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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: 36 /13 
 

Başvurucu 
 

Mursel Kosumi 
 
 

  
Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Pkl.nr.120/2012 

sayı ve 29 Kasım 2012 tarihli kararı hakkında anayasal denetim 
başvurusu 

 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
 
Mahkeme Heyeti: 
 
Enver Hasani, Başkan 
Ivan Čukalović, Başkanvekili 
Robert Carolan, Üye 
Altay Suroy, Üye 
Almiro Rodrigues, Üye 
Snezhana Botusharova, Üye 
Kadri Kryeziu, Üye 
Arta Rama-Hajrizi, Üye 
 
 
Başvurucu: 

 
1. Başvurucu, Poduyeva şehrinde ikamet eden Mursel Kosumi’dir. 
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. Başvurucu, Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Pkl.nr.120/2012 sayı ve 29 Kasım 
2012 tarihli kararına itiraz etmiştir. 

 
Başvurunun Konusu  
 

3. Başvurucu yukarıdaki kararla Anayasa ile güvence altına alınmış olan 
Anayasa’nın 32. maddesi ( Hukuksal Araçlar Hakkı), 53. maddesi ( İnsan 
Hakları Hükümlerinşn Yorumlanması) ve 54. maddesinin ( Hakların Anayasal 
Korunması) ihlal edildiğini iddia eder. 

 
İlgili Hukuk  
 

4. Başvuru Anayasa’nın 113.7 fıkrası (bundan böyle: Anayasa) 15 Ocak 2009 
Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi için Nr.03/L-121 Yasa’nın 22. 
maddesi (bundan böyle: Yasa) ve İçtüzüğü’nün 56. kuralı 2. fıkrasına (bundan 
böyle: İçtüzük) dayandırılmıştır. 

 
Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucu 12 Mart 2013 tarihinde Mahkemeye başvurmuştur. 
 

6. Mahkeme Başkanı 25 Mart 2013 tarihinde raportör yargıç olarak Üye Robert 
Carolan’ı tayin etmiş ve Snezhana Botusharova (başkan), Kadri Kryeziu ve 
Arta Rama-Hajrizi’den oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni belirlenmiştir. 

 
7. Başvuru 29 Mart 2013 tarihinde Yüksek Mahkeme’ye tebliğ edilmiş fakat fakat 

şimdiye kadar cevap almamıştır. 
 

8. Ön İnceleme Heyeti 12 Eylül 2013 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
inceledikten sonra Mahkeme’ye başvurunun kabul edilmezliği yönünde öneri 
sunmuştur.  

 
Olguların Özeti 
 

9. Başvurunun yazılarından anlaşıldığı üzere başvurucunun Kastriot 
belediyesindeki NTP “Zhtitija Com”tedarik inşaat şirketi 9 Ağustos 2011 
tarihinde FB ve BB’yi bilgilendirmiştir.Başvurucunun iddialarına göre FB 
Poduyeva’da otel sahibi yabancı bir vatandaştı ve otelinde yaymak üzere beton 
küpler satın almak istiyordu. 

 
10. FB ile BB toplam değeri 9.000 Avroluk 1.500 metrekare beton küp almak için 

9 Ağustos 2011 tarihinde anlaşma imzalamışlardı. Başvurucu FB’nin ücreti 
ödeyemeyeceği durumunda sözlü olarak BB’ye kendisinin ödeyeceğine dair 
güvence vermiştir. BB, daha önce de başvurucuyla ticaret yaptığından sözüne 
güvenmiştir. 

 
11. Beton küpler sonrasında başvurucuya teslim edilmiş ve başvurucu onları 

Poduyeva’dan MI mülkiyetindeki oteli ve evi alanına yaymak için 
kullanmıştır.Beton küplerin MI’nin oteli ve evindeki alana yayması daha önce 
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MI ve başvurucu arasında yapılan bir anlaşma sonucu gerçekleşmiştir, buna 
göre MI’ye ait 11.600 Avro değerindeki altı aracın başvuruya transferi söz 
konusydu. 

 
12. FB, BB’nin ekskavatörünü 26 Ağustos 2011 tarihinde satın alma talebinde 

bulunmuştur. BB başvurucuya FB’ye güvenip güvenemeyeceğini sorar ve 
başvurucu FB’nin ödeme yapacak parası olduğunu söyler. BB ile FB 12.000 
Avro değerindeki bir ekskavatörü satın almak için sözleşme imzalarlar. 
Başlangıç için FB 2.000 Avro öder ve ekskavatörü teslim alır. 

 
13.  FB ekskavatörü 4 Eylül 2011 tarihinde Kosova Ovası’ndaki hurda metal 

şirketine 4.200 Avro için satar.  
 

14.  Belli bir dönemde BB başvurucuya kendisine beton küpler için ne zaman 
ödeme yapılacağını sorar. Başvurucunun FB’nin işten ayrıldığını söylediği 
iddia edilir. Sonrasında BB çimento küplerimin teslim edildiği yere gider. 
Orada MI ile buluşur ve FB’nin otel sahibi olmadığını anlar. O zaman BB 
gerekli yetkililere başvurucu ve FB’yi dolandırıcılık için suçlamada bulunur. 

 
15.  Priştine Belediye Kamu Savcılığı 29 Eylül 2011 tarihinde başvurucu ve FB’ye 

karşı ortaklaşa dolandırıcılık eyleminde bulunduklarına dair iddianame sunar.  
 

16.  Priştine Belediye Mahkemesi başvurucu hakkındaki iddianameyi 14 Ekim 
2011 tarihinde onamıştır. 

 
17.  Başvurucuyu (P.nr. 2840/11) dolandırıcılık suçuna ortaklık etmekten 5 Aralık 

2011 tarihinde cezalandırır. Başvurucu, bir (1) yıl hapis cezasına çarpıtılmıştır, 
fakat bu ceza bu kararın altı ay yürürlüğe girdikten sonra başvurucunun zarar 
verdiği BB’ye 9.000 Avro ödemesi ve başvurucunun kararın yürürlüğe girdiği 
günden itibaren iki yıl içinde başka suç işlememesi şartıyla süspanse edildi. 

 
18. Başvurucu Priştine Bölgesel Mahkemesi’nde temyize başvurdu. Şikayetinde 

birinci derece mahkemesinin hukukun maddi ihlali olduğunu, inter alia, suçla 
ilgili kesin olguların verilmediğini iddia etmiştir. Başvurucu düzenli ticari 
işlemlerle uğraşmakla meşgul olduğunu ve dolandırıcık yapma gibi bir 
maksadının olmadığını iddia etmiştir. Ayrıca bu dolandırıcılıktan bir çıkarı 
olmadığını da eklemiştir. 

 
19. Başvurucu şikayetini güçlendirmek için yeni deliler sunmuştur, FB ile 10 

Ağustos 2011 tarihinde imzalanmış bir sözleşme. Bu sözleşmede FB’nin 1.500 
metrekare beton küpleri için beş (5) aracın değiş tokuş edileceği yazılıdır. 
Sözleşmeye 20 Aralık 2011 tarihinde FB tarafından imzalanmış beyanı 
eklenmiştir. Bu beyanda değiş tokuş edilen malların değeri ortaklaşa 
değerlendirilmiş olup 9.000 Avro değerindedir ve taraflar tarafından bu 
anlaşmanın şartlarının yerine getirldiğini göstermektedir. Hem sözleşme hem 
de beyan bir avukat tarafından kanıtlanmıştır. 

 
20.  Priştine Bölge Mahkemesi 10 Mayıs 2012 tarihinde (AP.nr. 15/2012) 

başvurucunun başvurusunu temelden yoksun ve Belediye Mahkemesi’nin 
(P.nr.2840/11) kararını ceza ve hapis cezası ile doğuruladı. Belirtilen ceza 
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hukuku hükümlerinin ihlal edildiği iddiaları ile bağlantılı olarak Mahkeme’nin 
beyanı: 

 
“[...] Temyiz kararı somut ve nettir, ne kendisiyle ve ne de itiraz edenin 
başvurusundaki nedenlerle çelişkili değildir.[...]Birinci Derece 
Mahkeme’si olguların kanıtlandığına dair net ve inandırıcı gerekçe 
vermiştir, bazı olguları neden gerekçeli bulduğuna dair kanıtların 
değerlendirmesini sunmuş, sanık argumanlarını değerlendirmiş ve 
sonrasında onların verziyonunu neden kabul etmediğine dair açık 
gerekçeler sunmuştur, bu gerekçeyi Mahkeme de desteklemektedir. [...] 

 
İtiraz gerekçesini değerlendirirken (sanığın)kararda olguların durumu 
ile ilgili eksik ve yanlış kanıtlama olduğu itirazı, bu mahkemenin 
değerlendirmesine göre temelden yoksundur. Birinci Derece 
Mahkemesi’nin kanıtlar ve çok önemli gerçekler için verdiği tutum doğru 
ve yasaldır, bu tutumu Mahkeme de desteklemektedir. [...]” 

 
21. Başvurucu Priştine Belediye Mahkemesi’nin (P.nr. 2840/11) nihai kararına ve 

Bölgesel Mahkeme kararına (AP.nr.15/2012) karşı Kosova Yüksek 
Mahkemesi’ne yasallığın korunması için başvuruda bulundu. Başvurucu inter 
alia iddiasında bulunmuş ve Birinci ve İkinci Derece Mahkemelerinin 
kararlarının ceza yasasının maddi hükümlerini ihlal ettiğini ileri sürmüştür. 
Başvurucu özellikle de Bölgesel Mahkeme’nin, başvurucunun suçsuzluğunu 
kanıtlayan yeni dellileri dikkate almakta başarısız olduğunu iddia etmiştir. 

 
22. Yüksek Mahkeme (Pkl.nr. 120/2012) 29 Kasım 2012 tarihinde başvurucunun 

yasallık korunmasına ilişkin başvurusunu temelden yoksun bularak itiraz 
etmiştir. Yüksek Mahkeme başvurucunun başvurusunnda iddia ettiği gibi ceza 
yasasının maddi hükümlerinin ihlalini destekleyen gerekçeler veremeyip, 
bunun yerine şunu tespit etti “[...] başvuru metninin tamamı daha fazla 
olguların segmentlerine yönelik olup yargılanan tarafın zarar görene karşı 
dolandırma eyleminde bulunmadığına ilişkindir.” 

 
23. Bu bağlamda, Yüksek Mahkeme: 

 
“Bu hukuki-ceza mevzusunda, Birinci ve İkinci Derece Mahkmeleri 
sanığın suçlayıcı eylemlerini doğru ve eksiksiz değerlendirmiş olup 
eylemlerinde suç unsurları bulunmuştur, ki bunun için de suçlu 
bulunmuş ve Mahkeme de bunları dogru ve asıllı kabul etmiştir. 
Davalının niyet unsuru [kişi] [...] anlaşma yaparak zaten tuzağı 
hazırladığı ve malvarlığının zararına [zarar görenin], FB’yi otel sahibi 
yaparak, ki başvurucuyu [yargılanan sanığın] daha önce tanıdığı için 
FB ile 9.000€ değerinde 1,500 (bin beş yüz) metrekare miktarında beton 
küplerin satımı için anlaşma imzalamış, ki bu küp betonları [yargılanan 
şahıs]MI’nin otelinde döşemiş ve bununla ilgili MI ile 11.600 ( onbirbin 
altıyüz avro) değerinde altı aracı satın almak için anlaşma imzalamış ve 
bu durumda zarar görene [şahısa] 9.000 Avro (dokuz bin) değerinde 
zarar sağlamıştır. 
 
Yüksek Mahkeme Birinci ve İkinci Derece Mahkeme’lerinin 
kararlarındaki hukuksal tutumunu tamamen kabul eder ve bununla ilgili 
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sanığın cezai sorumluluğunda, 261.maddenin 1. paragrafının da 
öngördüğü gibi KPK’nin 23. maddesine bağlı dolandırıcılık için objektiv 
ve subjektif faktörlerin görüldüğü, onun davranışları açıkça zarar 
göreni dolandırmak amaçlı olduğu anlaşılmıştır. 

 
Başvurucunun İddiaları  
 

24. Başvurucu Bölgesel Mahkeme’nin şikayeti ile ilgili ve Kosova Yüksek 
Mahkemesi yasallığın korunması başvurusu ile ilgili Anayasa’nın 54.maddesi 
ile güvence altına alınmış olan hakların yargısal korunmasının ihlali söz 
konusu olduğunu iddia eder. 

 
25. Başvurucu Mahkeme’nin sunulan tüm delillerin incelemesini ve 

değerlendirmesini ve kararlardaki kanıtların nasıl değerlendirildiğine 
bakılması gerektiğini ileri sürer. 

 
26.  Başvurucu Bölgesel Mahkeme’ye yeni sunduğu dellilerin yani sözleşme ve suç 

ortağının beyanı, çok önemli yeni gerçekler olduğunu fakat ne Bölgesel 
Mahkeme’nin ne de Yüksek Mahkeme’nin kararlarında bunları dikkate 
almadıklarını iddia eder. Başvurucu bunun adaletin feragatı olduğunu söyler. 

 
27. Daha fazlası başvurucu kanıtların da gösterdiği gibi ne dolandırıcılığı 

amaçlamadığını ne de bu dolandırıcılıktan maddi bir çıkar kazandığını ve bu 
cezadan dolayı suçlu bulunamayacağını ileri sürer. 

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

28. Başvurucu haklarının yargısal koruması hakkının ihlal edildiğini iddia eder ve 
Anayasa’nın 32, 53 ve 54. maddelerini dile getirir. Aslında Mahkeme 
başvurucunun Anayasa’nın güvence altına aldığı 31. maddesi adil ve tarafsız 
yargılanma hakkının ihlali için şikayet ettiği sonucuna varır. Sonuç olarak 
Mahkeme başvuruyu bu hükme göre inceleyecektir. 

 
29. Başvurucunun esas incelemesine geçmeden önce Mahkeme, başvurucunun 

Anayasa’da belirtilip Yasa ve İçtüzük’te açıklanan kabul edilirlik koşullarını 
yerine getirip getirmediğini değerlendirmek durumundadır. 

 
30. Başvurunun kabul edilirlik yasal çerçevesini Anayasa’nın 113.1 fıkrası 

belirlemiştir. Fıkra şöyledir:  
 

“1.Anayasa Mahkemesi, yasal şekilde sadece yetkili makamlarca açılmış 
davalar hakkında karar verir”. 
[…] 
7. Kişiler kamu yetkilileri tarafından Anayasa ile güvence altına alınan 
hak ve özgürlükleri ile ilgili ihlali için dava açabilirler, yalnızca yasa ile 
belirlenen tüm hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. 

 
31. Yasa’nın 48. maddesi şöyledir: 

 
“İstem müracaatında bulunan kişi, isteminde hangi hak ve özgürlüğünün 
ihlal edildiğini tahmin ettiğini ve müracaatta bulunan kişinin itirazda 
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bulunmak istediği kamu otoritenin somut işleminin hangisi olduğu 
konusunda doğru bir açıklama yapmakla görevlidir”. 

 
32. Mahkeme İçtüzüğün 36. kural 2.fıkrasını da göz önünde bulundurur: 

 
“Mahkeme, açıkça temelden yoksun başvuruları şu kanaatlere 
vardığında reddeder:(d) Başvurucunun kendi iddiasını yeterli şekilde 
kanıtlayamadığı zaman. 

 
33. Bu bağlamda Anayasa’ya göre Anayasa Mahkeme’sinin görevi Düzenli 

Mahkemelerin kararları incelenirken Temyiz Mahkemesi gibi hareket etmek 
değildir. Düzenli mahkemelerinin rolü ve görevi usul ve maddi hukuka ilişkin 
kuralların yorumlanıp uygulanmasıdır.(bkz. Mutatis mutandis Garcia Ruiz-
İspanya [GC] 30544/96 davası AİHM 1999-1 tarihli kararı 28.Maddesi bkz.). 

 
34.  Anayasa Mahkemesi, sadece delillerin gerekli şekilde sunulup sunulmadığını 

ve genel olarak sürecin doğru işleyip işlemediğine, böylece başvurucunun adil 
yargılaması olup olmadığını inceleyebilir (Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu’nun nr.13071/87, 10 1991 onaylanmış Birleşik Britanya’ya karşı 
Eduards davasına bkz.). 
 

35. Bu durumda başvurucunun Bölgesel Mahkeme ve Yüksek Mahkeme’de doğru 
bulmadığını düşündüğü ve yasa ve olguların yorumlanmasına itiraz etmek için 
bir sürü imkanı bulunmaktadır. Mahkeme, ne Bölgesel Mahkeme şikayet ile 
ilgili karar metninde ne de Yüksek Mahkeme yasallığın korunması 
başvurusundaki metinde başvurucunun başvurusunda baz aldığı dellilerden 
bahsedilmediğini fark eder. Ayrıca Mahkeme her iki mahkemenin kararları 
gerekli bir şekilde başvurucunun iddialarına cevap verdiği sonucuna varır. 
 

36. Genel olarak cezai takibat incelendikten sonar, Anayasa Mahkemesi 
başvurucunun davasında herhangi bir taraflılığın veya haksızlığın (mutatis 
mutandis Litvaanya’ya karşı Shub, Nr.17064/06 sayılı ve 30 Haziran 2009 
tarihli UAIHM’nin Kabul edilmezlik kararına bkz.) söz konusu olmadığı 
kaanatindedir. 
 

37. Mahkeme başvuruda mahkemelerin olayı incelerken tarafsızlıkları veya 
prosedürün doğru işlemedeiğine dair bir şeyin bulunmadığı sonucuna varır. 
Başvurucunun sonuçla memnun olmadığı gerçeği onun gerekçe olarak 
Anayasa’nın 31. maddesinin ihlal edildiği dilekçesi sunması anlamına gelmez 
(bkz. mutatis mutandis Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun kararı, Nr. 
5503/02 Yazısı, Mezotur-Tiszazugi Tarsulat –Macaristan 26 Temmuz 2005 
kararı). 
 

38. Bu değerlendirmeleri esas alarak Mahkeme başvurucunun yargısal koruma 
hakkının ihlalinden dolayı kurban olmadığı sonucuna varır. 
 

39. Mahkeme başvurucunun iddialarının delillerle desteklenmediğini ve temelden 
yoksun saydığı sonucuyla reddeder. 
 

40. Sonuç olarak, yukarıda sayılan nedenlerden dolayı başvuru kabul edilmezdir. 
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
Anayasa’nın 113.(7) fıkrası, Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 46. maddesi ve 
İçtüzüğün 36.(2) kuralı uyarınca 12 Eylül 2013 tarihinde yapılan duruşmasında 
oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak reddine, 

 
II. Kararın taraflara bildirilmesine,  

 
III. Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar 

verilmiştir.  
 

IV. İşbu karar derhal yürürlüğe girer. 
 
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
 

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

 
 

 


