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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Dava No: KI 95/11 
 
 

Başvurucu 
 

Hajrije Behrami ve reşit olmayan kızı 
 

 
Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev. nr. 1230/2010 sayı ve 15 Şubat 2011 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, Drenas Belediyesine bağlı Damanek köyü mukimi Hajrije Behrami ve 

reşit olmayan kızıdır.  
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Dava konusu 
 

2. Bu başvurunun konusu savaş mağdurunun dul eşi ve reşit olmayan kızına 02/L-2 
sayılı UÇK Şehit Aileleri, Malulleri, Gazileri ve Aile Mensuplarının ile Savaş Mağduru 
Sivil ve Ailelerinin Statüsü ve Haklarına İlişkin Yasa ile güvence altına alınan 
maluliyet emekliliği hakkının tanınmasına ilişkinidir.  
 

3. Başvurucular Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın (bundan sonra: “Anayasa”) 21, 22, 
24, 31, 37 (3. fıkrası), 50, 51 ve 54. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.  

 
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.  

 
İtiraz edilen karar 
 

5. Başvurucular Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı – Şehit Aileleri, Savaş Malulleri ve 
Sivil Mağdurlar Departmanı’nın (bundan sonra: ŞASMSM) 01-03/6954 sayı ve 20 
Ekim 2010 tarihli kararı, 01-03/6954 sayı ve 11 Kasım 2010 sayılı kararı ile Kosova 
Yüksek Mahkemesi’nin A. nr. 1230/10 sayı ve 15 Aralık 2010 sayılı kararına itiraz 
etmişlerdir.  

 
Davanın Mahkeme’deki seyri 
 

6. Başvurucular 13 Temmuz 2011 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne 
(bundan sonra:”Mahkeme”) başvurmuştur.  
 

7. Mahkeme Başkanı 17 Ağustos 2011 tarihinde Üye Gjyljeta Mushkolaj’ı raportör yargıç 
olarak görevlendirmiş, Üye Robert Carolan başkanlığında üyeler Snezhana 
Botusharova ve Iliriana Islami’den oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni belirlemiştir.  
 

8.  Ön İnceleme Heyeti raportör yargıcın raporunu 7 Mart 2012 tarihinde görüştükten 
sonra tam kadroda toplanan Mahkeme Heyetine başvurunun kabul edilmezliğine 
ilişkin öneri sunmuştur. 
 

Olguların özeti 
 

9. ŞASMSM 01-03/6954 sayılı kararı ile başvurucuların savaş mağduru ailelere verilen 
emeklik hakkı talebini 20 Ekim 2010 tarihinde reddetmiştir. ŞASMSM başvurucunun 
başka bir evlilik yaptığı için 02/L-2 sayılı UÇK Şehit Aileleri, Malulleri, Gazileri ve 
Aile Mensuplarının ile Savaş Mağduru Sivil ve Ailelerinin Statüsü ve Haklarına İlişkin 
Yasanın (bundan sonra: 02/l-2 sayılı yasa) 11. maddesi 3. fıkrasının böyle bir hakkı 
reddettiği gerekçesiyle talebin reddedildiğini belirtmiştir. Bu karara karşı itiraz 
süresinin kararı teslim aldıktan sonra on beş gün olduğu başvuruculara bildirilmiştir.    
 

10. ŞASMSM İtiraz Sektörünün 11 Kasım 2010 tarihinde çıkarttığı kararla başvurucuların 
itirazı reddedilmiştir. Sektör, birinci başvurucunun yeni bir evlilik yaptığı için 
emeklilik haklarının bulunmadığını belirtmiştir.  
 

11. Başvurucular 20 Aralık 2010 tarihinde Yüksek Mahkeme’ye 11 Kasım 2010 tarihli 
kararın iptaline ilişkin dilekçe sunmuşlardır. Başvurucular olgusal durumun eksik ve 
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yanlış tespitinden ve maddi hukukun yanlış uygulanmasından dolayı itiraz konusu 
kararın hakkaniyetsiz ve gayrimeşru olduğunu ileri sürmüşlerdir. Başvurucular ilk 
derece organının ilk başvurucunun yeni bir evlilik yaptığı için savaş mağduru aile 
mensubu statüsüne sahip olmadığı gerekçesinin temelden yoksun olduğu için olgusal 
durumun yanlış tespit edildiğini vurgulamışlardır.  
 

12. Kosova Yüksek Mahkemesi 15 Şubat 2011 tarihinde çıkarttığı A. nr. 1230/2010 sayılı 
kararla başvurucuların talebini reddetmiştir. Yüksek Mahkeme, ŞASMSM İtiraz 
Sektörünün başvurucuların itirazını reddettiğinde olgusal durumu doğru teyit ettiğini 
tespit etmiştir. Yüksek Mahkeme duruşmanın birinci ve ikinci celselerinde birinci 
başvurucunun başka evlilik yaptığı için savaş mağduru aile mensubu statüsünün 
bulunmadığı yönündeki gerekçeyi kabul etmiştir.  
 

Başvurucunun iddiaları 
 

13. Başvurucular, Anayasa’nın 21. maddesi hükümleri ve Anayasa’nın 22. maddesiyle 
ilgili olarak uluslar arası anlaşma ve belgelerle güvence altına alınan temel 
haklarından birinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  
 

14. Başvurucular, Anayasa’nın 21. maddesiyle güvence altına alınan kanun önünde eşitlik 
ve 31. maddesiyle güvence altına alınan adil ve yargılanma hakkının ihlal edildiğini 
ileri sürmüşlerdir.  
 

15. Başvurucular, ailenin sahip olduğu güvenceyi reddettiği için devlet Anayasa’nın 37. 
maddesini ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir. 
 

16. Başvurucular, Anayasa’nın 50. maddesi [Çocuk Hakkı] ve 51. maddesi [Sağlık 
Güvenliği ve Sosyal Güvenlik] ile güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri 
sürmüşlerdir.  
 

17. Son olarak başvurucular, hukuki haklarının ihlali aracılığıyla Anayasa’nın 54. 
maddesiyle güvence altına alınan etkin başvuru haklarının ihlal edildiğini ileri 
sürmüşlerdir.   
 

Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

18. Başvurucuların başvurusuyla ilgili olarak Mahkeme, Yasa’nın 49. maddesine atıfta 
bulunmuştur. 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. 
İstem bir yasa ile ilgili ise, bu durumda süre, yasanın yürürlüğe girdiği günden 
itibaren işlemeye başlar. 

 
19. Sunulan evraktan başvurunun Yasa’nın 49. maddesinde belirtilen yasal süre 

içerisinde yapılmadığı anlaşılmıştır.  
 

20. İkinci karar, başvurucuya avukatı Cene Gashi aracılığıyla 10 Mart 2011 tarihinde 
teslim edilen Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev. nr. 1230/2010 sayı ve 15 Şubat 
2011 tarihli kararıdır. Başvurucular 13 Temmuz 2011 tarihinde Mahkeme’ye 
başvurmuşlardır. Bu da başvurunun Yasa’nın 49. maddesinde belirtilen yasal süreden 
sonra yapıldığı anlamına gelmektedir.  
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21. Öyle ki başvurunun, İçtüzüğün 36 (1b) kuralının: “Mahkeme istemleri yalnız şu 
hallerde görüşebilir: b) Başvurucuya nihai etkin hukuki çözüm teslim edildikten 
sonra istemin dört ay içerisinde teslim edilmesi durumunda” şeklindeki 
sınırlamalara göre kabul edilmez olduğunu ortaya koymaktadır. 
 

22. Başvuru yasal süreden dolayı kabul edilmez olmasa bile Anayasa’ya göre Anayasa 
Mahkemesi’nin görevi hukuk mahkemeleri tarafından çıkartılan kararlar hakkında 
temyiz başvurusunun yapıldığı mahkeme şeklinde faaliyet göstermek değildir. Usul 
ve maddi hukuka ilişkin kuralların yorumlanıp uygulanması görevi hukuk 
mahkemelerine aittir (bkz. mutatis mutandis Garcia Ruiz – İspanya [GC] 30544/96 
davası AİHM 1999-I tarihli kararı 28. Maddesi). 
 

23. Mahkeme, hukuk mahkemeleri ve diğer organlar nezdinde sunulan delillerin doğru 
bir şekilde sunulup sunulmadığını ve başvurucuya hakkaniyetli bir yargılamanın 
yapıldığını gösterecek şekilde usullerin bir bütün olarak doğru uygulandığını ele alma 
yetkisine sahiptir (bkz. Anayasa Mahkemesi’nin KI 49/09 sayılı Kosova Elektirk 
Kurumu Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi 49. bireysel başvurusuna karşı 
yapılan başvuruya ilişkin 23 Haziran 2010 tarihli kararının 66 ve 67. maddeleri).  
 

24.  Usulün bir bütün olarak ele alınmasından sonra Mahkeme, yargılama süresince 
herhangi bir haksızlık veya keyfiliğin olduğunu gözlenmemiştir (bkz. mutatis 
mutandis, Shub – Lituanya davası ile ilgili AİHM’nin 17064/06 sayı ve 30 Haziran 
2009 tarihli kabul edilmezlik kararı). 
 

25. Mahkeme, başvurucuların iddialarını desteklemek için ilk görünüş ispatı türünden 
bir delil sunmadıklarını tespit etmiştir  (bkz. mutatis mutandis, 30 Haziran 2009 
tarihli kabul edilmezlik kararı ve Vanek – Slovakya Cumhuriyeti 53363/99 
başvurusuna ilişkin 31 Mayıs 2005 tarihli AİHM kararı). Başvuruculara ŞASMSM 
tarafından çıkartılan karara karşı itiraz etme ve mevzuata uygunluğunun 
denetlenmesi için Yüksek Mahkeme nezdinde başvurda bulunma imkanı 
sunulmuştur. Usulün bir bütün olarak ele alınmasından sonra Mahkeme, yargılama 
süresince herhangi bir haksızlık veya keyfiliğin olduğunu gözlenmemiştir (bkz. 
mutatis mutandis, Shub – Lituanya davası ile ilgili AİHM’nin 17064/06 sayı ve 30 
Haziran 2009 tarihli kabul edilmezlik kararı). 
 

26. İkinci başvurucunun talebine ilişkin olarak Mahkeme, başvurunun temelden yoksun 
olduğunu tespit etmiştir. 02/L-2 sayılı Yasa’nın 11. maddesi 3. fıkrasına göre savaş 
mağduru sivil aile çocuklarının velayet eksikliğinde emeklik hakkı tanındığından 
Mahkeme, ikinci başvurucunun birinci başvurucunun velayetinde olup bu yüzden 
emeklilik hakkına sahip olmadığını tespit etmiştir.   
 

27. Başvurucular Yüksek Mahkeme’nin ilgili mevzuatı yerinde uygulayıp olgusal 
tespitlerin doğruluğuna itiraz ettiklerinden Mahkeme’den Yüksek Mahkeme’nin 
kararının basit bir şekilde iptalini talep etmekte oldukları anlaşılmaktadır. Bu talep 
onların anayasal haklarının ihlali anlamında açıkça temelden yoksundur ve bu 
yüzden kabul edilmezdir.  
 

28. Öyle ki bu başvuruda kabul edilirlik kıstasları yerine getirilmemiştir. Başvurucular 
itiraz ettikleri kararla anayasal hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini delillerle ortaya 
koymada yetersiz kalmışlardır.  
 

29. Öyle ki İçtüzüğün 36 (2b) kuralına göre başvurunun açıkça temelden yoksun olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kural şunu belirlemiştir: Mahkeme, açıkça isnat 
edilmeyip aşağıdaki kanaatlere varması durumunda istemleri reddedecektir: 
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Sunulan olguların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali iddialarını 
gerekçelendirmediği zaman”. 

 
 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Anayasa’nın 113.7 maddesi, Yasa’nın 20. maddesi ve İçtüzüğün 56.2 kuralına dayanarak 
Anayasa Mahkemesi’nin 7 Mart 2012 tarihli duruşmasında oybirliğiyle: 

 
 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak REDDİNE 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 
 
 

Dr. Gjyljeta Mushkolaj, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


