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Başvurucu 
 

1. Başvurucu Mitroviça Belediyesi mukimi Bay Afrim (Ajet) Haxha’dır.  
 
Karşı Taraf 
 

2. Karşı tarafta Mitroviça Bölge Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır. 
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Dava Konusu 
 

3. Başvurucu polis kuvvetlerinin 22 ve 23 Mart 1996 tarihinde konutuna zorla girdiklerini 
iddia etmektedir. Polis kuvvetinden bazı memurların ve teşhis edilen diğer kişiler 
konutunda özel bazı eşyaları çaldıklarını öne sürmektedir. 

 
4. Başvurucu, Mitroviça Bölge Mahkemesinden işledikleri suçlardan dolayı bu kişilerin 

suçlu bulunmasını, öne sürülen suçlarla ilgili en yüksek cezayı vererek mahkûm 
etmesini ve ailesine 80000 Alman markı tazminat ile suçun işlendiği iddia edilen 
tarihten itibaren faizinin ödenmesini talep etmektedir. 

 
5. Başvurucu ilgili diğer kamu makamlarının söz konusu faillere karşı bu suçlardan 

dolayı kovuşturmada başarısız olduklarını öne sürmektedir. Başvurucu 20 Şubat 
2006 tarihinde Mitroviça Bölge Mahkemesi ve Cumhuriyet Savcılığına bu kişiler 
hakkında öne sürülen suçlardan dolayı suç duyurusunda bulunmuştur. O, 31 Ekim 
2008’de Kosova Yüksek Mahkemesine de bu davaya el atması için talepte 
bulunmuştur. Aynı şekilde Adalet Bakanlığına başvurup Mitroviça Bölge 
Mahkemesinin bu kişiler hakkında soruşturma açması için Bakanlığın müdahalesini 
talep etmiştir.  

 
6. Mahkemeye sunduğu dilekçenin ekindeki bir mektupta başvurucu her yere gidip 

şikayetini bildirdiğini ancak herhangi bir yanıt almadığını açıklamıştır. O, Anayasa 
Mahkemesinin bu sorunu çözmesi gerektiğini aksi takdirde kanunları uygulamayı 
kendi üstleneceğini ifade etmiştir. Başvurucu, kurumlara gönderdiği mektupların 
çoğuna herhangi bir yanıt gelmediği için Mahkemenin destek talep edebileceği tek 
kurum olduğuna ısrar etmektedir.  

 
7. Başvurucu Anayasanın 54. Maddesinde belirlenen hakların yargı yoluyla korunması 

ve etkin kanun yollarından yararlanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedir.  
 

8. Başvurucunun istemiyle ilgili bir girişimde bulunmanın Adalet Bakanlığının yetkili 
olmadığı bildirilen 24 Ekim 2008 tarihli cevabı dışında, Kosova yargı veya idari 
makamlarının hiçbirinden cevap alınamamıştır.  

 
Yasal Dayanak 
 

9. Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan sonra “Anayasa” şeklinde anılacaktır) 
113.7 Maddesi, 03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında 
Yasanın (bundan sonra “Yasa” şeklinde anılacaktır) 20. Maddesi ve Kosova 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan sonra “İçtüzük” şeklinde 
anılacaktır) 54. Maddesi.  

 
İstemin Kabul Edilirliğinin Değerlendirilmesi 
 

10. Kosova Geçici Ceza Yasasının 6. Maddesi bir kişinin suç işlediği yönünde makul bir 
şüphenin olması durumunda bir cumhuriyet savcısına o kişi hakkında soruşturma 
başlatmaya yetki vermektedir (bkz. Madde 6 (3)). Savcıların başvurucunu istemi 
doğrultusunda bir suç davası başlatma konusundaki başarısızlığı, savcıların söz 
konusu kişilerden herhangi birinin suç işlediklerine dair makul şüpheleri olmadığı 
veya haklarında soruşturmak açmak için yeterli delilleri bulamadıkları sonucuna 
varmamıza haklı olarak neden olmaktadır. Savcı bir suç duyurusunun yapılması için 
dayanağın olmadığına karar getirmesi durumunda bu duyuru mağdur tarafça 
yapılabilir (bkz Madde 6(4)). Başvurucunun 22 ve 23 Mart 1996 tarihli olaya karışan 
kişilerin herhangi birine karşı dava açtığıyla ilgili herhangi bir kayda rastlanmamıştır.  

 



3 
 

11. Başvurucunun iddiasına göre şüpheliler ağır hırsızlık suçu işleyerek Kosova Geçici 
Ceza Yasasının 253. Maddesini ihlal etmişlerdir. Mahkûm edilmeleri durumunda bu 
suçtan dolayı alacakları azami ceza 5 (beş) yıl hapis mahkûmiyeti olabilecektir. Bu 
suçlarla ilgili zamanaşımı süresi beş yıldır (bkz. Kosova Geçici Ceza Yasası 90. 
Maddesi). Öyle ki bu davayla ilgili herhangi şüpheli hakkındaki kovuşturma için 
zamanaşımı süresi 21 veya 22 Mart 2001 tarihinde dolmuş olması gerekir (iddia 
edilen suçun işlenmesinden beş yıl sonra). Zaman aşımından dolayı her türlü hukuki 
kovuşturma yasaya göre yasak olacaktı. 

 
12. Kosova Cumhuriyeti Anayasa mahkemesi Hakkında Yasanın 49. Maddesi 

başvurucunun anayasal haklarının ihlal edildiği andan itibaren dört ay içerisinde 
başvuru yapılmasını gerektirmektedir. Bu davada hukuki kovuşturmayı reddeden 
kurumların başvurucunun anayasal haklarını ihlal etmiş sayılması durumunda bu ihlal 
davayla ilgili zamanaşımı süresinin dolduğu 21 veya 22 Mart 2001 gerçekleşmiştir. 
Başvurucu Mahkemeye 5 Ekim 2009 tarihinde dilekçe sunmaya uğraşmış olup bu 
girişim yasayla belirlenen dört aylık süre geçtikten sonraki bir döneme isabet 
etmektedir.  

 
13. Başvurucunun istemi hakkında hükmetmesi için Mahkemenin, istemin Anayasa ve 

Yasa ile belirlenen kabul edilirlik koşullarının yerine getirip getirmediğini 
değerlendirmesi gerekmektedir. Mahkeme bununla ilgili olarak Anayasanın aşağıda 
alıntılanan 113.7 Maddesine atıfta bulunmaktadır: “Bireyler, yasalarla belirlenen tüm 
yasa yollarını tükettikten sonra kamu otoritesinin Anayasa ile güvence altına alınan 
bireysel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeleri durumunda dava açmaya yetkilidirler.” 

 
14. 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). Ancak, söz konusu usulde 
anayasal hakların açık bir şekilde belirtilmesi zorunlu değildir. Dava zımnen veya 
maddi bir şekilde açıldığı için kanun yolların tüketilmesi kuralı yerine gelmiştir (bkz. 
mutatis mutandis, AİHM, Azinas – Kıbrıs davası no: 56679/00, 28 Nisan 2004 kararı). 

 
15. Bu Mahkeme, KI 41/09 numaralı AAB-RIINVEST Üniversitesi – Kosova Cumhuriyeti 

Hükümeti davasında kanun yollarının tüketilmesiyle ilgili 27 Ocak 2010 tarihli kabul 
edilmezlik kararında aynı gerekçelere başvurmuştur 

 
16. Başvurucu, bu medeni hukuk davasında sözü edilen makamlara yönelik bir tazminat 

talep etme çabalarının olduğu belirtmemiştir. Böyle bir şikâyette bulunması için 
engellendiği yönünde de herhangi bir iddiada bulunmamıştır. Bu durumda Kosova 
Cumhuriyeti Anayasansın 113. Maddesi 7. Fıkrasında belirtilen kanun yollarını 
tüketmediği ortaya çıkmaktadır.  

 
17. Başvurucunun tazminat talebinde bulunarak ne davacı ne mağdur taraf ne de medeni 

hukuk davasında sorumlu taraf olarak kanun yollarını tüketmediği görülmektedir.  
 

18. Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasanın 48. Maddesi şunu 
belirlemiştir: 

 
“Başvurucu dilekçesinde hangi hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini açıklıkla belirtip 
kamu otoritesinin hangi kararına itiraz etmek istediğini kesin bir şekilde bildirmesi 
gerekmektedir.” 
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19. Başvurucu,  hangi hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini düşündüğünü açık bir şekilde 
belirtmemiştir. 

 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
 

20.  Mahkeme, Anayasanın 113 (7) Maddesine, Yasanın 20. Maddesine ve İçtüzüğün 
54. Maddesine dayanarak 13 Haziran 2010 günü yapılan duruşmada oybirliğiyle: 

 
 

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

yayımlanmasına karar verilmiştir. 
 

III. Karar derhal yürürlüğe girer.  
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
Robert Carolan, imza     Prof. Dr. Enver Hasani, imza 


