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Başvurucular 
 

NP Media Print 
 

 
Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Ae.nr. 104/2009 sayı ve 21 Eylül 2010 tarihli 

kararının Anayasa uygunluğu denetimi 
 
 
 
 

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 
Gjyljeta Mushkolaj, Üye 
Iliriana Islami, Üye 
 
 
 
 
Başvurucu 

 
1. Başvurucu, Yakovalı avukat Bay Teki Bokshi tarafından temsil edilen Priştine 

merkezli NP-Media Print özel şirketidir.   
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İtiraz edilen karar 
 

2. Başvurucu Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Ae. nr. 104/2009 satı ve 21 Eylül 2010 
tarihli kararına itiraz etmiştir.  
 

3. Başvurucu Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın (bundan sonra: “Anayasa) 21. maddesi 
(İnsan Hakları Genel Esasları), 22. maddesi (Uluslararası Anlaşma ve Belgelerin 
Dolaysız Uygulanması) ve 53. maddesi (Anayasa ile güvence altına alınan insan hak 
ve temel özgürlükleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarıyla uyumlu bir 
şekilde yorumlanmalıdır) ihlali bulunduğunu ileri sürmüştür. Başvurucu devamında 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (bundan sonra “Sözleşme”) 6. maddesi ve 1. Ek 
protokolünün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  

 
Hukuki dayanak  
 

4. Başvuru Anayasa’nın 113.7 maddesi, 03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi Hakkında Yasa’nın (bundan sonra: “Yasa”) 46, 47, 48 ve 49. maddeleri ve 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (bundan sonra: “İçtüzük”) 56.(2) kuralına 
dayandırılmıştır. 

 
Davanın Mahkeme’deki seyri 
 

5. Başvurucu 26 Nisan 2011 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne 
(bundan sonra: “Mahkeme”) başvurmuştur. 
 

6. Mahkeme Başkanı 28 Nisan 2011 tarihinde Üye Almiro Rodrigues’i raportör yargıç 
olarak görevlendirmiş, Üye Altay Suroy başkanlığında üyeler Ivan Čukalović ve Kadri 
Kryeziu’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni belirlemiştir.  
 

7. Mahkeme, 6 Aralık 2011 tarihinde Priştine Bölge Ticaret Mahkemesinden Yüksek 
Mahkeme kararının teslim tarihiyle ilgili bilgi talebinde bulunmuştur. Bölge Ticaret 
Mahkemesi 13 Aralık 2011 tarihinde iki ayrı davaya ilişkin kararları başvurucuya 
teslim etmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştır. Mahkeme kararlarının teslim 
edilemeyişinin nedeni, başvurucunun o dönemde temsilcisi olan Leke Vuksani’nin 
vefat etmiş olmasıydı. 13 Mart 2011 tarihinde Teki Bokshi başvurucunun vekaleti 
üzerine temsilcisi olmuş, bundan sonra Bölge Ticaret Mahkemesi dava dosyasına 
erişim imkanı sunmuştur.  
 

8. Ön İnceleme Heyeti 16 Mart 2012 tarihinde raportör yargıcın raporunu görüştükten 
sonra başvurunun kabul edilmezliğine ilişkin öneri sunmuştur.  
 

Olguların özeti 
 

9. Priştine Bölge Ticaret Mahkemesi 27 Haziran 2008 tarihinde E. nr. 260/08 sayılı 
kararı çıkartarak başvurucunun davacı olduğu E. nr. 260/08 sayılı kararın 
yürütümünü onamıştır.  
 

10. Başvurucu bu karara karşı itirazda bulunmuş ve 16 Ocak 2009 tarihinde Bölge 
Ticaret Mahkemesi davayla ilgili duruşmayı tayin etmiştir.  
 

11. Başvurucunun o zamanki temsilcisi Bay Leke Vuksani duruşmaya davet edilmesine 
rağmen herhangi bir gerekçe göstermeksizin duruşmaya katılmamıştır.  
 

12. Priştine Bölge Ticaret Mahkemesi 16 Ocak 2009 tarihinde çıkarttığı II C. nr. 
290/2008 sayılı kararla Priştine Bölge Ticaret Mahkemesinin E. nr. 260/2008  sayı 
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ve 27 Haziran 2008 sayılı kararını bozmuş, başvurucunun borcu olan anapara, faiz ve 
işlemle ilgili masraflarından oluşan yükümlülüğünü tamamen kaldırmıştır.  
 

13. Leke Vuksani 2 Şubat 2009 tarihinde kendisinin 16 Ocak 2009 tarihli duruşmaya 
katılmadığı için eski hale getirme dilekçesi sunmuştur. Bu talepte bulunduğunda 
Leke Vuksani ekte, sadece uzman hekim raporunu sunmuştur.  
 

14. Priştine Bölge Ticaret Mahkemesi 12 Mayıs 2009 tarihinde çıkarttığı II. C. nr. 
290/2008 sayılı kararda temsilcinin Medeni Usul Yasasının 130 (3). maddesi 
hükümlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eski hale getirme dilekçesini 
reddetmiştir. Medeni Usul Yasasının ilgili madde hükmü şunu belirlemiştir: 
 
Eski hale getirme talebi usule ilişkin süre sınırlarının muhafaza edilmeyişinden 
dolayı yapılıyorsa talep sahibi zamanında tamamlanmamış usule ilişkin yazılı 
açıklamasını da dilekçesinin ekinde sunmalıdır.  
 

15. Başvurucu Priştine Bölge Ticaret Mahkemesinin kararına karşı Yüksek Mahkeme 
nezdinde itirazda bulunmuştur.  
 

16. Kosova Yüksek Mahkemesi 21 Eylül 2010 tarihinde açıkladığı Ae. nr. 104/2009 sayılı 
kararla E. nr. 260/2008 sayılı karar yürütme izni iptal edilerek (başvurucunun) 
itirazını yerinde bulmamış, Priştine Bölge Ticaret Mahkemesinin C. nr. 290/2008 
sayı ve 16 Ocak 2009 tarihli kararını onamıştır.  
 

17. Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin Medeni usul Yasası 130.4 maddesindeki 
hükümleri doğru uyguladığını değerlendirmiştir. Yüksek Mahkeme, başvurucunun 
temsilcinsin 130. madde 4. fıkrasında belirlenen eski hale getirme kıstaslarını yerine 
getirmediğini, avukatın duruşmaya katılmayışı hastalıkla özürlenemeyeceğini tespit 
etmiştir.   
 

Başvurucunun iddiaları 
 

18. Başvurucu, avukatın duruşmaya katılmayışının Medeni Usul Yasası 129. maddesi 1. 
fıkrasında öngörüldüğünü ileri sürmüştür. Söz konusu madde şunu öngörmüştür: 

 
“Davada müdahil tarafın duruşmaya katılmaması veya usule ilişkin bir işlemi 
yaptırmak için süreyi aşar ve süreye bağlı işlemi yaptırma hakkını yitirmesi 
durumunda, tarafın öngörülemeyen ve bertaraf edilemeyen nedenler gerekçenin 
olduğunu tespit ederse mahkeme, onun teklifi üzerin bu işlemin daha sonra 
yaptırılmasına izin verebilir.”    

 
19.  Başvurucu, Bölge Ticaret Mahkemesinin II. C. nr. 290/2008 sayı ve 12 Mayıs 2009 

tarihli kararının “nesnel gerçekliğe dayanmadığı” için Anayasa’nın insan hakları 
genel esaslarını belirleyen 21. maddesinin ve uluslar arası anlaşma ve belgelerin 
doğrudan uygulanmasını öngören 22. maddesinin ve de Sözleşmenin 6. maddesinin 
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  
 

20. Başvurucu devamında Anayasa ile belirlenen insan hak ve temel özgürlüklerini ve bu 
hakların Avrupa İnsan Hakları içtihadına uygun şekilde yorumlanması gerektiğini 
belirleyen 53. maddenin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvurucu bu doğrultuda 
Bölge Ticaret Mahkemesi ile Yüksek Mahkeme kararlarının  “mutlak surette haksız” 
olduğuna inanmaktadır.  
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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. Yasa’nın 19. maddesi (süreler) şunu belirlemiştir: 
 
“Başvuru dört (4) aylık süre içerisinde yapılır. Süre, başvurucuya mahkeme kararı 
teslim edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Tüm diğer başvurularda süre, 
karar veya kamu otoritesinin hükmü kamuya açıklandığı tarihten itibaren işler.”  
 

23. Başvurucu Yüksek Mahkeme’nin 21 Eylül 2010 tarihli kararının kendisine 6 Nisan 
2011 tarihinde teslim edildiğini ileri sürmüş, bu yüzden  26 Nisan 2011 tarihine kadar 
Mahkeme’ye başvurmaya imkanının bulunduğunu ileri sürmüştür.  
 

24. Ancak o, mahkeme kararının kendisine teslim edildiği tarihi gösteren bir belge, yasa 
ile belirtildiği şekilde iddiasını destekleyecek bir delil sunmamıştır. Bunun yerine o, 
Ticaret Bölge Mahkemesinden Yüksek Mahkeme’nin 290/08 sayılı dava kararı 
fotokopisine ilişkin 6 Nisan 2011 tarihli bir ödeme makbuzu teslim etmiştir.  
 

25. Öyle görülüyor ki başvurucu, fotokopi ödemesine ilişkin tarihi esas almayı dilemekte 
olup bu tarihi kendisine kararın teslim edildiği tarih olarak göstermeye çalışmış 
ancak mantık olarak bu zorunlu değildir. Bundan başka başvurucunun temsilcisi 
vefat edip yeni temsilci 13 Mart 2011 tarihinde belirlendiği için kararın başvurucuya 
temsil edilmediği anlaşılmaktadır.  
 

26. Kararın fotokopisinin yapıldığına ilişkin ödeme makbuzu kararın teslimiyle ilgili ikna 
edici delil olmamamsına rağmen davanın spesifik koşulları davanın yeniden 
görüşülmesini önermektedir.  
 

27. Aslında Bölge Ticaret Mahkemesi iki ayrı davaya ilişkin kararları başvurucuya teslim 
etmek istediğini, fakat temsilcinin vefatından sonra başarısız olunduğunu 
belirtmiştir. Bölge Ticaret Mahkemesi devamında yeni temsilciye dava dosyasına 
erişim imkanı sunduklarını ve karar fotokopisinin yapıldığı 6 Nisan 2011 günü 
meydana gelmiş olabileceğini belirtmiştir.  
 

28. Yukarıda belirtilenlerden Mahkeme, başvurucunun söz konusu kararın içeriğini ilk 
defa yeni temsilcinin bir nüshasını aldığı 6 Nisan 2011 tarihinde öğrendiğini kabul 
etmesi makuldür. Bu tarih, Yasa’nın 49. maddesine göre başvuru yapılması için yasal 
sürenin işlemeye başladığı ilgili tarihtir.  
 

29. Sonuç olarak başvuru yasal süre içerisinde yapılmıştır.  
 

30. Mahkeme aşağıdaki kurallara da atıfta bulunmak ister: 
 

a. İçtüzüğün 36 (1) (a) ve (c) kuralı: 1.  Mahkeme istemleri yalnız şu hallerde 
görüşebilir: a) İtiraz edilen hüküm veya kararla ilgili yasalarla belirtilen 
tüm hukuk yolları tüketildiği zaman; (…) c) İstem açık bir şekilde isnat 
edildiği zaman. 
 

b. İçtüzüğün 36 (2) (b) ve (d) kuralı: Mahkeme, açıkça isnat edilmeyip 
aşağıdaki kanaatlere varması durumunda istemleri reddedecektir: a) 
Sunulan olguların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali iddialarını 
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gerekçelendirmediği zaman; b) Başvurucunun kendi iddiasını yeterli şekilde 
kanıtlayamadığı zaman. 

 
31. Başvurucu bu doğrultuda ihlalin nasıl ve neden yapıldığını açıklayacak delillerle 

desteklememiş veya Anayasa aile güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini 
gösterecek deliller sunmamıştır.  
 

32. Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi, hukuk mahkemelerince alınan kararların ele 
alındığı temyiz mahkemesi olmadığını hatırlatır. Usul ve maddi hukukun ilgili 
kurallarını yorumlayıp uygulamak ilk derece mahkemelerin görevidir. (bkz. mutatis 
mutandis Garcia Ruiz – İspanya [GC] 30544/96 davası AİHM 1999-I tarihli kararı 
28. Maddesi). 
 

33. Başvurucunun davanın sonucuyla memnun olmaması gibi basit bir olgu, ona, 
Anayasanın 31. Maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla dava açma hakkı vermez (bkz. 
mutatis mutandis, 5503/02 başvuru numaralı Mezotur-Tiszazugi Tarsulat – 
Macaristan davası 26 Temmuz 2005 tarihli AİHM kararı). 
 

34. Bundan başka Yüksek Mahkeme’nin keyfi veya haksız hareket ettiğini gösteren bir 
emare bulunmamaktadır. Hukuk mahkemelerini olgularıyla kendi olgularını 
değiştirmek Anayasa Mahkemesi’nin görevi değildir.  Genel bir kural olarak delilleri 
değerlendirmek hukuk mahkemelerinin kendi bünyesindeki görevidir. Anayasa 
Mahkemesi’nin görevi, hukuk mahkemelerinden kararlar çıkartılırken kendi 
bütünlükleri içerisinde usulün hakkaniyetli uygulanıp uygulanmadığını 
değerlendirmektir. 
 

35. Başvuru, Anayasa ve Sözleşme ile belirlenen hak ve özgürlüklere ilişkin herhangi bir 
ihlal şeklini açığa çıkartmamıştır.  Özellikle başvurucu, dava konusu Yüksek 
Mahkeme Kararının Anayasa’nın 21, 22 ve 53. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesini ihlal edip “mutlak surette haksız” olduğunu ortaya koymada başarısız 
olmuştur.  
 

36. Bu koşullarda başvurucunun yukarıda zikredilen kabul edilirlik koşullarını yerine 
getirmediği ve bunun sonucunda başvurunun kabul edilmez olduğu 
değerlendirilmektedir.  
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 113.7 maddesi ve İçtüzüğün 36. kuralına dayanarak 
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 
 
 

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

 


