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Vesel Tmava 
  
 

Kosova Cumhuriyeti Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığına karşı 
 
 

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 

 
 
 
Başvurucular 
 

1. Kosova vatandaşı ve Lipjan Belediyesine bağlı Llugaxhi köyü mukimi olan Vesel 
Tmava ile benzer şekilde etkilenen bir grup vatandaş. Başvurucular toplu halde 
Priştineli avukat Bay Naser Gashi tarafından temsil edilmektedirler. 

 
Davalı Taraf 
 

2. Davalı tarafta Kosova Cumhuriyeti Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı 
(bundan sonra “Bakanlık” şeklinde anılacaktır). 
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Dava Konusu 
 

3. Başvurucular, Bakanlığın 1 Ocak 2009 tarihli Yönergesinin (bundan sonra “Yönerge” 
şeklinde anılacaktır) Mülkiyet Haklarını ihlal ettiğini iddia etmektedirler.  

 
Yasal Dayanak 
 

4. Kosova Cumhuriyeti Anayasası (bundan sonra “Anayasa” şeklinde anılacaktır) 113 
(7). Maddesi, 03/L-121 sayı ve 16 Aralık 2008 tarihli Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi Hakkında Yasanın (bundan sonra “Yasa” şeklinde anılacaktır) 22 (7) ve 
(8). Maddeleri ve Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan 
sonra “İçtüzük” şeklinde anılacaktır) 54 (b) Maddesi.  

 
Davanın Mahkemeye Geliş Biçimi 
 

5. Başvurucu 11 Şubat 2010 tarihinde Mahkemeye istemini sunmuştur. 
 
6. Mahkeme, 2 Mart 2010 günü Bakanlığa istemin bir kopyasını sunarak Bakanlığın 

yanıtını talep etmiştir. Bakanlığın yanıtını Mahkeme, 8 Mart 2010 günü almıştır.  
 

7. Mahkeme, Bakanlıktan gelen yanıtın bir nüshasını başvurucuların yasal temsilcisine 
14 Nisan 2010 günü gönderip Bakanlığın bu yanıtıyla ilgili yorumlarını yapmak üzere 
yasal temsilciye çağrıda bulunmuştur. Oysa, başvurucuların yasal temsilcisi bu 
çağrıya yanıt vermemiştir.  

 
8. Robert Caloan (Başkan), Enver Hasani ve Ivan Čukalović Yargıçlardan oluşan ön 

inceleme heyeti 14 Haziran 2010 günü Raportör Yargıç Almiro Rodrigues’in raporunu 
görüşerek istemin kabul edilmezliği hakkında Mahkemeye öneri sundular.  

 
Olgular 
 

9. Başvurucular, direksiyonu sağ tarafta olan motorlu taşıt sahipleridir. Bu motorlu 
taşıtlar genelde Büyük Britanya’dan ithal edilmişleridir. Başvurucular sahibi oldukları 
motorlu taşıtların gümrük vergilerini ödemiş olup karşılığında Özgün Gümrük Evrakı 
almışlardır. Taşıtlar aynı zamanda araç muayenesinden geçip Araç Kayıt 
Merkezlerinde kayıtları yaptırılmıştır.  

 
10. Bakanlık 1 Ocak 2009 tarihinde Kosova karayolları trafiğinde araçların 

homologasyonunu zorunlu kılan Yönergeyi yayımlamıştır (2008/08 sayılı Yönergenin 
giriş kısmı).  

 
11. Yönergede belirlenen süreci standartlaştırmak amacıyla Bakanlık, 24 Haziran 209 

tarihinde 303/09 sayıl ile onayladığı Karara (bundan sonra “Karar” şeklinde 
anılacaktır) göre Büyük Britanya, Kıbrıs ve Malta pazarlarına yönelik üretimi yapılan 
motorlu taşıt sahiplerinin Kosova Cumhuriyeti yetkili kurumundan araçlarıyla ilgili 
“Uygunluk Belgesi” almaları gerekli olduğunu (303/09 sayılı Kararın 5. Maddesi) 
belirlemiştir. Bu karar 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girer (303/09 sayılı Kararın 
5. Maddesi).  

 
Başvurucuların İddiaları 
 

12. Başvurucular, direksiyonu sağ yanda olan motorlu taşıtları için “uygunluk belgesi” 
alamayacakları ve kararın 1 Temmuz 2009 tarihinden önce kaydı yaptırılan tüm 
taşıtlara geçmişe dönük olarak uygulandığından şikâyetçidirler.  
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13. Başvurucular geçmişe dönük olan bu uygulama ne 02/L-70 sayılı Kara Ulaşımı 
Güvenliği Yasası ne de Yönergede öngörülmemiştir.  

 
14. Bu yüzden başvurucular bu kararın, Anayasanın 46.1 ve 46.2 Maddeleriyle güvence 

altına alınmış Mülkiyet Haklarından mahrum bıraktığını iddia etmektedirler. Aynı 
gerekçelerden dolayı başvurucular bu kararın, Anayasanın 3(2) Maddesi [Kanun 
Karşısında Eşitlik], 16 (1) Maddesi [Anayasanın Üstünlüğü], 24 (1) ve (2) [Kanun 
Karşısında Eşitlik] ve 55 (1) Maddesinin [Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması] 
ihlal ettiğini iddia etmektedirler.  

 
15. Direksiyonu sağ tarafta olan araçların Kosova’da sayısı çok olduğundan, Yönerge ve 

Kararın uygulanması tamir edilemez sonuçları doğuracağı için kamu yararı böyle bir 
zararın önlemesi yönünde Mahkemeyi zorunlu kılmaktadır.  

 
16. Bu yüzden başvurucular, Anayasanın 116(2) Maddesine ve Yasanın 27(1) 

Maddesine dayanarak Mahkemenin geçici tedbir koymasını, daha doğrusu Mahkeme 
bu davanın esasını karara bağlayıncaya kadar Karar ve Yönergenin “geriye dönük 
ehliyetini” askıya alınmasını talep etmektedirler. 

 
Davalı Tarafın İddiaları 
 

17. Bakanlığın yanıtında “Kararın geriye dönük yasal dayanağı yoktur” (50508 Referans 
numara ve 8 Mart 2010 tarihli kararın 12. Maddesi) denmiş ve yalnız 1 Temmuz 2009 
tarihinden sonra kaydı yaptırılan araçları etkilediği vurgulanmıştır. 

 
18. Bakanlık, 1 Temmuz 2009 tarihinden önce kaydı yaptırılmış direksiyonu sağ tarafta 

olan araç sahiplerinin kayıt yenileme esnasında bir uygunluk belgesi almaları 
gerektiğini zaten kabul etmektedir (50508 Referans numara ve 8 Mart 2010 tarihli 
Yanıtın 12. Maddesi).  Bakanlık böyle bir belgenin alınması araçların geldikleri 
ülkelere geri gönderilmesini zorunlu kılmadığının altını çizmektedir (50508 Referans 
numara ve 8 Mart 2010 tarihli Yanıtın 13. Maddesi). Buna karşılık Bakanlık, bu araç 
sahiplerini “teknik bir çözüm bulup” direksiyonun sol yana yerleştirilmesi yönünde 
yüreklendirmektedir (50508 Referans numara ve 8 Mart 2010 tarihli Yanıtın 12. 
Maddesi). 

 
19. Bakanlık, direksiyonu sağ yanda olan motorlu araçların yasallaştırılması “araç 

sürücüleri ve diğer kara trafiği katılımcıları için sürekli tehlike oluşturacağını” öne 
sürmektedir (50508 Referans numara ve 8 Mart 2010 tarihli Yanıtın 10. Maddesi). 
Bakanlık, trafik işaretlerinin direksiyonu sağ tarafta olan araç sürücülerine göre 
konmadığından endişe duymaktadır (50508 Referans numara ve 8 Mart 2010 tarihli 
Yanıtın 11. Maddesi). Bu nedenlerden dolayı kamu yararının Kararın lehine ağır 
bastığına inanmaktadır.  

 
Geçici Tedbir İsteminin Değerlendirilmesi  

 
20. Başvurucular geçici tedbir gerekçelerini ortaya koymadıkları gibi böyle bir tedbirin 

konmaması halinde sonuçların ne olacağını da belirtmemişlerdir. Bu yüzden 
başvurucuların öne sürdükleri argümanlar Anayasanın “tamir edilemez zararlar” ile 
ilgili hükmünü karşılamamaktadır [Anayasanın 116(2) Maddesi]. 

 
21. Sonuç olarak geçici tedbir istemi mesnetsiz olup kabul edilmezlik kararıyla 

reddedilmesi gerekmektedir.  
 
İstemin Kabul Edilirliğinin Değerlendirilmesi 
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22. Başvurucuların istemleri hakkında yargılama yapılması için Mahkemenin, istemin 
Anayasa ile belirlenen kabul edilirlik koşullarının yerine gelip gelmediğini kontrol 
etmesi gerekmektedir.  

 
23. Anayasanın 113(7) Maddesi şunu belirlemiştir: 

 
“Yasalarla belirlenen tüm kanun yolları tükendikten sonra bireyler, kamu otoriteleri 
tarafından Anayasa ile güvence altına alınmış bireysel hak ve özgürlükleri ihlal 
edildiğinde dava açma haklarına sahiptirler.” 

 
24. Yasanın 47.2 Maddesi şunu belirlemiştir: 

 
“Bireyler, Yasayla belirlenen tüm kanun yolları tükendikten sonra ancak istemde 
bulunabilir.” 
 

25. Başvurucular “Araç Muayene İstasyonları aracılığıyla yetkili otoriteler (…) tarafları 
reddeden herhangi bir karar bildirmediklerinden (…) hukuk mahkemelerinin bu konu 
ile ilgili hiçbir davanın görüşülmesini başlatmadıklarını” kabul etmektedirler. 

 
26. Mahkeme, kanun yollarının tüketilmesi ilkesinin gerekçesinin, hukuk mahkemeleri de 

dâhil olmak üzere, yetkili kurumlara Anayasal ihlalleri önleme veya bu ihlalin 
gerçekleştiğini teyit etme imkânı sunmak için konulduğunu vurgulamak ister. Kural, 
Kosova hukuk düzeninin Anayasal hakların ihlali konusunda etkili kanun yolları 
sunacağı varsayımına dayanmaktadır (bkz. mutatis mutandis Selmouni – Fransa 
AİHM 25803/94 sayı ve 28 Temmuz 1999 tarihli karar). Ancak, anayasal hakların söz 
konusu yargılama usullerinde açıkça ifade edilmesi zorunlu değildir. Dava kesin bir 
şekilde veya özet olarak yürütüldüğü ölçüde kanun yollarının tüketilmesi koşulu 
yerine gelmektedir (Bkz. mutatis mutandis, Azinas – Kıbrıs AİHM 56679/00 sayılı 
Davanın 28 Nisan 2004 tarihli kararı) 

 
27. Fakat başvurucular mahkemelerin çok sayıda davaya bakmak zorunda olduklarından 

böyle davaların görüşülmesi üç ila beş yıl sürmekte olduğunu iddia etmektedirler. 
Başvurucular, üç yıl geçtikten sonra kendilerinden araçlarının direksiyon yerinin 
değiştirilmesi isteneceğini iddia etmektedirler. Bu nedenlerden dolayı başvurucular, 
Yönergeye hukuk mahkemeleri vasıtasıyla itiraz edilmesinin “makul olmayıp” “yasal 
bir geçerliliği” olmayacağını ileri sürmektedirler.  

 
28. Kendilerinden “sadece mevcut nın etkin bir şekilde tüketilmesi” istendiğinden 

Mahkemenin başvurucuların bu istemini kabul edilir olarak değerlendirmesi 
gerektiğini iddia etmektedirler (Ahmet Arifaj – Klina Belediyesine karşı KI 23/09 sayılı 
dava kararının 13. Maddesi). 

 
29. Başvurucuların Yönerge ve Karara normal idari ve yargı yollarından itiraz 

etmediklerini kabul ettiklerini Mahkeme teyit etmektedir. Mahkeme aynı şekilde 
başvurucuların yürürlükteki yasalara göre haklarını korumak için diğer herhangi bir 
kanun yoluna başvurmadıklarını da belirtmektedir.   

 
30. Aslında araç kaydı için yetkili otoritelerin ret kararlarını çıkartmadan önce de İdari 

Yargılama Usul Yasasında idari makamların sükutu yönünde itiraz yolları 
belirtildiğinden başvurucuların bu kanun yolları bulunuyordu.  

 
31. Başvurucular bunun yerine mevcut kanun yollarının etkili olmadıkları iddiasıyla 

Anayasa Mahkemesine istem sundular. Fakat, başvurucuların yürürlükteki kanun 
yollarının etkili olmadıkları tespitinden önce mevcut kanun yollarına başvurmaları 
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gerekirdi. Kanun yollarının etkili olmadığı ile ilgili soyut iddia kanun yollarının 
tüketilme kriterini yerine getirmez. 

 
32. Bunun sonucu olarak Mahkeme, başvurucuların Anayasanın 113 (7) Maddesinde 

belirtilen kanun yollarının tüketilmesi kriterinin yerine getirilmediği sonucuna 
varmıştır.  

 
 

BU NEDENLERDEN DOLAYI 
 

33.  Yasanın 27(1) ile 47. Maddelerine ve İçtüzüğün 52(1) ile 55. Maddelerine dayanarak 
Anayasa Mahkemesi oy çoğunluğu ile: 

 
I. Geçici tedbir isteminin REDDİNE, 
 
II. İstemin kabul edilmez olarak REDDİNE, 
 
III. Yasanın 20(4) Maddesine göre taraflara bildirilip Resmi Gazetede 

Yayımlanmasına karar vermiştir. 
 

IV. Karar derhal yürürlüğe girer.  
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
Almiro Rodrigues, imza    Prof. Dr. Enver Hasani, imza 


