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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI 49/12 
 
 

Başvurucu 
 

Muzafer Hetemi 
 

 
Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Pkl.nr. 135/09 sayı ve 22 Şubat 2011 tarihli 

kararının Anayasaya uygunluk denetimi 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 Avukat Fatmir Bajraktari tarafından temsil edilen, daimi ikametgâhı 

Ferizovik olup geçici ikametgahı Arlesheim – İsviçre olan Bay Muzafer Hetemi’dir.  
 



 2 

İtiraz edilen karar 
 

2. İtiraz edilen karar, başvurucuya 3 Mart 2011 tarihinde teslim edilen Kosova 
Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin Pkl.nr. 135/09 sayı ve 22 Şubat 2011 tarihli 
kararıdır.  

 
Başvurunun konusu 
 

3. Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nden (bundan sonra: “Mahkeme”) anayasal 
uygunluk denetiminin yapılması talep edilen başvurunun konusu, Yüksek 
Mahkeme’nin Pkl.nr. 135/09 sayı ve 22 Şubat 2011 tarihli kararının Kosova 
Cumhuriyeti Anayasası’nın (bundan sonra: “Anayasa”) 22. maddesi [Uluslararası 
Anlaşma ve Belgelerin Doğrudan Uygulanması], 24.1,2 maddesi [Kanun Önünde 
Eşitlik]  ve 31.2 maddesi [Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] ile güvence altına alınan 
hakların ihlaline ilişkindir.    
 

Hukuki dayanak 
 

4. Anayasa’nın 113.7 maddesi, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli Kosova 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın (bundan sonra: “Yasa”) 47. 
maddesi ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (bundan sonra: “İçtüzük”) 28. kuralı. 

 
Başvurunun Mahkeme’deki seyri 
 

5. Başvurucu 8 Mayıs 2012 tarihinde Mahkeme’ye başvurmuştur. 
 

6. Başvurucunun temsilcisi 11 Mayıs 2012 tarihinde başvurucuyu bu davada temsil 
etmek üzere yetkilendirildiğini gösteren belgeyi Mahkeme’ye sunmuştur.  
 

7. Mahkeme Başkanı’nın GJR 49/12 sayı ve 22 Mayıs 2012 tarihli kararıyla Üye Altay 
Suroy raportör yargıç olarak görevlendirilmiş, Başkan’ın aynı tarih ve KSH 49/12 
sayılı kararıyla Üye Ivan Čukalović başkanlığında üyeler Dr. Gjyljeta Mushkolaj ve 
Dr. Iliriana Islami’den oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni tayin edilmiştir.  
 

8. Mahkeme, Genel Sekreter aracılığıyla 19 Mayıs 2012 tarihinde başvurucunun 
temsilcisine tebligat gönderip ilave belge talep edilmiştir. Aynı tarihte Kosova Yüksek 
Mahkemesi’ne başvurunun kaydedildiği konusunda bildirimde bulunmuştur.  
 

9. Başvurucunun yasal temsilcisi başvurucu adına talep edilen evrakı 4 Haziran 2012 
tarihinde teslim etmiştir.  
 

10. Mahkeme, başvurunun kaydedildiğini 12 Haziran 2012 tarihinde başvurucunun 
temsilcisi ve Yüksek Mahkeme’ye bildirmiştir.  
 

11. Üyeler Ivan Čukalović, Gjyljeta Mushkolaj ve Iliriana Islami’den oluşan Ön İnceleme 
Heyeti’ndeki son iki üyenin görev süreleri 26 haziran 2012 tarihinde dolduğundan 
Mahkeme Başkanı’nın 2 Temmuz 2012 tarihli kararıyla onların yerine üyeler Robert 
Carolan ve Prof Dr. Enver Hasani atanmışlardır.  
 

12. Ön İnceleme Heyeti 3 Temmuz 2012 tarihinde raportör yargıcın raporunu 
inceledikten sonra başvurunun kabul edilmezliğine ilişkin öneri sunmuştur.  
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Olguların özeti 
 

13. Başvurucu, 1987 yılından itibaren Ferizovik Belediye Mahkemesinde yargıç olarak 
görev yapmış, daha sonra İsviçre’ye göç edip en sonunda tekrar Kosova’ya dönmüş ve 
Ferizovik Belediye Mahkemesindeki görevine iade edilmiştir.  
 

14. Prizren Belediye Mahkemesi’nin çıkarttığı P. nr. 99/2009 sayı ve 23 Nisan 2009 
tarihli kararla Kosova Geçici Ceza Yasasının 343. maddesi 2 fıkrası uyarınca 
başvurucuyu rüşvet alma suçundan dört (4) alık hapis cezasına çarptırmıştır. Bu 
karara karşı başvurucunun temsilcisi Prizren Bölge Mahkemesine söz konusu 
mahkeme aracılığıyla itiraz ederek ceza usulü hükümlerinin ihlal edildiğini ileri 
sürmüştür.  
 

15. Prizren Bölge Mahkemesinin 23 Ekim 2009 tarihinde çıkarttığı Ap. nr. 97/2009 
sayılı kararıyla başvurucunun temsilcisinin itirazı ve Priştine’de bulunan Kosova 
Devlet Savcısının şikayetini reddetmiş, bu mahkemeye göre, başvurucunun 
savunucunsun iddia ettiği şekilde birinci derece mahkemesinin ceza usulü ihlali 
içeren karar çıkartmadığını belirterek P. nr. 99/2009 sayı ve 23 Nisan 2009 tarihli 
kararı onamıştır.  
 

16. İlk derece mahkemesinin P. nr. 99/2009 sayı ve 23 Nisan 2009 tarihli kararı ve ikinci 
derece mahkemesinin Ap. nr. 97/2009 sayı ve 23 Ekim 2009 tarihli kararından 
memnun olmayan başvurucunun temsilcisi 20 kasım 2009 tarihinde Kosova 
Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’ne kanun yararına bozma başvurusu yapmıştır.  
 

17. Kosova Yüksek Mahkemesi başvurucunu temsilcisinin kanun yararına bozma 
talebine dayanarak 22 Şubat 2011 tarihinde çıkarttığı Pkl. nr. 135/2009 sayılı 
kararıyla ilk ve ikinci derece mahkemelerinin olguları doğru tespit ettiklerini 
değerlendirerek kanun yararına bozma başvurusunun reddetmiştir.  
 

18. Hukuk mahkemelerinin tüm mercilerinden çıkan kararlardan memnun kalmayan 
başvurucu son olarak 8 Mayıs 2011 Anayasa Mahkemesi’ne başvurup Kosova Yüksek 
Mahkemesi’nin Pkl.nr. 135/09 sayı ve 22 Şubat 2011 tarihli kararının Anayasaya 
uygunluk denetimini talep etmiştir.  
 

Başvurucunun iddiaları 
 

19. Başvurucu mahkeme kararlarıyla Anayasa’nın aşağıda belirtilen hükümleriyle 
güvence altına alınan haklarını ihlal edildiğini ileri sürmüştür: 22 [Uluslararası 
Anlaşma ve Belgelerin Doğrudan Uygulanması], Madde 24.1,2 [Kanun Önünde 
Eşitlik], Madde 31.2 [Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] ve Madde 102.3 [Yargı 
Sistemi Genel Esasları]. 
 

20. Başvurucu yukarıda belirtilenlerin yanı sıra Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasanın 
50. maddesine dayanarak eski hale getirme talebinde bulunmuştur.  
 

Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

21. Başvurucunun başvurusu hakkında bir karara varabilmek için Mahkeme’nin 
öncelikle Anayasa’da belirlenip Yasa ve İçtüzük’te ayrıntılı olarak açıklanan kabul 
edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini görüşmesi gerekmektedir.  
 

22. Dava evrakından davaya ilişkin son mahkeme kararının Pkl. nr. 135/2011 sayı ve 22 
Şubat 2011 tarihli kararın olduğu ve başvurucuya 3 Mart 2011 tarihinde teslim 
edildiği, başvurucunun ise Mahkeme’ye 8 Mayıs 2011 tarihinde başvurduğu 



 4 

anlaşılmakta olup, başvurunun yasal süre olan dört aylık süre içerisinde yapılmadığı 
ortaya çıkmaktadır. 
 

23. Yasal süre içerisinde başvurunu yapılmasına ilişkin olarak Mahkeme, Yasa’nın 49. 
maddesine atıfta bulunmak ister. Söz konusu madde şunu belirlemiştir:  
 

“Başvuru dört aylık süre içerisinde yapılmalıdır. Süre, başvurucuya mahkeme 
kararı teslim edildiği günden itibaren işlemeye başlar. Tüm diğer durumlarda 
karar veya hükmün alenen açıklandığı günden itibaren süre işlemeye başlar. 

 
24. Başvurunun yasal süreden sonra yapıldığı bilincinde olan başvurucu Anayasa 

Mahkemesi’nden talep ettikleri arasında Yasa’nın 50. maddesine dayanarak eski hale 
getirme talebinde de bulunmuştur. Söz konusu madde şunu belirlemiştir:  

 
Müracaatta bulunan kişi eğer kendi suçu olmadan tayin edilen süre içerisinde 
istemi sunmak durumunda olduysa eğer, o zaman Anayasa Mahkemesi 
müracaatta bulunan kişinin istemi esasınca onu önceki duruma geri getirmesi 
görevidir. Müracaatta bulunan kişi, engel sebebinin atlatılmasından on beş (15) 
gün bir süre içerisinde önceki duruma geri getirmesi için istemi sunmakla ve 
sözü edilen bu istemi gerekçelendirmekle görevlidir[…].  

 
25. Mahkeme başvurucunun yasal süre içerisinde başvuruda bulunmayı engelleyen 

koşulları nesnel bir şekilde ispatlama konusunda başarısız olduğu ve başvurusunu 
ispatlama yükümlülüğünün başvurucuda olduğunu değerlendirmiştir. Başvurucu, 
sadece davasının yeniden görüşülmesini sağlamak amacıyla delil sunmadan Yasa’nın 
49. maddesi ve içtüzüğün 36.1(b) kuralında belirtilen sürelere ilişkin başvuru 
gecikmesini gerekçelendiremez.  
 

26. Mahkeme, başvurucunun Yasa’nın 49. madde istisnalarını barındıran 50. maddenin 
belirlediği şekilde başvuruda bulunmaya gecikmesini gerekçelendiremediğinden, 
süre bakımından bağdaşmazlığın bulunduğunu değerlendirmiştir.  
 

27. Sonuç olarak yukarıda belirtilen yukarıda belirtilenlerden hareketle Yasanın 49. 
maddesi ve 36.1 kuralı (b) bendinde belirlenen kabul edilirlik kıstaslarını yerine 
getirmediği tespit edilmiştir. Bu sebepten dolayı başvurunun süre bakımından 
uyuşmaz olup kabul edilmez olarak reddedilmesi gerekir.  
 

28. Netice itibariyle başvurucunun başvurusu Anayasa’nın 113.7 maddesine, Yasa’nın 20. 
maddesine ve İçtüzüğün 56.2 kuralına göre kabul edilmez niteliktedir.  
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Yasa’nın 49. maddesi ve İçtüzüğün 36.1 (b) kuralına dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin 
3 Temmuz 2012 tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 

 
 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak REDDİNE karar vermiştir.  

 
II. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesi uyarınca taraflara bildirilip Resmi Gazetede 

yayımlanır. 
 

III. Karar derhal yürürlüğe girer.  
 
 
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
 

Altay Suroy, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


