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GJYKATA KUSHTETUESE 


YCTABHM CY.l1. 


CONSTITUTIONAL COURT 


Pri tine, 18 MaYIs 2011 
Nr.ref: RK 119/11 

KABUL EDiLMEZLiK KARARI 

Dava no: KI 114/10 

Ba;;vurucu 

Vahide Badivuku 

Kosova YargI Kurulunun YargI  ve Savcdarl Yeniden Atanmalarma ili kin 
01/118-713 say! ve 27 Ekim 2010 tarihli bildiriminin Anayasaya uygunlugunun 

degerlendirilmesi 

KOSOVA CUMHURiYETi ANAYASA MAHKEMESi 

Enver Hasani, Ba kan 

Kadri Kryeziu, Ba kanvekili 

Robert Carolan, YarglC; 

Altay Suroy, YarglC; 

Almiro Rodrigues, YarglC; 

Snezhana Botusharova, YarglC; 

Ivan Cukalovic, YarglC; 

Gjyljeta Mushkolaj, YargIC; 

Iliriana Islami, YarglC; 


Ba vurucu 

1. Ba;;vurucu, VIC;ltmn'da mukim Bayan Vahide Badivuku'dur. 
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5. 

itiraz Edilen Karar 

2. 	 Ba vurucu, kendisinin Mitrovi<;a Belediye Savclhgl SavCIsl gorevinden almmasma 
ili kin Kosova Yargl Kurulunun 01/118-713 sa)'l ve 27 Ekim 2010 tarihli bildirimline 
itiraz etmektedir. 

DavaKonusu 

3. 	 Ba vurucu, Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine (bundan sonra "Mahkeme" 
eklinde amlacaktIr) 12 Kaslm 2010 tarihinde istemde bulunarak Kosova 

Cumhuriyeti Anayasasmm (bundan sonra "Anayasa" eklinde amlacaktIr) 32. 
Maddesiyle [Kanun Yollarma Ba vurma Hakkl] giivence altma alman haklarmm ihlal 
edildigini iddia etmektedir. 

Vasal Dayanak 

4. 	 Anayasanm 113.7 maddesi, 03/L-121 sa)'l ve 16 Arahk 2009 tarihli Anayasa 
Mahkemesi HakkInda Yasamn (bundan sonra "Yasa" eklinde anIlacaktlr) 22. 
maddesi ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi i<;tiiziigiiniin (bundan sonra 
"i<;tiiziik" eklinde amlacaktlr) 56 (2) kurah. 

Davanm Mahkemeye Geli  Bi imi 

Ba vurucu 12 Kaslm 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesine ba vurmu tur. 

6. 	 Mahkeme Ba kanmm GJR. 114/10 sa)'lh Emirnamesiyle Yargl<; Kadri Kryeziu 
raportor yargl<; olarak atanml tlr. Aym tarihte Ba kanm KSH 114/10 sa)'lh 
Emirnamesiyle Yargl<;lar Snezhana Botusharova (ba kan), Enver Hasani ve Almira 
Rodrigues'ten olu an on inceleme heyeti belirlenmi tir. 

7. 	 istem 28 Arahk 2010 tarihinde Kosova Yargl Kuruluna belirtilmi  olup imdiye kadar 
herhangi bir cevap ula maml tlr. 

8. 	 Yargl<; Snezhana Botusharova ba kanhgmda yargl<;lar Enver Hasani ve Almira 
Rodrigues'ten olu an on inceleme heyeti, raportor yargl<; Kadri Kryeziu'nun raporunu 
gorii tiikten sonra, 18 Ma)'ls 2011 giinii tam kadroda toplanan Mahkeme heyetine 
istemin kabul edilmezligine ili kin oneri sunmu tur. 

Olgularm Ozeti 

9. 	 Ba vurucu, Anayasamn 109. maddesi 5. fikrasma gore Kosova Cumhurba kanmm 25 
Temmuz 2008 tarih ve DP-008/2008 sa)'lh karanyla ii<; )'llhk gorev siiresiyle 
Mitravi<;a Belediye Savclhgma SavcI olarak atanml tlr. 

10. Ba vurucu, Mitrovi<;a Belediye Savclhgmdaki gorevine 27 Ekim 2010 tarihi itibariyle 
son verildigini bildiren 01/118-713 sa)'lh Kosova Yargl Kurulu yazlsml 29 Ekim 2010 
tarihinde alml tIr. 

11. 	 Kosova Yargl Kurulunun bildirim yazlsl, Kosova Adalet Diizenleme <;er<;evesine 
ili kin 2006/25 sa)'lh UNMIK Yonetmeliginin Uygulanmasl HakkInda 2008/02 sa)'lh 
Genelgenin 2.11, 2.16 ve 14.2 maddesine ile Anayasamn 150. maddesine dayanan 
yargl<; ve savcuarm yeniden gorevlendirilmesinin ii<;iincii (3.) dalgasma atlfia 
bulunmaktadlr. 
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Ba vurucunun iddialarl 

12. Ba vurucu, 	 Mitrovi<;a Belediye Savclhgmdaki savclhk gorevmm 27 Ekim 2010 
tarihinde son buldugunu bildiren 01/118-713 saYIh Kosova Yargl Kurulu (KYK) 
yazlsml 29 Ekim 2010 tarihinde aldlgml ileri siirmektedir. KYK yazlslmn savclhk 
gorevine son verilmesiyle ilgili gerek<;eleri i<;ermedigini de eklemektedir. 

13. Ba vurucu, 	 Mitrovi<;a Belediye Savclhgmdaki gorevine, Cumhurba kamnm 
Anayasanm 109.5 maddesine dayanan DP-008/2008 saYI ve 25 Temmuz 2008 tarihli 
karanyla ii<; YIlhgma atanml  olup gorev siiresinin doldugu 25 Temmuz 2011 tarihine 
kadar gorevde kalmasl gerektigini ileri siirmektedir. 

14. Ba vurucu, KYK kararmm yargl<; 	ve savcllan gorevden almakla ilgili herhangi bir 
yasal hiikme dayanmaYIP Anayasanm 104. Maddesine [Yargl<;lann Atanmasl ve 
Gorevden Almmasl] aykm olan basit bir bildirim eklinde oldugunu ileri 
siirmektedir. 

15. Ba vurucu, Anayasanm 104. maddesi 5. flkrasma gore yargl<;lann gorevden almma 
kararma dogrudan Kosova Cumhuriyeti Yiiksek Mahkemesine itiraz etme imkam 
bulunup bu hakkmm yok saYIldlgml ileri siirmektedir. 

16. Ba vurucu, 	 ii<; YIlhk gorev siiresine de Anayasanm 150. maddesi 5. flkrasmda 
belirtildigi ekilde riayet edilmesi gerektigini ileri siirmektedir. Soz konusu hiikiim 

unu belirlemi tir: 

105.4 "Kosova Yargz Kurulunun onerisine gore Kosova Cumhurba!jkanz taraftndan 
yargu; ve savczlzk gorevine atanan veya yeniden atanan ba!jarzlz adaylar, yargzda 
atama siirecinin bir par<;asz olarak, gorev siireleri tamamlanzncaya kadar veya 
yasalara uygun !jekilde gorevlerine son verilinceye kadar, atandzklarz makamlarda 
hizmet etmeye devam edeceklerdir." 

17. 	 Ba vurucunun gorii iine gore, Kosova Adalet Diizenleme <;er<;evesine ili kin 2006/25 
saYIh UNMIK Yonetmeliginin Uygulanmasl Hakkmda 2008/02 saYIh Genelgenin 
2.16 maddesinin, gorevde bulunan yargl<; ve savcllarm, yeniden atanmaya ba vurup 
ba vurmamalarmdan baglmslz olarak, yeniden atanmayan yargl<; ve savcIlarm 
yerlerine yenileri atamp goreve ba layacaklan giine kadar gorevde kalmaya devam 
edeceklerini ongormii tiir. 

18. Ba vurucu, KYK'nin, yasal herhangi bir gerek<;esi olmayan bir bildirimle gorevine son 
vererek, ii<; YIlhk savclhk gorev siiresine riayet etmedigini iddia etmektedir. 
Ba vurucu, KYK'nin yasal olmayan ve diizensiz eylemlerinden dolaYI temel hak ve 
ozgiirliiklerinin ihIal edildigini iddia etmektedir. 

istemin Kabul Edilirliginin Degerlendirilmesi 

19. Ba vurucu, Cumhurba kanmm DP-008/2008 saYIh kararma gore gorev siiresinin 
heniiz tamamlanmaml  olmasma ragmen KYK'nin 01/118-713 saYI ve 27 Ekim 2010 
tarihli karanyla savclhk gorevine son verilmesinden dolaYI ikayet etmektedir. 

20. Ancak istemin kabul edilir olmasl i<;in ba vurucunun, oncelikle Anayasa, Yasa 	ve 
i<;tiiziikle belirlenen kabul edilirlik kriterlerini yerine getirdigini kamtlamasl 
gerekmektedir. 
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21. Anayasa Mahkemesi, soz konusu istemle ilgili Kosova Yargl Kurulunun ba vurucuyu 
29 Ekim 2010 tarihinde 01/118-713 saYIh bildirimiyle gorevine 27 Ekim 2010 tarihi 
itibariyle son verildigini bildirdigini tespit etmi tir. 

22. Goriildiigii gibi Kosova Yargl Kurulunun bu bildirimi Anayasanm 150. maddesine ve 
2008/02 saYIh Genelgenin 2.11, 2.16 ile 14.2 maddelerine dayandmldlgl 
anla llmaktadlr. Ba vurucu bu bildirime kar l hic;bir zaman itirazda bulunmaml tIr. 

23. Mahkeme, istemin kabul edilirligi konusunda bir karar varmaSI ic;in ba vurucunun bu 
yondeki tiim etkin kanun yollanm tiiketmesi gerektigini vurgulamaktadlr. 

24. Mahkeme, kanun yollarmm tiiketilmesi ilkesinin gerekc;esinin, hukuk mahkemeleri 
de dahil olmak iizere soz konusu otoritelere olasl Anayasa ihlalini onleme veya 
diizeltmeye flrsat vermek oldugunu vurgulamak ister. Bu kural Kosova hukuk 
sisteminin olasl Anayasal hak ihlalleriyle ilgili etki kanun yollan geli tirecegi 
varsaYImmdan hareketle konulmu tur. Bu, anayasanm tali ozelliginin onemli bir 
yamdlr. (bkz. AAB-RIINVEST sh.p.k. Universitesi - Kosova Cumhuriyeti Hiikiimeti 
KI 41/09 saYIh dava ve mutatis mutandis, MHM 25803/94 sayzlz Selmouni - Fransa 
dauasz 28 Temmuz 1999 tarihli kararz). 

25. Mahkeme, mevcut davada ba vurucunun 2008/02 saYIh Genelgenin a aglda 
ahntIlanan 6. maddesine [Tekrar inceleme istemi] dayanarak yapIlan 01/118-713 saYI 
ve 27 Ekim 2010 tarihli bildirimin Anayasaya uygunlugunun degerlendirilmesi 
istemini i leme koymasl ic;in, Kosova'da yiiriirliikte olan yasalara gore tum kanun 
yollanm tiikettigine ili kin ilk bakI  ispatl (prima facie) deliller sunmadlgml tespit 
etmi tir. 

"Atanmaya hakkz olmasz ic;in gerekli ko ullarz yerine getirmeyip yargzdaki yargzc; 
ueya sauczlzk pozisyonlarma sec;ilmeyen aday, Yargz ue Sauczlzk Bagzmszz inceleme 
Komisyonu Heyetine karar hakkmdaki bildirimin yapzldzgz tarihten itibaren on be  
(15) giin ic;erisinde kararm tekrar incelenmesi ic;in istem sunabilir." 

26. Boylelikle istemin Anayasanm 113.7 maddesine gore kabul edilmez oldugu sonucu 
C;lkmaktadlr. 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 

Anayasanm 113.7 Maddesine, Anayasa Mahkemesi HakkInda Yasanm 47.2 Maddesine ve 
ic;tiiziigiin 56 (2) Kurahna dayanarak Anayasan Mahkemesinin 3 Haziran 2011 tarihli 
duru masmda oybirligiyle: 

I. istemin kabul edilmez olarak REDDiNE karar vermi tir. 

II. i bu karar Yasanm 20-4 Maddesine uygun ekilde taraflara bildirilip Resmi 
Gazetede yaYImlamr. 

III. Karar derhal yiiriirliige girer. 

Raportor Yargu; 

Kadri Kryeziu, imza 

Anayasa Mahkemesi Ba karu 

OP1>:: \;! verte.Udr rof. Dr. Enver Hasani, imza 

Ov..;(ena kcplja 

Cp,-+wr-d Copy 
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