
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Priştine, 4 Ekim 2011 
Nr.ref: RK 140/11 

 
 

 
KABUL EDİLMEZLİK KARARI 

 
 
 

Dava no:  KI 106/10 
 
 

Başvurucu 
 
 

Binak Thaqi  
 
 

Yüksek Mahkemenin P.nr. 610/07 sayılı kararı, Yüksek Mahkemenin Ap.nr. 
267/08 sayılı kararı, Yüksek Mahkemenin Pn.nr. 311/10 sayılı kararı ve Yüksek 

Mahkemenin Pn.nr. 572/10 sayılı kararının Anayasaya uygunluğunun 
değerlendirilmesi  

 
 
 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
 
Aşağıdaki yapıdadır: 
 
Enver Hasani, Başkan  
Kadri Kryeziu, Başkanvekili 
Robert Carolan, Yargıç 
Altay Suroy, Yargıç  
Almiro Rodrigues, Yargıç  
Snezhana Botusharova, Yargıç 
Ivan Čukalović, Yargıç  
Gjyljeta Mushkolaj, Yargıç 
Iliriana Islami, Yargıç 
 
 
Başvurucu 
 

1. Başvurucu, İpkeli avukat Mustafe Kastrati tarafından temsil edilen Yakova mukimi 
Bay Binak Thaqi’dir.  
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İtiraz edilen kararlar  
 

2. Başvurucu, İpek Bölge Mahkemesinin (P.nr. 610/07 sayı ile farklı tarihlerde 
açıklanan üç karara: 21 Kasım 2007, 8 Nisan 2010 ve 1 Eylül 2010) kararları ile 
Yüksek Mahkemenin (Ap. Nr. 267/08 sayı ve 25 Eylül 2008 tarihli kararı, Pn. Nr. 
311/10 sayı ve 13 Temmuz 2010 tarihli kararı ve Pn. Nr. 572/10 sayı ve 5 Ekim 2010 
tarihli kararı) kararlarına itiraz etmektedir. 

 
Dava Konusu 
 

3. Dava, başvurucunun 21 Kasım 2007 tarihinde İpek Bölge Mahkemesi tarafından 
adam öldürme, izinsiz silah sahibi olma, kontrol etme, bulundurma ve kullanma 
suçlarıyla mahkum edilmesiyle ilgilidir.  

 
Yasal Dayanak 
 

4. Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan sonra “Anayasa” şeklinde anılacaktır) 
113.7 maddesi, 03/L-121 sayılı Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasanın (bundan sonra 
“Yasa” şeklinde anılacaktır) 20. maddesi ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğünün (bundan sonra “İçtüzük” şeklinde anılacaktır) 56.2. kuralı.  

 
Davanın Mahkemeye Geliş Biçimi 
 

5. Başvurucu, 21 Ekim 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi Sekretaryasına dilekçe 
teslim etmiştir.  

 
6. Mahkeme Başkanı tarafından hazırlanan emirname ile Başkanvekili Kadri Kryeziu 

raportör yargıç olarak tayin edilmiştir. Mahkeme Başkanı, yargıç Almiro Rodrigues 
başkanlığından yargıçlar Ivan Čukalović ve Iliriana Islami’den oluşan ön inceleme 
heyetini belirlemiştir.  

 
7. Ön inceleme heyeti raportör yargıcın raporunu 14 Haziran 2011 tarihinde görüşüp 

danışmalarını yaparak tam kadroda toplanan Mahkeme Heyetine öneri sunmuştur.  
 

Olguların Özeti 
 
8. Başvurucu, cinayet suçundan Kosova Geçici Ceza Yasasının 164. maddesine ve izinsiz 

silah bulundurma, taşıma ve kullanma suçundan Kosova Geçici Ceza Yasasının 328 
(2). maddesine göre İpek Bölge Mahkemesinde yargılanarak 21 Kasım 2007 tarihinde 
mahkum edilmiştir. Mahkûmiyet kararına götüren deliller Yüksek Mahkemenin 
Kararında genişçe açıklanmışlardır.  

 
9. O zaman Avukat Enver Nimani tarafından temsil edilen başvurucu, bir dizi esasa 

dayanarak 21 Nisan 2008 tarihinde Kosova Yüksek Mahkemesi nezdinde karar itiraz 
etmiştir. Bu esaslar olguların büyük bir kısmının Mahkeme tarafından yanlış 
yorumlanmasını da kapsamaktaydı. İtirazda sanık savunmasının Bölge 
Mahkemesince doğru değerlendirilmediği iddia edilmekteydi. İtirazda şu ifadeye yer 
verilmiştir: “Binak Thaqi’ye ait silahtan kendi eliyle sıkılan kurşunların sonucunda 
merhumun ölmesi tartışmasız olarak…”.  

 
10. İtiraz, iki suçlama hakkındaki hapis cezasına atıfta bulunularak bu cezaların çok 

olduğuna vurgu yapılıyordu.  
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11. Kosova Yüksek Mahkemesi 25 Eylül 2008 tarihinde itirazı mesnetsiz bularak 
reddetmiş ve Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır. Yüksek Mahkeme cezanın 
sertliğine karşı itirazı da reddetmiştir.  

 
12. Avukat Mustafe Kastrati tarafında temsil edilen başvurucu 14 Ağustos 2009 tarihinde 

İpek Bölge Mahkemesine yargılamanın yeniden başlatılması önerisini sunmuştur. 
Esas, ölüm nedenini açıklayan henüz tamamlanmamış ve İngilizce yazılmış bir otopsi 
raporu kapsadığı için henüz tamamlanmamıştı. Bölge Mahkemesi 8 Nisan 2010 
tarihli kararıyla yargılamanın yeniden başlatılması yönündeki talebi reddederek 
davanın artık kesinleşmiş hükme bağlandığını belirtmiştir.  

 
13. Bölge Mahkemesinin kararına karşı yapılan bu itirazı Yüksek Mahkemenin 12 

Temmuz 2010 tarihli kararı ile mesnetsiz olarak reddedilmiştir.  
 

14. Başvurucu daha sonra Bölge Mahkemesine Ceza Yasası, Kosova Cumhuriyeti 
Anayasası ve İnsan Hakları Şartı [sic]’ndan kaynaklandığı iddia edilen ihlallerden, 
kanun yararına bozma dilekçesi sunup yargılamanın yeniden başlatılmasını talep 
etmiştir.  

 
15. Başvurucu, bu karara karşı 6 Eylül 2010 tarihinde Yüksek Mahkeme nezdinde itiraz 

dilekçesi sunmuştur. Yüksek Mahkeme itirazı mesnetsiz bularak 5 Ekim 2010 
tarihinde reddetmiştir.  

 
Başvurucunun iddiaları 
 

16. Başvuruda Anayasanın şu maddeleri ile güvence altına alınan hakların ihlal edildiği 
öne sürülmektedir: madde 5 [Diller], madde 24.2 [Kanun Önünde Eşitlik], madde 
30.1 [Sanık Hakları], madde 31.1.14 [Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] ve madde 32 
[Kanun Yolu Hakkı]. 

 
17. İstemin özünü, maktulün ölüm nedenini açıklayan otopsi raporunun İngilizce olduğu 

ve başvurucu ile avukatının bu rapora itiraz etme ve tanıklara çapraz sorguya tutma 
imkânı bulamadıkları iddiası ile ilişkilendirilmekteydiler.  

 
İstemin kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

18. Kabul edilirlik kıstasları Anayasa ile belirlenmiş Yasa ve İçtüzükte ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır.   

 
19. Anayasanın 113.1 ile 113.7 maddesi kabul edilirliğin genel hukuki çerçevesini 

oluşturur. Madde 113.1 şunu belirtmiştir: 
 

1. Anayasa Mahkemesi yalnız yetkili taraflarca yasal şekilde açılan davalar 
hakkında karar verir. 
 
Madde 113.7 şunu belirlemiştir: 
 
“Bireyler, Anaysa ile güvence altına alınan bireysel hak ve özgürlüklerinin 
kamu otoritelerince ihlal edilmesi durumunda, tüm kanun yollarını 
tükettikten sona dava açabilirler.”   

 
20. Dahası, Yasanın 48. maddesi şunu belirtmektedir: 
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“Başvurucu, isteminde hangi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini ve kamu 
otoritesinin itiraz ettiği somut hükmünün hangisi olduğunu açıkça 
belirtmekle yükümlüdür.” 

 
21. Son olarak İçtüzüğün 36. kurallı şunu belirtmiştir: 

 
1.  Mahkeme istemleri yalnız şu hallerde görüşebilir:  
a) İtiraz edilen hüküm veya kararla ilgili yasalarla belirtilen tüm hukuk 
yolları tüketildiği zaman;  
b) Başvurucuya nihai etkin hukuki çözüm teslim edildikten sonra istemin 
dört ay içerisinde teslim edilmesi durumunda;    
c) İstem açık bir şekilde isnat edildiği zaman. 
 
2. Mahkeme, açıkça isnat edilmeyip aşağıdaki kanaatlere varması 
durumunda istemleri reddedecektir:  
a) İlk görünüş ispatı ile gerekçelendirilmediği zaman; 
b) Sunulan olguların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali iddialarını 
gerekçelendirmediği zaman;  
c) Mahkeme, başvurucunun Anayasa ile güvence altına alınmış anayasal 
haklarının ihlal edilmediğini tespit ettiği zaman;  
d) Başvurucunun kendi iddiasını yeterli şekilde kanıtlayamadığı zaman. 

 
22. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 

35.1 maddesi iç hukukla belirlenen kanun yolları tüketildikten sonra Mahkemeye 
başvurulabileceğini belirtmiştir.  

 
23. Kosova Anayasa Mahkemesi kanun yollarını tüketme gerekçesini KI 71/09 numaralı 

AAB-RIINVEST L.C.C. Üniversitesi – Kosova Cumhuriyeti Hükümeti dava ile KI 
73/09 numaralı Mimoza Kusari-Lila – Merkez Seçim Komisyonu davasında 
uygulamıştır.  

 
24. Mahkeme, kanun yollarının tüketilmesi ilkesinin gerekçesinin, hukuk mahkemeleri 

de dâhil olmak üzere söz konusu otoritelere olası Anayasa ihlalini önleme veya 
düzeltmeye fırsat vermek olduğunu vurgulamak ister. Bu kural Kosova hukuk 
sisteminin olası Anayasal hak ihlalleriyle ilgili etki kanun yolları geliştireceği 
varsayımından hareketle konulmuştur (bkz. mutatis mutandis, AİHM 25803/94 
sayılı Selmouni – Fransa davası 28 Temmuz 1999 tarihli kararı). 

 
25. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu Mahkemeye başvurmadan önce iç hukuk  

yollarının tüketilmesi konseptin önemini Selmouni – Fransa (No. 25803/94 davaya 
ilişkin 28 Temmuz 1999 tarihli karar) davasında açıklamış, 35. maddenin [Kabul 
Edilirlik Kıstasları] ile kanun yollarına ilişkin önerilerinin amacını tartışarak şunu 
belirtmiştir: 

 
“… Öyle ki Mahkemeye teslim edilmesi düşünülen şikayet -en azından özde- 
önce yerli yasalarla belirtilen süre içerisinde ve resmi kıstaslara uygun 
olarak yerli ilgili organa yapılması gerekirdi (bkz. Cardort – Fransa davası, 
19 Mart 1991, Seri A nr. 200, s. 18, madde 34).” 

 
26. Kosova Anayasa Mahkemesi, KI 07/09 numaralı (Deme ve Besnik Kurbogaj – Yüksek 

Mahkemenin Pkl. Nr. 61/07 ve Ap.nr. 510/07 kararlarına karşı) davada da 
başvurucunun, polis ve savcılık tarafından tanıkların tehdit edilmesi neticesinde adil 
yargılanma hakkının ihlaline ilişkin iddialarının kabul edilmezliğini belirlemede bu 
gerekçeyi uygulamıştır. Kararda şu ifadeye yer verilmiştir:  
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“… ancak İpek Bölge Mahkemesinin bunu kanıtlayacak olan hiçbir belgesi ve 
Yüksek Mahkemenin Mahkeme kararında yer alan hiçbir nokta talebin 
beraberinde sunulmamıştır. Diğer taraftan duruşma esnasında bununla 
ilgili olagelmesi olasılı ihlalle ilgili hiçbir itirazdan da söz edilmemiştir ve 
olagelmişse hangi hukuki imkân olduğu bahsedilmiyor. 
 
Bundandır, talebi kanıtlayacak olan gerekli bilgilere sahip belgeyi ve ek 
olarak sunulan belgeleri içermiyor. Galiba şikâyette bulunanlar ihlale itiraz 
etmemiş ve eğer varsa bu çeşit ihlalden el kaldırmış”. 
 

27. Yukarıda belirtildiği üzere istemin tamamı otopsi raporunun İngilizce olması ve 
başvurucunun raporun içeriğini anlayıp raporla ilgili çapraz sorgu yama imkanı 
olmayışı üzerine kurgulanmıştır. Ancak başvurucu, otopsi raporundaki hangi delilin 
cinayet ve silah bulundurmadan mahkum edildiği asıl karar hakkında kuşku 
uyandıracak değerde olacağını açıklamamıştır. Dahası başvurucunun bu kademede 
otopsi raporundaki verilerin önemine ilişkin argümanları “maktulün Binak Thaqi’ye 
ait silahtan sıkılan kurşunlardan tartışmasız olarak ölmüş olması…” başvurucunun 
itiraflarından açıkça zayıflamaktadır.  

 
28. Kosova Anayasa Mahkemesinin temyiz hakkı olmayıp hukuk mahkemelerinin yanlış 

karar aldıkları veya olguları yanlış değerlendirdikleri gibi durumlara müdahale 
etmeye yetkisi yoktur. Anayasa Mahkemesinin rolü Anayasa ile güvence altına 
alınmış haklara hukuk yolarıyla riayet etmeyi sağlamak olup “dördüncü derece 
mahkemesi” gibi davranamaz (bkz. mutatis mutandis, Akdivar – Türkiye davası, 16 
Eylül 1999, R.J.D, 1996-IV, 65. madde) 

 
29. Bunun yanı sıra başvurucunun otopsi raporunun İngilizce olmasına ve Arnavutça 

çevirisinin bulunmamasına itiraz etmiş olduğunu veya raporla ilgili olarak onun İpek 
Bölge Mahkemesindeki yargılanmasının başlangıcında tanıklara çapraz sorgu 
soruları yöneltme imkanının olmadığını gösterecek delillerin bulunmadığını tespit 
emiştir. Bu hususlar başvurucunun Yüksek Mahkeme nezdinde 12 Nisan 2008 
tarihinde yaptığı itiraz başvurusunda da söz konusu olmamıştır.  

 
30. Yukarıdaki gerekçelere dayanarak istem kabul edilmezdir. 
 

 
BU SEBEPLERDEN DOLAYI 

 
Anayasanın 113.7 ile Yasanın 20. maddesine ve İçtüzüğün 56 (2) kuralına dayanarak 
Anayasan Mahkemesi, oyçokluğuyla: 
 

I. İstemin kabul edilmez olarak REDDİNE karar vermiştir. 
 
II. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesine uygun şekilde taraflara bildirilip Resmi 

Gazetede yayımlanır. 
 

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

Kadri Kryeziu, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 
 


