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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 

 
 
 

Dava no:  KO 43/10 
 
 

Başvurucu 
 
 

Prizren Belediye Meclisinde temsil edilen LDK, AAK, LDD parti grupları 
 
 

Prizren Belediye Başkanı tarafından çıkartılan hukuki hükümlerin 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 
 
Mahkeme, istemle ilgili kabul edilmezlik kararını oyçokluğuyla kabul etmiştir.  
Başvurucu 
 

1. Başvurucular, Prizren Belediye Meclisindeki LDK, AAK ve LDD parti grupları olup, 
Prizren Belediye Meclisi LDK Partisi Grup Başkanı Bay Ridvan Hoxha tarafından 
temsil edilmektedir.  
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İtiraz edilen hükümler 
 

2. Prizren Belediye Başkanı tarafından çıkartılıp Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz 
edilen kararlar şunlardır: 

 
 Bay Arsim Shpejti ile Bay Ruzhdi Rexha’nın çoğunluk topluluğuna mensup 

belediye başkan yardımcılığına atanması kararı; 
 Prizren’deki ilk ve ortaöğretim okullarına müdürlerin atanması kararı; 
 Günlük gazetelerde 9.02.2010 tarihinde yayımlanan kadro ilanı; 
 Prizren Belediyesi Satın Alma Müdürü Bay Isa Osmankaj’ın görevden alınmasına 

ilişkin 01.03.2010 tarihli karar. 
 
Dava konusu 

 
3. Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine 18 Haziran 2010 tarihinde yapılan ve 19 

Ağustos 2010 ile 1 Eylül 2010 tarihlerinde ilaveler yapılan başvurunun konusu 
Prizren Belediye Başkanı Ramadan Muja’nın, yürülükte olan yasaları ve Kosova 
Cumhuriyeti Anayasasının hiçe sayarak çoğunluk topluluğuna mensup belediye 
başkan yardımcılarının atanması kararı, Prizren’deki ilk ve ortaöğretim okullarına 
müdürlerin atanması kararı, belediye çalışanlarının işine son vermekle ilgili kararı ve 
Belediye Meclisi çalışmalarının engellenmesidir.  

 
4. Başvurucunun Prizren Belediye Başkanı tarafından ihlal edildiğini iddia ettiği Kosova 

Cumhuriyeti Anayasası ihlalleri şunlardır: 
Madde 123 1. Yerel özerk yönetim hakkı yasa ile güvence altına alınıp düzenlenir, 
Madde124 6. Belediyeler, yasalara ve Anayasaya riayet etmek ve yargı 
kararlarını uygulamakla yükümlüdürler.  

 
Yasal Dayanak 
 

5. Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan sonra “Anayasa” şeklinde anılacaktır)  
113.7 maddesi, 03/L-121 sayılı Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasanın (bundan sonra 
“Yasa” şeklinde anılacaktır) 47. maddesi ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğünün (bundan sonra “İçtüzük” şeklinde anılacaktır) 56.2 kuralı.  

 
Davanın Mahkemeye Geliş Biçimi 
 

6. Başvurucu 18 Haziran 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvurupu, 19 Ağustos 
2010 ile 1 Eylül 2010 tarihlerinde başvurusuna ilaveler yapmıştır.  

 
7. İstem hakkında Yerel Hükümetler Yönetim Bakanlığına (bundan sonra YHYB 

şeklinde anılacaktır) 3 Ağustos 2010 tarihinde bildirilmiş olup söz konusu bakanlık 
27 Ağustos 2010 tarihinde Mahkemeye konuyla ilgili açıklamalarını iletmiştir. 
YHYB’nin yazısında Prizren Belediye Meclisinde temsil edilen parti gruplarınca dile 
getirilen şikayetleri görüşüp cevap yazdığı ve I02-138 syı ve 24 Şubat 2010 tarihli 
yazıyla Kosova Cumhuriyetindeki tüm belediye başkanlarına belediye müdürlükleri 
sayısının arttırılması için izlenmesi gereken yasal usulleri açıkladığını, nitekim 
yapılan teftişler sırasında bazı belediyelerde  Yerel Özerk Yönetim Yasası ile belediye 
tüzüklerine riayet edilmediği tespit edildiğini bildirmiştir. YHYB ayrıca Yerel 
Hükümetler Yönetim Bakanı Sadri Ferati tarafından imzalanan I. Nr. 02-312 sayı ve 
23 Nisan 2010 tarihli yazıda Prizren Belediye Başkanı Ramadan Muja’dan belediye 
başkan yardımcılarının atanması kararının gözden geçirmesi talep edildiği 
açıklanmıştır. Bu yazının bir nüshası Prizren Belediye Meclisi Başkanı Nijazi 
Kryeziu’ya gönderildiği, üye tamsayısı 41 olan Prizren Belediye Meclisi Başkanı 
hakkında 19 Mayıs 2010 tarihinde yapılan güven oylamasına ilişkin YHYB’ye yapılan 
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açıklama başvurusunda 40 üyenin katılıp 20 üyenin “evet” oyu verdiği, yapılan 
açıklamada güvenoyu için 21 “evet” oyunun alınması gerektiği bildirilmiştir. Yerel 
Hükümetler Yönetim Bakanlığının Mahkemeye gönderdiği yazının ekinde YHYB ile 
başvurucu arasındaki yazışmaların bir nüshasını da sunmuştur.  

 
8. Kosova Anayasa Mahkemesi, Prizren Belediye Başkanından Prizren Belediye Meclisi 

parti gruplarının başvurusuna ilişkin açıklamayı 14 Eylül 2010 tarihinde kabul 
etmiştir. Bu açıklamada başvuruya kabul edilirlik ve isnat açısından itiraz edilmiştir. 
Başkan Muja, bu davada taraf olamayacağını, çünkü Yerel Özerk Yönetim Yasasına 
göre belediye başkanı değil de belediyenin tüzel kişilik olduğundan “belediye 
hakkında dava açılabilir ve belediye davacı olabildiğini” vurgulamıştır. Başkan Muja 
devamında Kosova Anayasasının 113.7 maddesinde öngörüldüğü şekilde 
başvurucuların bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmediğinden taraf olarak 
meşruluğuna itiraz etmiş, başvurucuların Anayasa Mahkemesine başvurmaları için 
gerekli olan 4 aylık süreyi aştıklarını da ifade etmiştir.  

 
9. Raportör yargıç Gjyljeta Mushkolaj’ın raporunu inceledikten sonra Yargıç Altay 

Suroy başkanlığında yargıçlar Almiro Rodrigues ve Kadri Kryeziu’dan oluşan ön 
inceleme heyeti 22 Şubat tarihinde tam kadroda toplanan Mahkeme heyetine 
başvurunun kabul edilmezliğine ilişkin öneri sunmuştur.  

 
Başvurucunun iddiaları 
 

10. Başvurucular, Prizren Belediye Başkanı sıfatıyla Bay Ramadan Muja’nın görev 
süresinin başladığı andan itibaren resmi görevini yerine getirdiği süre içerisinde 
Kosova Anayasasını ve Yerel Özerk Yönetimler Yasasının sürekli olarak ihlal ettiğini 
öne sürmektedirler. Başvurucular tarafından iddia edilen bu ihlaller aşağıda 
açıklanmıştır: 
 Prizren Belediye Başkanı Prizren Belediyesi Tüzüğüne aykırı davranarak ve “Yerel 

Özerk Yönetimler ve belediyelerin sorumluluk alanına giren diğer yasal 
hükümlerin uygulanmasında gayret göstermeyerek” Belediye Meclisinin 
çalışmalarını engellemiştir; 

 Çoğunluk topluluğuna mensup bir başkan yardımcısını fazladan atayarak Yerel 
Özerk Yönetimler Yasasının 60.1 maddesini ihlal etmiştir; 

 Belediye icra organını oluşturmak üzere, belediye müdürlüklerinin özel bir 
yönetmelikle düzenlenmeksizin, keyfi ve gayri hukuki kararlar almıştır; 

 Okul müdürlerinin atanmasına ilişkin yürürlükteki yasal hükümleri hiçe saymıştır; 
 Kosova Kamu Hizmeti Yasasında belirtilen ön inceleme yapılmaksızın Satın Alma 

Müdürünü görevden alarak siyasi karar almıştır; 
 Belediye Meclisi Başkanı Bay Nijazi Kryeziu ile birlikte Belediye Meclisinin 

çalışmasını imkansılaştırmışlardır ve 15 Şubat 2010 tarihinde yapılan Kuruluş 
Meclisinden itibaren muhalefetin talebi üzerine sadece iki olağanüstü toplantı 
yapılmıştır; 

 Kosova’da yürürlükte olan mevzuatla ilgili diğer ihlalleri işlemiştir.  
 
Olguların Özeti 

 
11. Başvurucunun 18 Haziran 2010 tarihli dilekçesinde Anayasa Mahkemesinden 

“Prizren Belediye Başkanı Ramadan Muja’nın keyfi uygulamaları karşısında sessiz 
kalmalarından dolayı Yerel Hükümetler Yönetim Bakanı ve Kosova Başbakanı 
hakkında cezai tedbirlerin alınması” talebinde bulunulmuştur. Anayasa 
Mahkemesinden aynı zamanda “Anayasayı ihlal ettiği için Prizren Belediye Başkanı 
Ramadan Muja’yı görevden alma sürecini başlatması için YHYB’ye emretmesi” talep 
edilmiştir.  
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12. Prizren Belediye Meclisi üyesi olan LDK, AAK ve LDD parti temsilcileri, aynı verileri 
içeren dilekçesinin bir nüshasını Priştine’deki Uluslararası Sivil Temsilci (İCO)  
makamına da göndermişlerdir.  

 
13. Başvurucular, Prizren Belediye Meclisindeki LDK, AAK ve LDD parti gruplarının 

yukarıda zikredilen ihlallerle ilgili olarak  15 Mayıs 2010 tarihinde Yerel Özerk 
Yönetim Yasasının 64.1, 2 ve 3 ile Prizren Belediyesi Tüzüğünün 36. maddesine 
dayanarak Belediye Başkanının görevden alınması sürecini başlattıklarını, ancak bu 
girişimin YHYB ile Kosova Hükümeti tarafından dikkate alınmadığını 
vurgulamışlardır.  

 
14. Başvurucu, Prizren Belediye Başkanının iki yıllık görevi ile 2007-2009 yıları arasında 

yaptığı bir önceki görev süresince işlediği ve YHYB ile Hükümetin sürekli haberdar 
edildiği öne sürülen ihlallerle ilgili iddia ve müteakip evrakı dilekçenin ekinde 
sunmuştur.  

 
15. Anayasa Mahkemesi 28 Temmuz 2010 tarihinde aynı başvurucu tarafından Prizren 

Belediye Başkanının Kosova Cumhuriyeti Anayasası ve yürürlükteki mevzuatı ihlal 
ettiğini öne süren ilave bir dilekçe kabul etmiştir. Bu dilekçede Anaysa 
Mahkemesinden, YHYB ile Başbakan’a Yerel Özerk Yçnetimler Yasasına dayanarak 
Prizren Belediye Başkanının açığa ve görevden alma sürecini başlatmaları için 
emredilmesi talep edilmiştir. Bununla ilgili ilave iddialar aşağıdaki gibidir: 

 
 Prizren Belediye Başkanı Prizren Belediyesinin 2010 yılına ait gözden geçirilmiş 

bütçesini, yasalarda öngörülen süreçlerden geçirmeden Anayasa ve yasalara aykırı 
bir şekilde imzalayarak Kosova Meclisinin onayına sunmuştur.  

 Belediye Başkanı ile başvurucuya göre 19 Mayıs 2010 tarihinde güvenoyu 
alamayan Belediye Meclis Başkanı, Prizren Belediye Meclisi oturumunu yasalara 
aykırı şekilde yapmışlardır.  

 
16.  Anayasa Mahkemesi, aynı başvurucunun ikinci ilave dilekçeyi 19 Ağustos 2010 

tarihinde kabul etmiştir. Bu ikinci ilave dilekçede başvurucu, kanuna aykırı olduğunu 
iddia ettiği Prizren Belediye Meclisi toplantısına ilişkin Belediye Başkanının basın 
toplantısı yapıldığını teyit etmiştir. Belediye Başkanının yaptığı basın toplantısıyla 
ilgili günlük iki gazetede çıkan haberleri dilekçenin ekinde sunmuştur.  

 
17. Anaysa Mahkemesi 1 Eylül 2010 tarihinde aynı başvurucu tarafından üçüncü ilave 

dilekçeyi kabul etmiştir.  Üçüncü ilave dilekçede başvurucu, Prizren Belediye 
Başkanının yürürlükteki yasalarla ilgili olarak aşağıdaki üç ihlali daha işlediğini ileri 
sürmektedir: 

 
 Prizren Belediye Başkanı Prizren Belediye Meclisi Başkanı ile birlikte 30 Ağustos 

2010 tarihinde Yerel Özerk Yönetim Yasasının 50. maddesine aykırı şekilde 
Belediye Meclisini toplamıştır. Prizren Belediye Meclisi altı ay süreyle 
toplanmadığından bu haliyle ademi mevcuttur.  

 Prizren Belediye Başkanı hukuki usullere başvurmaksızın bir belediye çalışanının 
işine son vererek kanunu ihlal etmiştir. Başvurucu bu iddiayla ilgili ihlalin 
yapıldığını gösteren Kosova Bağımsız Denetleme Kurulunun 1709 say ve 27 Mart 
2010 tarihli kararını delil olarak ekte sunmuştur. 

 
İstemin kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

18. Mahkemenin, başvurucunun istemi hakkında karar verebilmek amacıyla, öncelikle 
Anayasa belirtilip Yasa ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde vurgulanan kabul 
edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirmesi gerekmektedir. 
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Tüm koşulların toplu halde yerine getirilmesi Anayasa Mahkemesine başvurmak için 
esas olup Mahkeme bu konuda Anayasanın aşağıda aktarılan 113.1 maddesine atıfta 
bulunur: 

 
“Anayasa Mahkemesi, yasal şekilde ve yetkili taraflarca yapılan başvurular hakkında 
ancak karar verir”. 

 
19. Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacak yetkili taraflar Kosova Cumhuriyeti 

Anayasasının 113. maddesi 2-9. fıkralarıyla belirlenmiş olup bu fıkraların hiçbirinde 
Kosova’nın herhangi bir belediyesinin azalarının (meclis üyelerinin) grup halinde 
Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını öngörmemiştir.   

 
20. Aslında Kosova Anayasası, Anayasa Mahkemesine başvurma hakkıyla ilgili olarak 

“meclis üyesi” tanımlamasına 113. maddenin 5 ve 6. fıkralarında zikredilir ve bu 
tanımlama “Kosova Meclisi üyelerine” atıfta bulunur. Daha açık bir ifadeyle Kosova 
Meclisinin 10 veya daha fazla sayıdaki üyesi Meclis tarafından kabul edilen yasa ve 
kararların Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için ve aynı şekilde 30 veya 
daha fazla sayıdaki üye Cumhurbaşkanının ülke Anayasasını ihlal edip etmediği 
konusunda başvuruda bulunabilirler. Ancak bu hak belediye meclisi üyeleri için 
geçerli değildir.  

 
21. Bu anlamda Mahkeme “Bireyler, Anayasa ile güvence altına alınan bireysel hak ve 

özgürlüklerinin kamu otoritelerince ihlal edilmesi durumunda, ancak kanunlarla 
belirlenen tüm kanun yollarını tükettikten sonra, Anayasa Mahkemesine 
başvurabilirler” şeklinde tanımlaması olan Anayasanın 113.7 maddesine atıfta 
bulunur. Öyle ki Anayasa ile güvence altına alınan bireysel hak ve özgürlüklerinin, 
belediye de dahil olmak üzere, kamu otoritelerince ihlal edildiğini ileri süren belediye 
meclis üyeleri kamu otoritesine karşı dava açma hakkına sahipler.  

 
22. Böyle bir durumda tarafların yetkili taraf olduklarını kanıtlamaları ve belediye meclis 

üyesine yani başvurucuya karşı “Anaysa ile güvence altına alınan bireysel hak ve 
özgürlükleriyle ilgili kamu otoritesinin ihlalinin bulunduğunu” ortaya koymalıdır. 
Öyle ki başvurucunun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 34. maddesinde 
belirtildiği şekilde, Mahkeme önünde “kamu otoritesinin kararından mağdur 
olduğunu” kanıtlaması gerekirdi (bkz. mutatis mutandis Linsay – Birleşik Krallık 
31699/96 başvuru numaralı davası 17 Ocak 1997 tarihli AİHM 23 Komisyon kararı; 
Agrotexim  - Yunanistan davası 24 Ekim 1995 tarihli A Serisi No 330-A kararı pp. 22-
26, §§ 59-72; Terem Ltd, Chechetkin ve Olius – Ukrayna davası başvuru no 
70297/01, § 28, 18 Ekim 2005; Vesela ve Loyka  - Slovakya davası karar no 54811/00, 
13 Aralık 2005) 

 
23. Netice itibariyle Mahkeme, başvurucuların Anayasa Mahkemesi nezdinde başvuruda 

bulunmaları için meşruiyetinin olmadığını dolayısıyla başvurma hakkı bulunmadığını 
ve bu sebeplerden dolayı başvurunun kabul edilmez olarak ilan edilmesi gerektiği 
sonucuna varmıştır (bkz. mutatis mutandis Sözleşme /Municipal Section of Antilly 
ve. France (dec), no 45129/98, ECHR 1999-VIII/).  

 
24. Bu koşullarda istem mesnetsiz olup başvurucu kabul edilirlik koşullarını yerine 

getirmemiştir.  
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

 
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 
 
 
 

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


