yoksun bulup reddetmiş ve Prizren Temel Mahkemesinin C.nr. 
614/13 sayı ve 30 Ekim 2013 tarihli kararını şu gerekçe ile onamıştır:  

 
Dava konusu malik olmanın engellenmesi olduğuna göre mahkeme, 
sadece malik olma ve engellenmenin artırılmasına ilişkin olguların 
incelenmesi ve görüşülmesiyle sınırlı kalmak durumundadır. Bu davada 
hukuki dayanak, sorumluluk veya sorumsuzlukla ilgili malik olma 
hakkının tahlil edilmesi dahil edilmemiştir. Bu davada davalının dava 
konusu yoldan geçme irtifak hakkına sahip olmasının önemi yoktur. […] 
Davacıların dava konusu yolu kullandıkları tartışılmaz bir gerçektir ve 
kimse tarafından ihtilaf konusu olmamıştır. İtiraz başvurusunda irtifak 
hakkının hukuki bir belge ile belirlenmediğini ve mülkiyet hakkı 
kütüğüne kaydedilmediği belirtilerek geçiş irtifakı tartışma konusu 
olmuştur.  

 
19. Davalılar/başvurucular 30 Mayıs 2014 tarihinde Devlet Başsavcısından 

Prizren Temel Mahkemesinin C.nr. 614/13 sayı ve 30 Ekim 2013 tarihli kararı 
ve Kosova İstinaf Mahkemesinin CA. nr. 4079/2013 sayı ve 24 Mart 2014 
tarihli kararı hakkında Mülkiyet ve Diğer Maddi Haklar Kanunu ile Çekişmeli 
Yargılama Usul Kanunu hükümlerinin yanlış uygulandığı gerekçesiyle kanun 
yararına bozma dilekçesi vermesini talep etmişlerdir.  
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20. Devlet Başsavcılığının 10 Temmuz 2014 tarih ve KMLC.nr. 58/14 sayılı 
tebligatıyla davalılara/başvuruculara kanun yararına bozma dilekçesini 
inceledikten sonra böyle bir kanun yolu için bir yasal dayanak bulmadığını 
bildirmiştir.  

 
21. Davalılar/başvurucular 22 Ağustos 2014 tarihinde tekraren sundukları dilekçe 

ile başsavcılıktan yukarıda belirtilen kararlar hakkında mezkur gerekçelere 
dayanarak kanun yararına bozma talebini yenilemişlerdir.  

 
22. Devlet Başsavcılığı KMLC. nr. 58/14 sayı ve 26 Ağustos 2014 tarihli tebligatla 

başvuruculara KMLC. nr. 58/14 sayı ve 10 Temmuz 2014 tarihli tebligatın 
arkasında durduğunu ve kanun yararına bozma dilekçesi verecek yasal 
dayanağın bulunmadığını bildirmiştir.  

 
Başvurucuların İddiaları 
 

23. Başvurucular, Prizren Temel Mahkemesinin C.nr 614/13 sayı ve 30 Ekim 2013 
tarihli kararı ile Kosova İstinaf Mahkemesinin CA. nr. 4079/2013 sayı ve 24 
Mart 2014 tarihli kararıyla bireysel haklarının ihlal edildiklerini ileri 
sürmüşlerdir. Onlar bu kararla Kosova Cumhuriyeti Anayasasının 46. 
maddesiyle güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri 
sürmüşlerdir.  

 
24. Başvurucular ayrıca şunu talep etmişlerdir: Kosova İstinaf Mahkemesince 

alınan kararla başvurucuların Kosova Cumhuriyeti Anayasasının 46. 
maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkı ihlal edilmiş ve bu hakta 
yararlanmaları engellenmişler midir? 

 
25. Başvurucular daha somut bir şekilde Anayasa Mahkemesi’nden aşağıdakileri 

talep etmişlerdir: 
 

I. Başvurucuların başvurusunun kabul edilir olduğu tespit edilsin, 
II. Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 39. kuralı 

uyarınca duruşmanın yapılması emredilsin, 
III. Prizren Temel Mahkemesinin C.nr 614/13 sayı ve 30 Ekim 2013 tarihli 

kararı ile Kosova İstinaf Mahkemesinin CA. nr. 4079/2013 sayı ve 24 
Mart 2014 tarihli kararının başvurucuların bireysel haklarını ihlal 
ettiği tespit edilsin, 

IV. Bu saygın mahkemede görülen başvuruda belirtilen taraflar için 
Mahkemenin makul ve hukuken temellendirilmiş olduğunu 
değerlendireceği her türlü hak ve sorumluluk belirlensin.  

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 

 
26. Mahkeme öncelikle Anayasada belirtilmiş ve Kanun ile İçtüzükte ayrıntıları 

verilmiş olan kabul edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini 
değerlendirmek durumundadır.  

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

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

28. Mahkeme ayrıca Kanunu 47.2 maddesine de atıfta bulunur. Madde şöyledir:  
 

2. Birey, sadece yasa ile tayin edilen tüm hukuki araçların tükenmiş 
olması durumundan sonra sözü edilen istemi başlatabilir. 
 

29. Mahkeme devamında içtüzüğün 36 (1) (b) kuralına atıfta bulunur. Kural 
şöyledir:  

 
(1) Mahkeme başvuruları yalnız şu hallerde görüşebilir: 
 
[…] 

b) İtiraz edilen hüküm veya kararla ilgili olarak kanunlarla belirlenmiş 
tüm kanun yolları tüketildiği zaman; 
[…]. 
 

30. Mahkeme mevcut başvuruda başvurucuların etkili kanun yolu olarak Prizren 
Temel Mahkemesinin kararına karşı itiraz ettiklerini tespit etmiştir. Diğer 
yandan bu itiraz üzerine İstinaf Mahkemesinin çıkardığı karar hakkında 
revizyon başvurusuna izin verilmediği görülmektedir. Ayrıca Çekişmeli 
Yargılama Usulü Kanununun 481. madde 4. fıkrası şunu öngörmüştür: , 

 
Sahipliğin engellenmesi ile ilgili getirilmiş olan karara kararnamenin 
düzeltilmesine izin verilmez. 

 
31. Mahkeme ayrıca başvurucuların İstinaf Mahkemesi kararına karşı kanun 

yararına bozma talebini Devlet Savcısına iki kere bildirdiklerini, ancak kanun 
yararına bozma başvurusunda bulunmak için Devlet Savcısının hukuki 
dayanak bulamadığı gerekçesiyle olumsuz yanıt aldıklarını tespit etmiştir.  

 
32. Mahkeme bu nedenle başvurucuların yetkili taraf olduklarını ve yürürlükteki 

mevzuata göre kullanabilecekleri tüm kanun yollarını tükettiklerini tespit 
etmiştir.  

 
33. Mahkeme bunun dışında Kanunun 49. maddesine de atıfta bulunur. Madde 

şöyledir:  
 

İstem dört (4) ay bir süre içerisinde sunulur. Süre, müracaatta bulunan 
kişiye mahkeme kararının teslim edilmesi gününden itibaren başlar. 
Tüm diğer durumlarda karar ya da işlemin kamuya açıklanması 
gününden itibaren başlar. İstem bir yasaya karşı yöneltilmiş ise, o 
zaman süre yasanın yürürlüğe girmesi gününden itibaren başlar. 

 
34. Mahkeme ayrıca İçtüzüğün 36. kuralı (1) (c) bendine de atıfta bulunmak ister. 

Hüküm şöyledir:  
 

(1) Mahkeme başvuruları yalnız şu hallerde görüşebilir: 
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c) Başvurucuya nihai etkin hukuki çözüm teslim edildikten sonra 
başvurunun dört ay içerisinde teslim edilmesi durumunda; 

 
35. Mahkeme, başvurunun yasal süre içerisinde teslim edilip edilmediğini 

doğrulayabilmek için başvurucuların başvurusuyla ilgili “son kararı” teslim 
aldıkları tarih ile onların başvurularını Anayasa Mahkemesi’ne teslim ettikleri 
tarihi dikkate alır (bkz. Kabul Edilmezlik Kararı KI201/13, 2 Nisan 2014, Sofa 
Gjonbalaj v. Yüksek Mahkemenin Rev. nr. 299/2011 sayı ve 17 Nisan 2013 
tarihli kararına karşı).  

 
36. Mahkeme “son kararla” ilgili olarak Kosova İstinaf Mahkemesinin CA. nr. 

4079/2014 sayı ve 20 Mart 2014 tarihli kararının başvurucuların 
başvurusuyla alakalı son karar olduğunu değerlendirmiştir. Bu, 
başvurucuların itiraz ettikleri ve anayasal denetim talebinde bulundukları 
karardır.  

 
37. Sonuç olarak Mahkeme, yukarıda mezkur kararın 24 Mart 2014 tarihinde 

çıkarıldığını, başvurucuların ise kararı 26 Mayıs 2014 tarihinde teslim 
aldıklarını tespit etmiştir. Bu bağlamda dört (4) aylık yasal süre dies a quo, 
kararın başvurularca teslim alındığı günden, dolayısıyla 26 Mayıs 2015 
tarihinden itibaren hesaplanır. Süre, itiraz konusu meselenin tamir edilmesini 
sağlayacak etkin ve etkili kanun yolunun tüketilmesi sonucu olarak 
kesinleşmiş karardan itibaren hesaplanır (bkz. mutatis mutandis, Norkin v. 
Rusya, Başvuru No: 21056/11, AİHM, 5 Şubat 2013 tarihli kararı, ayrıca Moya 
Alvarez v. İspanya, Başvuru No: 44677/98, AİHM, 23 Kasım 1999 tarihli 
karar).  

 
38. Başvurucuların “sürenin hesaplanması için Devlet Başsavcılığının 2 Eylül 

2014 tarihli tebligatı esas alınmalıdır” iddiasıyla ilgili olarak Mahkeme, 
başvurucuların Devlet Başsavcılığından son tebligatı belirtilen tarihte 
aldıklarının doğru olduğunu tespit etmiştir. Ancak bu tebligata göre Devlet 
Başsavcısı başvurucuların davasıyla ilgili olarak “kanun yararına bozma 
dilekçesi sunmak için yasal dayanak tespit edilememiştir” gerekçesiyle kanun 
yararına bozma başvurusunda bulunmamıştır.  

 
39. Devlet Başsavcısının tebligatı bu haliyle başvurucuların davasıyla ilgili “son 

karar” sayılamaz, çünkü Kanunun 49. maddesine göre “son karar” 
başvurucuların itirazının reddedildiği ve başvurucuların davasında son karar 
olan İstinaf Mahkemesi Kararıdır (bkz. mutatis mutandis, Paul ve Audrey 
Edwards v. Birleşik Krallık, Başvuru No: 46477/99, AİHM, 14 Mart 2002 
tarihli karar). 

 
40. Mahkeme, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı başvurucuların davasıyla 

ilgili “son kararın” İstinaf Mahkemesinin kararıdır ve süre hesaplaması 
kararın teslim alıntı tarihten itibaren başlar (bkz. mutatis mutandis, Bayram 
ve Yıldırım v. Türkiye, Başvuru No: 38587/97, AİHM, 29 Ocak 2002 tarihli 
karar). Sonuç olarak başvurucuların bu kararı 26 Mayıs 2014 tarihinde teslim 
aldıkları, onların Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun 9 Ekim 2014 
tarihinde sundukları anlaşılmaktadır.  
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41. Yukarıdakilere dayanarak başvuru Kanunun 49. maddesinde belirtilen yasal 
süre içerisinde teslim edilmemiştir.  

 
42. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Mahkeme, başvurucuların 

başvurusunun zaman bakımından kabul edilirlik koşullarını yerine 
getirmediğini tespit etmiştir.  
 

 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
 
Anayasa’nın 113.1 ve 7 fıkraları Kanun’un 49. maddesi ve İçtüzüğün 36. kuralı (1) c) 
bendi uyarınca Kosova Anayasa Mahkemesi’nin 9 Eylül 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  

 


