
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priştine, 24 Temmuz 2012 
Nr. Ref.: RK 290/12 

 
 

 
 
 

KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI 40/12 
 
 

Başvurucu 
 

Pjetër Oroshi  
 

 
Prizren Belediye Mahkemesi’nin P. nr. 208/09 sayı ve 15 Haziran 2011 tarihli 

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 
 
 
 
Başvurucu: 

 
1. Başvurucu, Prizrenli avukatlar Fikri Shishko ve Shaip Ramadani tarafından temsil 

edilen Bay Pjeter Oroshi’dir.    
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İtiraz edilen kararlar 
 

2. Başvurucu, Prizren Belediye Mahkemesi’nin P. nr. 208/09 sayı ve 15 Haziran 2011 
tarihli kararına itiraz etmiştir.  

 
Başvurunun konusu 
 

3. Mülkiyet hukuku davasının konusu başvurucu ile üçüncü taraflar arasında Prizren 
Belediye Mahkemesi’nde görülmeye devam eden ihtilaflı mülk üzerindeki mülkiyet 
hakkının belirlenmesi davasından ileri gelmektedir.  
 

4. Başvurucu şu iddiayı ileri sürmüştür:  
 

Bu dava irtifak hakkı davası (actio confessoria) söz konusu olduğundan 
mevzuat irtifak davalarında ayrı karar alma imkanı vermemektedir. 
Soruşturma yargıcının çıkarttığı tutanak kararı kanun yolu başvurusu 
olmayan süreci tıkadığından ayrımcıdır. Yargıç bu koşullarda davacı Pashk 
Kol Oroshi’nin açtığı davaya ilişkin inceleme sürecinde boşluğa meydan 
vermiştir. Oysa başvurucu olan davacı Pjeter Oroshi’nin davasının ne olacağı 
meçhuldür.  

 
Hukuki dayanak 
 

5. 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”) 
22.maddesi, 22.7 ve 22.8 fıkraları ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğü’nün (bundan sonra: “İçtüzük”) 56. kuralı 2. fıkrasına dayandırılmıştır.  

 
Başvurunun Mahkeme’deki seyri 
 

6. Başvurucu 17 Nisan 2012 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne 
(bundan sonra: “Mahkeme”) başvurmuştur.  
 

7. Mahkeme Başkanı’nın 23 Mayıs 2013 tarihli kararıyla Üye Almiro Rodrigues raportör 
yargıç olarak görevlendirilmiş ve Üye Robert Carolan başkanlığında, üyeler Kadri 
Kryeziu ve Enver Hasani’den oluşan Ön İnceleme Heyeti belirlenmiştir.  
 

8. Mahkeme 6 Haziran 2012 tarihinde başvurucu ve Prizren Bölge Mahkemesi’ne 
başvurunun kaydedildiğini bildirmiştir.  
 

9. Üye Robert Carolan başkanlığında, üyeler Kadri Kryeziu ve Enver Hasani’den oluşan 
Ön İnceleme Heyeti 11 Temmuz 2012 tarihinde raportör yargıç Almiro Rodrigues’in 
raporunu inceledikten sonra, tam kadroda toplanan Mahkeme Heyeti’ne başvurunun 
kabul edilmezliğine ilişkin öneri sunmuştur.   
 

Olguların özeti 
 

10. P. K. O. Prizren Belediye Mahkemesi’ne PIP “Progres-Export şirketi ile Prizren 
belediyesi hakkında mülkiyet tespit davası açmıştır. P. K. O. delil olarak bir sözleşme 
sunmuştur. Bu sözleşme Mahkeme tarafından (leg. nr. 1311 sayı ile 13 Kasım 1967 
tarihinde) onaylanmış olup Caparc Kadastro Bölgesindeki 1.01,00 hektarlık 4/321 
numaralı parselle ilgilidir.  
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11. Prizren Belediye Mahkemesi’nin C.nr. 692/94 sayı ve 8 Nisan 1996 tarihli kararıyla 
dava dilekçesini kabul edip P. K. O.’nun söz konusu parselin sahibi olduğunu tayit 
etmiştir.  
 

12. Prizren Belediyesi ile PIP Progres-Export şirketi Prizren Belediye Mahkemesi’nin bu 
kararına karşı Prizren Bölge Mahkemesi’nde itiraz başvurusunda bulunmuşladır.  
 

13. Prizren Bölge Mahkemesi 8 Kasım 1996 tarihinde çıkarttığı Ac.nr. 518/96 sayılı 
kararla Prizren Belediye Mahkemesi’nin kararını bozup dosyayı geri çevirmiştir.  
 

14. Prizren Belediye Mahkemesi 12 Mayıs 1998 tarihinde çıkarttığı C.nr. 836/96 kararla 
dava dilekçesini tekrar kabul edip P. K. O.’nun yukarıda belirtilen parselin sahibi 
olduğunu teyit etmiştir.  
 

15. Prizren Belediyesi ile Prizren merkezli PIP Progres-Export, Prizren Belediye 
Mahkemesi’nin yeni kararına karşı itiraz başvurusunda bulunmuştur.  
 

16. Prizren Bölge Mahkemesi 12  Aralık 1998 tarihinde çıkarttığı Ac. nr. 695/98 sayılı 
kararla Prizren Belediye Mahkemesi’nin yeni kararını bozup dosyayı bir kez daha 
incelenmek üzere geri çevirmiştir.  
 

17. Bu arada başvurucu P. K. O. ile Prizren Belediyesi ve PIP Progres-Export arasındaki 
ihtilafı öğrenmiştir. 
 

18. Bundan sonra başvurucu Pjeter Qun Ororshi 12 Nisan 2001 tarihinde Prizren 
Belediye Mahkemesi’nde ihtilaf konusu parsel hakkında verasete dayalı 40/99 sayılı 
mülkiyet tespit davasını açmıştır. P. K. O. ilşe Prizren belediyesi ve PIP Progres-
Export şirketi arasındaki dava tamamlanmamış olduğundan bu ihtilafla ilgili aynı 
mülk için iki irtifak davası açılmış bulunmakta ve her iki davacı Pjeter Qun Ororshi 
ile P. K. O. mülkün sahibi olduklarını ileri sürmüşlerdir.  
 

19. Mülkiyet tespiti davasına ilişkin önyargılardan kurtulmak adına Prizren Belediye 
Mahkemesi iki davayı birleştirip her iki dava dilekçesini C.nr. 198/01 sayı ve 14 Ocak 
2008 tarihinde karara bağlamıştır.  
 

20. Prizren Belediye Mahkemesi’nin C. nr. 198/01 sayı ve 14 Ocak 2008 tarihli 
kararından memnun olamayan taraflar itiraz etmişlerdir.  
 

21. Prizren Bölge Mahkemesi itirazlara ilişkin Ac. nr. 521/2008 sayı ve 16 Mart 2009 
tarihli kararıyla Prizren Belediye Mahkemesi’nin C. nr. 198/01 sayı ve 14 Ocak 2008 
tarihli kararını bozup davanın yeniden görülmesi için dosyayı Prizren Belediye 
Meclisine iade etmiştir.  
 

22. Prizren Belediye Mahkemesi tekrar eden incelemede aynı konulu birleştirilen 
davalara ilişkin karar duruşmasını birkaç mesaide yapılmasın kararlaştırmıştır.  
 

23. Prizren Belediye Mahkemesi 15 Haziran 2011 tarihinde çıkarttığı P. nr. 208/09 sayılı 
kararla dosyaların birleştirilmesine veya ayrı görülmesine mahkemenin karar 
vermesinden sonra karar duruşmasını ileriki bir tarihe ertelemiştir. Bu duruşma, 
davaya ilişkin yapılan son duruşmaydı.   
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Başvurucunun iddiaları 
 

24. Başvurucu, Anayasa’nın 113.3 fıkrası ile belirlenmiş adil ve tarafsız yargılanma 
hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.   
 

25. O devamında “Mahkeme, yukarıda belirtilen medeni davada aynı konuya ilişkin iki 
dosyanın daha önce birleştirilerek karara bağlanmasından sonra ayrılmasını ima 
ederek karar duruşmasını belli olmayan bir tarihe ertelediğinden ve hukuken 
birleştirildikten sonra bu dosyalar ayrılamayıp bu olguya rağmen ilgili taraflara 
teslim edildikten sonra itiraz hakkı bulunacak şekilde Hakim, davanın ayrılmasına 
ilişkin karar almadığından Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 31. maddesiyle 
güvence altına alınan yargı kararına karşı kanun yollarına başvurma hakkı ihlal 
edilmiştir” iddiasını ileri sürmüştür.  
 

26. Öyle ki başvurucu davanın 1994 yılından itibaren kasıtlı olarak sürüncemede 
bırakılmıştır. Başvurucu, yukarıda belirtilen davada Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 6. maddesinde belirtilen adil ve tarafsız ve makul bir süre içerisinde 
yargılanma hakkının ihlal edildiği görüşündedir.  
 

27. Başvurucu en sonunda Anayasa Mahkemesi’nden yukarıda belirtilen Prizren Belediye 
mahkemesinde görülmekte ve senelerce sürüncemede olan medeni ihtilafa ilişkin 
çekişmeli yargılama davasının hukuka uygun ve tarafsız bir şekilde sonuçlanması 
amacıyla, otorite tarafından anayasal haklarının ihlalinin önlenmesi için hukuki 
koruma talep etmiştir.  
 

Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

28. Başvurucu başvurusunun esasını Anayasa’nın 31. maddesi (Adil ve Tarafsız 
Yargılanma Hakkı) ile AİHS’nin 6. maddesinin (Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı) 
oluşturduğunu ileri sürmüştür.  
 

29. 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.  
 

30. Mahkeme bununla ilgili olarak Anayasa’nın 113.7 fıkrasına atıfta bulunmak ister. Söz 
konusu fıkra şöyledir:  
 

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

 
31. Mahkeme diğer yandan Yasa’nın 47(2) fıkrasına da atıfta bulunma ister. Söz konusu 

fıkra şöyledir:  
 

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

 
32. Diğer yandan İçtüzüğün 36 (1) kuralı şöyledir:  

 
Mahkeme istemleri yalnız şu hallerde görüşebilir:  a) İtiraz edilen hüküm veya 
kararla ilgili yasalarla belirtilen tüm hukuk yolları tüketildiği zaman;    

 
33. Bu başvuruda başvurucunun tüm kanun yollarını tüketmediği, Prizren Belediye 

Mahkemesi’nde dava sürecinin halen devam ettiği anlaşılmaktadır.  
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34. Aslında Prizren Belediye Mahkemesi P.nr. 2008/09 sayı ve 15 Haziran 2011 tarihli 
kararında şu ifadeye yer vermiştir: 
 

Bugünkü duruşma, önceki 40/99 sayılı davada olduğu gibi yargılamanın 
ayrılması ve birleştirilmesine ilişkin mahkeme kararı alınıncaya kadar 
ertelenmiştir (başvurucunun 12 Nisan 2001 tarihli davası). 

 
35. Kanun yollarının tüketilmesi kuralının gerekçesi, hukuk mahkemeleri de dâhil olmak 

üzere söz konusu otoritelere olası Anayasa ihlalini önleme veya düzeltmeye fırsat 
vermektir. Bu kural Kosova hukuk sisteminin olası Anayasal hak ihlalleriyle ilgili 
etkin kanun yolları geliştireceği varsayımından hareketle konmuştur (mutatis 
mutandis, AİHM 25803/94 sayılı Selmouni – Fransa davası 28 Temmuz 1999 tarihli 
kararı). 
 

36.  Öyle ki Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Yasa’nın 47(2) fıkrası ve İçtüzüğün 36. kuralı (1)(a) 
bendine göre başvuru kabul edilmezdir.  
 
 
 

 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 48. maddesi ve 
İçtüzüğün 36.(2b) kuralına dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin 11 Temmuz 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 
 
 

Almiro Rodrigues, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


