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SUNU,'

Tiirkiye, 50 yth atkm siiredi Avrupa Konseyi iiyesidir. Al)rupa Insan Haklarr

Sbzle;mesi'ni yaklatrk 50 y aince imzalamqnr Buna karttn, Serek bu kurum ve

gerekse bu sijzle;me, son 10-]5 ytl tjncesine kadar dar bir Qe\)re drqndrr

kamuoyunca bilinmiyordu. Busiin bunlann ve bu baplamda Avrupa Insan Haklarr

Mdhkemesi'nin herkes tarartndan bilinmesi ve giinliik Ja$amrmqa dahi gitmiS

bulunmast, 1987 t mda "bireysel basvuru hak*t"nm Tiirkiye tarafindan da

taanmq olmasmdandn

Ancak, uyguLamada ve dzellikle CMUK'da yapian son deEisiklikle yaygm

bir hak arama yolu hatine geten AiHS'ne ba{h "biteysel ba;vuru hakkt'run, huhtk

ulgulayrctlan tarafTndan yeterince bilinmediEini diiqiin yoruz.

Bu nedenle, Ankara Barosu'nca y riittilei meslek ijncesi re meslek iei eEitm

qalqmalann(la konula iizel Linem veriyoruz Meslekta;tntz Av. Mehmet

CENGiZ'in hatrlathEt pratiEe dbniik bu gahsmanm, dniimiizdeki diinemde rie

ijnemli bir boSlulu dolduracaltna inan&Etmu iQin 4771 sayh yasa ile yaP an

deliSikli1i de ekleyerek kitabtn 5. Basksmt 1 $ubat 2003 tLrihinde yaptlk Ktsa

siirede tiikenen kitabtn 6. basktsmt lapryotuz.

Ba;ta stajyerlerimiz olmak iizere tiim meslektLllarrmqm lararLanmasma

saygt ile sunuyoruz.

Av. Semih GiiNER
Ankara Barosu Baskant

Ocak 2001





ciRi$
Arayasa'nrn 90. maddesindc; "Asaliine g6rc liiriirlii*e konulntus tttilletlerarast

.rntlatmalar kanun hiikmiindedir. Bunlar hakkmda Anayasa'ya ayktthk iddiasr' ile
Anq)asa Mahkemesine basvurulamaz" denilmekte'te "Tiirk kqnunlanm delisiklik
getircn her tiirlii antla{ dlal"dan sdz edilmektedir.

Yine Anayasa'ntn "Temel Hak ve Hiitriletlerin Kullan mastnm Durdurulmasl"nir
iliSkin 15. maddesindei "Sata$ seferbe ik, stktliinetim veya olalaniistii halletde,,.

durumu gerektirdiEi iikiide te el hok ve hiirriletlein kullantlmast ktsmen veya
tamame ilurdurulabilir veya bunlar igin A alLsa'da iingijriilen giivencelere alktt
tedbirler allnabilir" hukmiine yer verilirken: "Milletlerara hukuktan dogan

liikiimliiliikler ihlal edilmemek katdryla" denilerek, sijz konusu hallerde dahi, diger temcl
hak ve dzgiirliiklerden farkh olaral uluslararast sozletmelerde belirtilen hak ve

ijzgtirliiklere dokunulamayacaEl vurgulanr ttrr.

Buna gaire;

- Uluslararasr sdzlegmeler kanun hiikmiindedir ve bu anlamda iq hukukun bir

Pargasrdrr

- Uluslararasr sijzlefmelerle getirilen diizenlemelerin, iq hukuka iligkin yasalart
degittirici ijzelliEi vardlr

- Anayasa'ya ayknl*lao iddia edilemeyeceginden, "kanan hiikmiinde" olan brl
uluslararasr sdzlegmeler, i9 hukuka iligkin yasalardan iisti.indiirler ve normlar
hiyerar$isinde Anayasa ile djEer yasalar arastnda bir konumda bulunmaktadrrlar.

Anayasal diizenleme bu olmakla birlikte Avrupr insan HrkLafl Siizlelmesi. buna baEL
protokoller, ILO Sdzle$meleri vb. gibi Tiirkiye'nio de jmzasr bulunan ve Anayasa' n 90.
maddesindeki usule gdre yiiiirli.ige konulnui olao uluslararasr si)zlegmeler hukuk
pratiEimize yansnnakta nxdrr ? Klsaca yanrt verirsek: Haylrl

Oysa, mevcut Anayasal diizenlemeye gdre, bu uluslararasl sozle$melet Ceza Yasasr-
Medeni Yasa, Sendik ar Yasasr, Dernekler Yasasr, Siyasi Partiler Yasast, Scgim Yasasl...
gibi yasalarla birlikte ele allnmal, hatta bu yasalarda yer allp da sdz konusu uluslaramsl
sdzle$melere aykn diiien hiiki.imler yerine, uluslararasr sozle$me hiikiimleli
uygulanmahdrr Anayasal diizenleme bunu gerektirmektedir. Ama pratige bakryoruz;
bunlarda belirtilen taahhiitlere uymak durumunda bulunan kamu otoritelerinin, bunlarr
uygulamakla yiikiimlii yargrqlann, bu uluslararasr sdzletmelerden haberleri dahi yoktur

Adeta Devlet, altma imzaslnr koyduEu, Parlamentosunda yasa ile onayladrEr bu
sdzlelmeleri "Jofr" farzetmekte, Anayasa'mn 90. maddesini gdrmezden gelmcktcdir. Bu
sitzlelmeler, dr$a kar$l bir propaganda unsuru, bi reklam malzemesi gibi alg anmaktadrr.

Bazr malazalar vardr. Vitrine dzel yaprlmrq, albenili mamuller koyarlar. Uzerine.le
yaz.ltllj. "Numunedir Satlhnaz!" diye. ihti\ acrntz \ xrsa da, begendrginiz br mamulii satrn
alamazsrruz. Sizin igin imal edilmemiltir. Amaq reklamdrr. Asllnda hizmete sunulmamri bir
mamulii, reklam olsun diye vitrine koymak, ticari anlamda ne kadar "ltld,"stz" ise,
Anayasa ile belli itzellikler bahfettiEiniz ve imzanrzla taahhiit ettiginiz sdzlqmeleri
uygulamamak da hukuksal anlamda o kadat tttutqrsq"d.r.

Bn "tutarslzlrta" bk an iince son verilmesi dilegiyle...

Av. Mehmet CENGIZ



5. Baskrya Not:

Bu kitabln 4. Basklsr yaymiandtktan hemen sonra 4771 saylll yasa ile HUMK ve
CMUK'da degitiklikler yaprlarak "yarg amanin iadesi"ne iligkin yeni diizenlemeler
yaprlmrth. Bu degi$ikliklerle;

HUMK'na 445. maddeden sonra gelmek iizere Su 445/4 maddesi eklenmigri:

"Kesin olarak verilmi; vela kesinleqmis bir karann, Avrupa insan Haklart
Mahkemesince, insan Haklann ve Ana Hiiriyetlerini Korumaya Dair SdzleSme"nin veya
eki protokolleria ihlali surcdiyle |erildi4i saptandqmda ihlalin niteligi t)e abrldt
baktmtndan Siizlesmenin 4l'inci maddesine gbre hiikmedilmi$ olan M<tntnatta
giderilemeyecek sonuqlar dolurdulu anlas vsa, Adalet Bakant, yarytay Cumhurijet
Ba;savctst, Avrupa Insan HaHart Mahkemesihe baqvurwla bulunan r)eya lasal temsilcisi,
Avrupa Insan Haklart Mahkemesi karannm kesinle;tiEi tarihten itibaren bir y ieintle
Yargrtay Birinci Ba;L,anh{mdan muhakemenia iadesi isteminde bulunabilirler

"Bu istem, yarytay Hukuk GeneL Kurulunca incelenir yargtay Hukuk Genel Kurulu,
Avrupa Insan Haklart Mahkemesi' ce saptdnen ihlalin sonuqlan ta?minatla gideilmi$
wya istem siircsi iginde yaptlmamq ise reddine; aksi halcle, dosyawn dtLvaya bakmas igin
karar vercn mahkemeye gbnderilmesine durusma lapmaksqrn kesin olarak kararverir,'.

Buna paralel diger diizenleme CMUK'na 327'nci maddeden sonra selmek tizere madde
327lA olarak $u tekilde yaprlmlttr:

"KesinleSmiS bir ceza hiikmiiniin Avrupa insan Huklart Mahkemesince, insan
Haklanu ve Ana HiirrUetlerini Korumaya Dair SizleEmenin |eya eki protokollerin ihlali
sutediyle verildi.fii saptandrEfida, ihlalin niteli4i, ve a4thEt baktmmdan Sb4lesmenin
4l'inci maddesine gi)re hi.ikmerlilmiS olan taz.minatla giderilemeyecek sonuelar dogur.luEu
anlas tsa,: Adalet bakanu Yargttay Cumhuriyet Batsavc$r, Avrupa insan Haklart
Mahkemesine basvurud<t bulunan Neya yasal temsilcisi, Avtupa insan HaklarL Mahkemesi
karannm kesinlettiEi; taihten itibaren bir y iginde yargxay Birinci Bar'kanhtln.tan
muhakemenin iadesi isterninde bulunabilirler

"Bu istem, Yargrtay Ceza Genel Kurulunca incelenir yargtay Ceaa Genel Kurulu,
Avrupa Insan Haklan Mahkemesince s.tptanan ihlalin sonuglan ta1minatla giderilm| veya
istem siiresi iqinde yaptlmamry ise redtline; aksi hakie, dosyantn davaya bakman igin
karan yeren mahkemeye gbnderiLmesine d.urusma yapmaksqrn kesin olarak k4rar verir".

4'7'11 sayllr Yasa'mn Gegici 2'nci maddesinde, bu maddelerde yer alan hiikiimlerin,
maddelerin yiirurluge girdigi tarihten sonra Avrupa insan Haklan Mahkemesi'ne yaprlan
ba$vurular iizerine verilecek kararlar hakhnda uygulanacaEl ongoriilmekteydi.

Bu dtizenlemeler heniiz uygulanmaya baglanmadan bu kez, elinizdeki kitabtn 5. Baskrsr
yayrmlanmakta oldugu srrada, 4793 saytl Yasa ile bu hiikiin er yi.iriirlukten kaldmldr ve
yeni diizenlemeler yaplldl.

04.02.2003 tadh ve 25014 sayrh Resmi cazete'de yayrmlanarak yii{irliiEe giren 4793
saylll Yasa aynen gdyledir:



QE$iTLi KANUNLARDA DEGi$iKLiK YAPILMASINA
iLiSKiNKANUN

Kanun No. 4793 Kabul Tarihi: 23.1.2003

MADDE 1 - 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayrh Hukuk Usulii Muhakemeled Kanununun
445'inci maddesinin birinci fikasrna aqafrdaki ll'inci bent eklenmi$tir.

ll Hiikmiin, ilsan Haklanm ve Ana Hiirriyetleri Korumaya Dair Stizle$menin veya

eki prctokollerin ihlali surediyle verildiEinin, Awupa Insan Haklarr Mahkemesi'nin
kesinleqmiq karanyla tespit edilmit olmasr.

MADDE 2 - Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanununun 447'nci maddesine alaEldaki
iiEiincu fi ka eklenmigtir

445'inci maddenin birinci fikasrnrn ll'inci bendinde yazrh sebepten dolayr iadei
muhakeme miiddeti Avrupa insan Haklan Mahkemesi kararrnln kesinlettigi tarihten
itibaren I yrldr

MADDE 3 - 4.4.1929 tarihli ve 1412 saytll Ceza Muhakemeleri Usulti KanunuDun
327'nci maddesine agagtdaki 6'nct bent eklenmi$tir.

6- C€za htikmiiniin, insan Haklannt ve Ana Hiiniyetleri Korumaya Dair Sdzle$menin
veya eki protokollerin ihlali surediyle verildiEinin Avrupa lnsan Haklafl Mahkemesi'nin
k"sint"q;q karanyla tespit edilmit olmasl. Bu halde muhakemenin iadesi, Avrupa insan
Hakla Mahkemesi krranmn kesinlettigi tarihten itibaren bir y iqinde istenebilir'

MADDE 4 - 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayrh Dernekler Kanununun 82'inci maddesi
a;agldaki gibi deEi$tirilmi$tir.

Madde 82.- Bu Kanunun 43'iincii maddesine veya 45'inci maddesinin birinci ve
ddrdtincii fikralarlndaki zorunluluga uymayanlar, 64'ilncii maddenin ikinci fikrasrnda
dngdriilen bildirimi yapmayan ve Bakanlkqa belirtilen siirede tallnmaz mallaflnl paraya
qevirmeyenler bir milyar liradan tig milyar liraya kadar agtr para cezaslyla cezalT ndrnlrrlar'

MADDE 5 - 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayrll Hukuk Usulii Muhakemele Kanununun
445/A middesi, aym Kanunun 448'inci maddesinin son fikrast, 4.4.1929 tarihli ve 1412
sayrl Ceza Muhakemeleri Usulti Kinununun 327la maddesi, dy kanunun 335'inci
maddesinin son frkrasr ile 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayrL qe$itli Kanunlarda Degi$iklik
Yaprlmasrna ili$kin Kaounun geqici 2'nci maddesi yiiriirliikten kaldrrrlmr$trr'

GEqiCi MADDE 1 - Bu Kanunun I ve 3'iincii maddeleri, bu Kanun yiiriirliige girdiEi
tarihte Avrupa insan Haklal Mahkemesinin kesinlegmig kararlan ile bu Kanunun yiiriirli.ige
girdiEi tarihte kesinlegnig olan Avrupa insan Haklan Mahkemesi kararma iligkin
muhakemenin iadesi istemleri, bu Kanunun yilriirluEe gitdigi tarihten itibaren bir yrl iqinde
yaprlr.

MADDE 6 - Bu Kanun yaymr tarihinde yiiriirltiEe girer

MADDE 7 - Bu Kanun htiki.imlerini Bakanlar Kurulu yiiriitijr'

Bu diizenlemeler heniiz uygulanmaya ba$lanmadlgl iqin doEuracagr sonuqla saptamak
olasl degildir Ancak, 6nnmiizdeki ddnemde salt bu diizenlemeler nedeniyle Avrupa insrn
Haklafl Mahkemesj nezdinde Tiirkiye aleyhine yaprlacak balvurularda hayli anr$ olacagnl
bugiinden siiylemek mtirDkiindiir



AiHS'NE GiDEN TARiHi SUREC

AiHS.NiN TEMEL OZELLiKLERi

. Stizletme, bireyi de uluslararasl hukuktit hak sahibi yapmrstlr.

. Stizle$menin bel kemigi, bireysel baqvuru hakkldlr.

. Devlet ba$vurusu, ortakla$a gi.ivence olamk 6ngtiriilmii$tiir

. Sitzle$menin sagladlF guvence ikincildir.

. Sttzleime ile saglanan haklardan yabancrlar da yararlanr.

. Sdzletme, devletlerin gekince koyma hakkrnr srnrrlandrrmr$tlr.

AiHS'NE GORE ULUSLARARASI KORUMA

Devlet Bagvurusu (Md.33) Bireysel Batvuru (Md.34)

DEVLET BA$VURUSUNUN NiTELiEi

. Stizle$meden dogan nesnel bir yetkidir

. Bu tiir ba$vurularda, Siizleqmeye aykrn eylem ve i$lemin ba$vuran devleti doErudan ya

da dolayh olarak etklemesi gerekmez. Ba$vuruda bulunan devletin gtkan aranmM.

. Uygulamada siyasal baskr aracr olarak kulla lmaktadrr.

1945 B jrle$mi$ Milletler Antla$masr

10 Arahk 1948 insan Haklcrr Evrensel Bildirgesi

5 Mayrs 1949 Avrupa Konseyi

12 Aralk 1949 5446 say l Yasa

onayladr (KatrLm:
ile Turkiye, Avrupa
8 Agustos 1949)

Konseyi S tatiis ii n ii

4 Kasrm 1950 Avrupa insan Haklan Siizle$mesi imzalandl.

3 Eyliil 1953 Avrupa insan Haklarr Sdzle$mesi yiiriirliiEe girdi

10 Mart 1954 Tiirkiye,
belgesini

Avrupa Insan Haklan Sijzle$mesi'ne ili$kin onay

verdr,

28 Ocak 1987 Tiirliye bireysel basvunr hirkkrnl tanrdr.



AIHS'NIN KAPSAMI
(Sdzle;me, getitli zamanlarda i u a mry II protokol ile tamamlanmtsur)

SOZLESME

Ya$arna Eakkr

l$keflce yapma, insanlk drqr ve
haysiyet krncr davranlglarda
bulunmak ve ceza verme yasagl

Kdlelik, kulluk... yasaEl

Ozgiirliik ve kiti giivenliEi hakkr

Sug ve cezalann kanuniligi

6zel yaqantrya ve aile yatanttslna,
konut ve haberle$me dzgiirl0giine
saygl hakkr

Diitiince, vicdan ve din dzgiirliigii

Dii$iinceyi aqlklama dzgurliigii

Toplantl ve demek (sendika) kurma
dzgurlugu

Evlenme ve aile kurma hakkl

Hak arama ozgurliiEii

I NOLU PROTOKOL
( I 954) (Tiirkile tarartndan da

imzalanmtttv)

Miilkiyet hakkr

Egitim ve tiEredim haklo

Serbest segim yapma hakkr

4 NOLU PROTOKOL
( I 968 ) (Tiirkiye im&Iatnamryti)

Sitzleqmeden doEan bir yiikun uluk
iqin ki$i dzgurltiEiinii krsttlama
hakkr

Serbestge dolalma ve konut se{me
hakkr

Vatandatlann smlrdr edilmesi ve
0lkeye girmelerinin engellenmesi
yasagl

Vatandaglann topluca slmrdr$1
edilmeleri yasag

6 NOLU PROTOKOL
( 1 98 5 ) ( Tii rktte tarafndan da

imzalanmqtt)

Oltim cezasr yasagr

7 NOLU PROTOKOL
( 1985 ) (TIirkiye taft{tndan da

imzalaamqttr)

Bir iilkede yasal olarak bulunan
yabanclnln keyfi olarak slnlrdlfl
edilmesi yasalr

Bir sugtan hiikiim giyen kimsenin
iist mahkemeye bagvurma hakkr

Haksrz hiikiim giyen kiiiye
tazminat ddenmesi

Ayru sugtan dolayt yeniden
yargrlama yasa$r

Evlilikte e$lere hak e$itligi
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AiHS ORGANLARININ ETKiNLIKLERi
. ll Nolu Protokol ile, daha dnce yiiriirliikte olan ikili (Komisyon-Divan) ve siireli

denetim sistemi yerine, tek mahkemeden (Divan/insan Haklan Mahkemesi) oluqan
sii  rekl i  denerim sisremi gerir i lmit l ir .

o Bu mahkemeye, bi.itiin davacrlar dogrudan dogruya baSvurabilmektedirler.

. Mahkeme, kendi iginden olu$turduEu 3 iiyeli komiteler aracrltglyla ag*ga dayanaksrz
olan bagvurulan, ilk a$amada (oybirliBiyle) elemekredir.

. Mahkeme, iqlcrin golu bakrmrndan 7 iiyeli daireler (Chambres) bigiminde
gallgmaktadt Aynk olarak, dnemli islerde l7 yargrgtan olufan BiiyUk Daire (Grr]lrde
Chambre) karar vermektedir.

. Mahkeme Ba$kanr ve Daire Bagkanlarr, igtihatta birligi saglamak amactyla Biiytik Da
ire'nin dolal iiyesidirler Daval devlet adma segilen yargrg da, incelenen hukuk
sisteminin anlafrlmasma yardlmcr olmak baklmtndan Biiyiik Daire,nin doEal iiyesidir.

. Bakanlar Komitesinin daha iince Siizle$me'nin 32. maddesinde iingdriilen karar yetkisi
kaldr mrstrr. Zira, biitiin i$lerin mahkemeye giittiriilmesi olanak igindedir Buna
karg * Bakanlar Komitesi'nin, Sijzle$me'nin 54. maddesiyle sahip oldulu Divan
kararlannrn uygulanmasrnrn gdzetim yetkisi devam etmekte{li. (Md. 46)

. Bireye dava hakkt tanlnd!& igin, bireysel balvuru zorunlu yetki haline gelmi$tir Devlet
ba$vurusu da zorunlu yetkidir Zaten ll Nolu protokol tjncesinde de, Sdzle$me,ye taral
devletlerin tiimii, bireysel batvuru ve Divan'rn zorunlu yetkisini tilntmt;
durumdaydrla.

. Daha iince Komisyon Sekrederligi,nce, ba$vuru tizerine taraflarla yaprlan ilk
yazltmalar, artrk Komisyon,un kaldrrrlmasryla. Mahkerne yazmanlrgr (yazr irleri)
tarafindan yiiriitiilmektedir.

DivAN
. Yargtlama organtdr.

. Daimi olarak giirev yapar

. Sdzle$meci devletlerin sayrsr kadar yarglgtan olu$ur.

. Yargrglar, 6 yll igin, her sijzle$meci devtetge gijsterilen 3 aday arasrndan Avrupa Konse-
yi Parlamenterler Meclisi'nce segilir

' Yarglglar' kendiledni aday giistermi$ oran devretlerden bagrmsrz olaftrk kendi adranna
gdrev yaparlar.

. Divan'ln Sozlegmeyi yorumlama yetkisi vardrr

' Yalnrz sdzlefmenin giEnendiEini saptamakra karmaz, yakrnrran devreti tazminata da
mahkum edebilir

o Iglerin golu bakrmrndan 7 uyeli daireler biqiminde galqlr' onemli iqler, 17 yargrgtan
olu$an Buyiik Daire'de karara baAlanr.



GENELKURUL
. Belirli stfeler iqin kurulan Dairelerden olu$ur.

r 3 yl igin giirev yapmak iizere kendi Baqkanrnr, bir veya birden gok Ba$kan
Yardrmcrsml seqer.

. Divan Dairelerinin Balkanlannl seger.

. Divan igtilztgiinii yapar

. Yazl i$leri Mod0lil ile bir ya da birden fMla Mlidift Yardrmcrsr seQer.

BAKANLAR KOMiTESi
. Avrupa Konseyi iiyesi devletlerin Drsi$leri Bakanlanndan oluqur

. Drtifleri Bakanlan bnenrli toplantllar igin y da bir veya iki kez toplanrrlar. Bunun
drgrnda, Bakanlar Komitesi'nin giirevini, iiye devletlerin daimi temsilcilerinin kat rmr
ile olugan "Delegeler Komitesi" yerine getirir.

. Daha 6nce, Sitzlefmenin 32. maddesiyle sahip bulunduBu yargrlama ve karar yetkisi, I I
Nolu Protokol ile kaldnlnxgtlr. Ancak, Sdzle$menin 54. maddesiyle sahip bulundugu,
Divan kararlannm uygulanmasrnl gdzetim yetkisi devam etmektedir.

. Divan kamrlanmtl ilgili devletge yerine getirilnesi igin gerekli 6nlemleri alrr. Uymayan
devletler iqin Avrupa Konseyi'nden grkarmaya kadar varan yaptrnmlar uygulanabilir.

. Divan'ca, Sdzlegmenin gifnendi$ine karar verilmesi durumunda Komite ilgili devlete
bir stire vererek karann yerine getirilmesini ister, ilgili devlet qignemeyi ve sonuqla nr
ortadan kaldrrarat, alnan tinlemleri Komite'ye bildirir Bakanlar Komitesi ahnan
bnlemlerden tatmin oluncaya kadar konu giindemde kahr

. Komite iigte iki gogunlukla karar venr.

BiREYSEL BASVURU HAKKININ KOTUYE KULLANILMASINI
ONLEMEK iqiN ALINAN ONLEMLER
. Siizletmenin hiqbir hukmti Sdzletme ile getirilmig olan haklarla dzgiirliiklerin yok

edilmesine yiinelik herhangi bir eyleme giriqilmesi hakkrnr vcrir bigimindc
yorumlanamaz. (Md. l7)

. Bir bagvurunun ele almtp incelenebilmesi igin esastarl yoksun ve bagvuru hakkrnrn
kdtiiye kullan masr niteliginde olmamasr gerekir (Md. 28 ve 35)

. Savaq veya ulusun varhgrm tehdit eden diler genel bir tehlike durumunda sozlesmeci
devletler durumun gerektirdigi dlgiide olmak iizere ve uluslamrasr hukuktan doEan
ytikiimliiliikled ile baldaqmak kogulu ile gegici olarak bu Siizle$me ile lstlendikled
yiikiimliiliiklerine aykn ttnlemler alabilirler (Md. 15) (Bu, devlet bar;vurulan igin de
gegerlidir.) (Yaatma hakll itkence ve kdlelik yasaEr, kanunsuz sug ve ceza olmaz
kurah asklya allnmayacak haklardandrr)

AVRUPA iNSAN HAKLARI MAHKEMESi'NE KiMLER
BASVURABiLiR?
Divan'a bireysel ba$vuruda bulunabilme hakkr Stizle$me ilei

. Kitilere

. Hiikiimetd$lkuruluglara

. Insan topluluklanna

tamnmrqtrr-
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AIHM'NE BA$VURABiLME YETENEGi AqISINDAN GERqEK
Ki $TLER
. Bireysel bagvuru hakh yalnlz vatandaqlar degil tiim yabancllara da tanlnmlltl.

. Her saizle$meci devlet, kendi yetki alanrnda bulunan "herkese" Sdzl€$me ile giivence

altrna ahnmrs olan hak ve iizgiirltikleri tammakla yiikiimliidiir

. Ki$inin, Divan'a baqvurabilmesi igin, Sdzlegme ile giivence alttna alnmrt olan hak ve

tizgiirliiklerin gignenmesi, bundan kendisinin "magdur" duruma diilmiig olmasr, "zarar

gdrmesi" Sijzle$me ile giivence alhna alrnml$ olan "hakkmrn gignenmesi" gerekir

. Divan'a bagvurabilmek iqin, ki$inin ulusal hukuka gdre hak sahibi olmasl' hakkrnr

kigisel olarak kullanabilme yetenegine sahip bulunmasl gerekmez. (Retit ya da

miimeyyiz olmayanlat hatta akrl hastasr olanlar bile Divan'a bagvurabilirler.)

. Divan'a bagvurabilmek iqin ilgili devletin uyrulu olmak, iilkesinde bulunmak

gerekmez. Yabanc ar, uyruksuzlar, hatta yisal yollardan o iilkede bulunmayanlar da

bagvuruda bulunabilirler

AiHM,NE BA$VURABiLME YETENEGi AqISINDAN HUKUMET
DI$I KURULU$LAR YE Ki$i TOPLULUKLARI

. Ulusal hukuka uygun olarak olu$turulan tiim topluluklar bu kavmmln kapsamr

igindedir

. Hangi diizeyde olursa olsun, kamu giiciinii kullanan topluluklar bireysel ba$vuruda

bulunamazlar.

o Tiizel ki$iliEi olmayan kigi topluluklan n bireysel bagvuruda bulunabilmeleri igin, ya

toplulugu oluSturan kitilerin ba$vuruyu tek tek imzalamalan ya da baqvuracak kigiye
temsil yetkisi vemeleri gerekir.

o Dernek, sendika, oftakhk ve vakrl gibi ki$i veya mal topluluklarr, ancak kendilerini
dogrudan ilgilendiren konularda bagvurabilirler' Bunla n, iiyelednin glkarlarrnt

korumak iQin Divan'a batvurma yetkileri yoktur.

AIHS.ULUSAL HUKUK VC ULUSAL MAHKEMELER

. Divan, ilgili ulusal hukuk aEsrndan bagh delildir. Sorun, Sdzle$me aqrsrndan
delerlendirilir

. S6zlesme ve eklerinde yer almayan haklar igin Divan'a ba$vurulamaz.

o Divan. ulusal mahkemeledn iistiinde, onlann kararlannl bozan ve onla n yerine karar
alan bir organ degildir.

AiHM'NE NE ZAMAN BASVURULABiLiR?

. Divan'a baivurabilmek igin, iincelikle iq hukuk yollan tuketilmis olmahdlr

. ilgili, iE hukuk yollarrna bagvururken, hiE degilse 62 olarak, yakrnrl{n tutum ve
davranltlann, S6zlefmeye aykrn oldugunu ileri siirmiig olmahdf

. ig hukuk yollan tuketildikten sonro 6 xy iginJe Avrupa insan Hakl,rr Mahkemesi'ne
yazlh olarak ba$vurulmaldrr. (Bu hak diigiiriicii bir siiredir.)
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BA$VURU KIME KAR$I YAPILABiLIR?
. Kitilere.. kar$r Divan,a bagvurulamaz. Ba$vurular ancak sotumlu devlete kar$ryaprlabilir.
. Aleyhine bagvuruda bulunulan devletin rnutlaka sdzlermeci, yanj Sdzlegmeyi

onaylaml$ devletlerden olmast gerekir.
AiHM'NDE iZLENEN YONTEM
. Batvuru iizerine, dava dilekgesi bir Daire taraftndan kayda gegiritir ve rnceleme

Yargrcl'na (Juge Rapporteur) veriljr.
. inceleme Yargrcr, itin ilk afamada reddi kanlslnda ise,

Komite'ye gdtiiriir. Komite, oybirligi ile red karan
kesindir

' lnceleme-Yargrcr, iqin ilk agamada reddedireb ecek nitelikte olmadrEr ve bir ilke sorunu
niteliginde oldu[u kantsrndaysa veya 3 iiye]ik Komite, red kon-usunda oybirliEine
varamamtgsa, ba!vuru 7 iiyeli Daire (Chambres) tarafindan incelenir

o Daire, i$in tizii hakkrnda karar vermeye yetkilidir. (Gerekiyorsa i$, yetkt yoniinden
karara baElanrr.)

. Ba$vuru Daire dniine geldiginde, inceleme yargrcr dosyayr hazrrlar ve taraflarla tcmas
kurar. Taraflar gajrij$lerini yaall olarak sunarlar.

. Dosya taman andtgrnda konu Daire'de duru$ma yaprlarak gdriisiiliir, (istisntu ko$ullar
nedeni ile tersine karar verilmedikge durugmalar atenidir lvl.rhkeme Brskanr tersine
karar vermedikge, Yazrigleri Mtidtrij'ne teslJm ediien belgeler ka_uyu .rq,i;.1

. Daire, hiikme kadar taraflara dostQa gijztime varmalan iqin yardrmcr olur

. Dostqa Qijziime ulaqrlamamrqsa Daire hiikmiinii verir.

. Daire dniine gelen ilin qdziimtinde Mahl<emenin daha 6nce verdiEi bir kararla gelirki
gdrtrse veya bir ilke karan sdz konusu_ ise, ifren el Eekerek, l7 itleli Bityiik Dairc ye
fCrrnde Chambrej  ba5rurpl  1," , . ,  a labi l i r  rBunuir  iq in r i rn l lcr , ;  t iq i i , ,n in i , i r " ,etmemi$ olmasr gerekir)

. Hiikmtjn verilmesi iizerine, taratlar 3 ay iginde igin Btyiik Daire doiine gijtiiriilmesini
isteyebilirler i$in Btyiik Daire dniine gdtiirUlnesi, aynk durumlara dzgii otatak
dngciriilmr$tii. 

.i$.. 
scrzle$rnenin yorum ve uygulanmasrna ili$kin ciddi brr sorunlgenyorsa-veya kr$rset otmayrn geneunesnel nitelikte bir sorun sirz konusu jse Biiyiik

Daire tarafindan yeniden ele ahnmasr istenebilir

i$i kendisinin de karrldrgr 3 iiyeli
alabilir Bu takdirde, bu karar

Biiyiik Daire iEinde
hakkrnda karar verir.

. Konunun Biiyiik Daire tarafindan incelenmesi istendiginde,
olu$turulan 5 iiyeli Kurul, yeniden inceleme isteminin iabulii
Kurul un bu konudakr karan kesindir

HUKMUN KESINLESMESi
. Biiyiik Dai.e'nin kararlan kesindir
. Dairc'njn kararlan agaErdaki hallerde kesinle$ir:
. Taraflar davanrn Btiyiik Daire'ye gdnderilmesini talep etmeyeceklerini bildinrlersel
. Kirardan itibaren 3 ay iginde, olayrn Btiyiik Daire,ye gdnderilmesi istenmezse;
. Buyiik Daire iqinde oluqturulan 5 iiyeli Kurul, gdnderme istemini reddederse.
. Kesinleten kararlar yayrnlamr ve Bakanlar Komitesi,ne giinderilir.
. Kesinleqen kararlar, uluslararasl hukuk baklmlndan baglaylcrdu. Bu baElaytcrllgmsonuqlan, Bakanlar Komitesi tarafrndan izlenir



ONKO$uLLAR YoNuNpBN iNcnLEMEDE RED SEtsEPLERr

. Ba$vuru imzasrz ya da "anonim" ise;

. iE hukuk yollafl ttketilmeden yaprlmrg ise;

o Sdzlegmenin ilgili devletqe onayrndan iinceki bir olaya iligkin ise;

. Daha 6nce incelenmig ve karara baElanmrq bir baqvurunun esas itibariyle ayrr i\e;

. Brtka bir uluslararasl soru$turma ya da qdziim merciine sunulmu$ bir olaysa ve yem

olgular igermiYor ise;

. Ba$vuru hakkinln kdtiiye kullanllmasl niteliEinde ise;

. Sdzleime ile korunan hak ve 6zgiirliiklere ili$kin delil ise;

. Yalnlzca, ulusal bir mahkemenin verdili karann, hukuk veya olay y6niinden saKat

olduEu savtna dayanlyor ise;

Bafvuru, yaklnllan devletin gorii$iinli almaya gerek giiriilmeden reddedilmektedir' Bu

rcd karan, her aqamada verilebilir

BASVURUNUN KAYITTAN DU$URULMESi

. Mahkeme, yargllamantn her atamasmda;

- Bagvuran, ba$vurusunu takip etmek istemezse;

- Soiun gdziilmiigse;

- Mahkemece belirlenen diger herhangi bir nedenle' bafvurunun incelenmesine

devam etmek hakll gijriilmezse;

Ba$vuruyu kaylttan dii$iirebilir.

o Bununla birlikte, Sdzleqmede ve Protokollerde tanlmlanan insan haklartna saygt

gerektiriyorsa (bagvuran vazgeqse dahi) Mahkeme incetemeyi siirdiirebilir'

. Mahkeme, kogullar hakh krhyorsa' kaylttan diifiiriilmli$ baqvuruyu da yeniden dava

listesine alabilir.

DOSTqA QOZiiM YOLU

. Basvuruyu sonuglandrran yollardan biri de "dostga giiziim" yoludu' Ba$vufunun

cinkoguliu. aq,.rnian kabuliinden ve esasrn incelenmesine gegilmesinden sonra' esas

hakkrndakararveri lmeden6nce,Mahkemearacll lElylataraflalaraslndadostEaqdzu
yollan aranlr'

. Dostga qiizilme ilifkin giri$imler' taraflar araslnda Mahkeme alacthlryla gizli olarak

yiiriittil iir.

Dostga gitztimde iki nokta Onem ta![ Bunlardan biri taraflar arasrnda bir uzla$maya

".ifi"uJ,, 
aig".i de vanlan uzlagmanrn Mahkemece de benimsenmesidir' DostEa

cdziimde iki tatafin anlagmrq olmast yeterli degildir Bulunan gijziim- yolunun'

itttj.i*""it amactna uygun olmasl' bagka bir deyigle Mahkemece de benimsenmesi

gerel(lr.

Varrlan dostga qdziim, Sijzlefmenin gignendigi anlamlna gelmez Dostqa qtizimde'

ilaili devletin Sozleimeyi qigncdigini kabul elmesi de getekmez'
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BA$VURU ZORUNLULUGU
. BaSvuru yap madan, Mahkeme kendiliEinden siizle$meci devletin Sdzle$meye aykln

hareket edip etmedigini inceleyemez.

. Buna kat$rn Mahkeme, bagvuru yap d*tan sonra, Sijzlegmenin gignenip
qignenmedigini kendiliEinden inceler Bir ba;vurunun geri ahnmasr Mahkeme,nin
batvuruyu incelemesini engellemez.

AIHM KARARLARINTN MAHiYETi
. AIHS organlanrun kararlan uygulamanln veya mevzuatm Siizle$meye uyup

uynadrgrnl, Sttzle$meye aykrn olup olmadrElnl bildiren kararlardr. Bu organlann,
ulusal bir yargr karanm bozma, iptal etme gibi bir yetkileri yoktur. Bunlann aldrklan
kararlar, ig hukukta kendiliginden htiktim ifade eden, sonuE doguran kararlar {la
degildir

. llgili devletin y kiimliiliiEii, AiHM kararlan dogrultusurda, Sdzle$me ile olan
aykrflLBl giderecek dnlemleri almaktrr. Bakanlar Komitesi, alnacak dnlemler
konusunda herhangi bir iine de bulunmamakta, genel olarak ahnacak dnlemlerin
takdirini stizlesmeci devlete brrakmaktadu.

PRATIKNOTLAR
. AIHM'ne yaprlacak bagvuru herhangi bir $ekle tabi olmamakla birlikte, ilk oasvuruoa

bulunurken, AIHM'nin Sdzlelmeye g6re diizenledili (ekteki) formu kuilanmakta yarar
var. eunkii, daha soffa bu fomu gOnderip doldurmaruz istiyorlar

. 6 ayllk hak dii$itr|icii siire dolmak tizere ise baSvuruyu iince fakslayrp, sonra
postalamak da miimktin. Bu durumda faksm ula$trE1 giinii ba$vuru tarihi olarak kabul
ediyorlnr.

. Toplulugun resmi dili Frans[ca ve ingilizce. Ancak, bu dillerden biri ile vazlsma
yapmak Sart degil. Tilrkge yazrgabiliyorsunuz. Aynca, durugmalarda da gevirmen
bulunduruluyor.

. Batvuru herhangi bir harca tabi degil.

. AiHM'ne temsilci (vekil) olmak igin avukat olmak gerekmiyor.

. Duru$mada avukatlar ciibbe giymiyorlar.

. Adli yardrm talep etmek mtimkiin. (KoSulu: IJlusal hukuka gijre adli yardrm talep e(le-
bile cek durumtla olmak. )

AiHM, Strasburg/Fransa'dadrr,

Tel
Faks

European Court of Human Righls
Council of Europe
F-67075, Strasbourg Cedex
FRANCE

(00) 333 88 41 20 18
(00) 333 88 41 27 30
http/wwwdhcour.coe.f r
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iNsAN HAKLARI vE TEMEL OZGURLUKLERi KORUMAYA DAiR
AVRUPA SOZLESMESi

( 1l Nolu Protokol ile degi;tirilen metin)

(Yiirti ge giris tarihi: I Kasm 19981

Stizlegme metni, 2l Eyliil 1970'te yiiriidiiEe giren 3 nolu protokol,iin, 20 Aral*
l97l'de yuriirliiEe giren 5 nolu Prorokol'tin ve I Ocak 1990'da yiiriirl ge gircn 8 nolu
Protokol'tin diizenlemelerine uygun olarak degi$ririlmiiti. Aynca, yuritrliiEe girdigi 2l
Eyliil 1970'ten bu yana 5. maddesinin 3. frkrasrna uygun olarak Si,zle$me'nin bir pargasr
olan 2 nolu Protokol'iin metnini igermekteydi. Protokollerin getirdigi biitiin bu
degi$ikliklerin veya eklemelerin yerini, yiiri.irliige girdili tarih olan I Kasrm l998,den
itibaren ll nolu Prorokol almaktadlr Bu tarihten itibaren, I Ekim 1994're yuriirliige giren 9
nolu Protokol yiir i jr l i jkten kaldrrrlmrStrr.

A$aEtda imza$ bulunan Avrupa Konseyi iiyesi hiikumetler,

Birle$mig Milletler Genel Kurulu tarafindan l0 Aralk 1948'de ilan edilen insan
Haklan Evrensel Bildirisi'ni, bu Bildiri'nin, metninde agrklanan haklann her yerde ve etkin
olarak tamnmaslnl ve uygulanmaslm saglamayl hedef aldrlrnr, Avrupa Konseyi'nin
amacrnrn, iiyeleri arasrnda daha stkr bir birlik kurmak oldugunu ve insan haklan ile temel
dzgurliiklerin korunmasl ve gelittirilmesinin bu amaca ula$ma yollanndan birini
olu$turduEunu gdz dniine alarak, diinyada baflt ve adaletin asrl temelini olu$tuan ve
saElamp korunabilmesi, her geyden dnce, bir yandan gerQekter demokatik bir siyasal
rejime, diger yandan da insan haklafl konusunda ortak bir anlayrg ve ortakla$a saygr
esaslna bagh olan bu temel iizgiirluklere derin inanglannt bir kez daha tekarlayarak, aym
inancr tagryan ve siyasal gelenekler, idealler, dzgiirliiklere saygr ve hukukun iistiinltigti
konulannda ortak bfu mirasl payla$an Avrupa devletlerinin hiikiimetleri slfatuyla, Ev.ensel
Bildiri'de yer alan baa haklann ortak giivenceye baglanmastnl saElama yolunda ilk
adrmlan atmayl kamrlagnrarak, agagldaki hususlarda anlatmr$lardlr:

Madde l- insan Haktanna Saygr Yiikiimliiliilii

Yi.iksek Sdzle$meci Taraflar kendi yetki alanlan iqinde bulunan he.kese bu
Sozletme'nin bi.inci bitlumiinde aq*lanan hak ve dzgiirlukleri tamrlar.

BdLUM I
HAKLAR vE OZGURLIJKLER

Madde 2- Yasama Hakkr

l) Herkesin yaqam hakkr yasarun korumasr altrndadr. yasantn OlUm cezasl ile
cezalandrrdrEl bir sugtan dolayt hakkrnda mahkemece hiikmedilen bu cezanln venne
getirilmesi d$rnda hi9 kimse kasren tilditrulemez.

2) Oldurme, agalrdaki durumlardan birinde kuvvete ba$vurmarun kesin zorunluluk haline
gelmesi sonucunda meydana gelmigse, bu maddenin ihlali suretiyle yaprlmrg saylmaz:

a) Bir kimsenin yasa drgr giddete kargr korunmasr igin;

b) Usuliine uygun olarak yakalamak veya usultne uygun olarak tutuklu bulunal bir
kitinin kagmasmr dnlemek igini

c) Ayaklanma veya isyanln yasaya uygun olamk bashnlmasl icin.
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Madde 3. itkence Yasagr

Hig kimse i$kenceye, insanllk dr$r ya da onur klnct ceza veya i$lemlere tabi tutulamaz.

Madde 4- Kiilelik ve Zorh qalgtrma Yasagr

1) Hig kimse kitle ve kul halinde tutulamaz.

2) Hig kimse zorla gah$trnlamaz ve zorunlu gallfmaya tabi tutulamaz.

3) Agagldaki haller bu maddede s6zii gegen "zorla galt;hrma veya zorunlu galgma"dan
sayllmazlar:

a) Bu Stizlegme'nin 5. maddesinde dngijrlilen kofullar altlnda tutuklu bulunan
kimseden tutuklulugu veya gartll sahverilmesi sijresince olagan olarak yapllmasr
istenen qahgma;

b) Askeri nitelikte b hizmet veya inanglan gereEince askerlik gdrevini yapmaktan
kagman kims€lerin durumunu me$ru sayan iilkelerde, bu inanca sahip kimselere
zorunlu askerlik yerine gitrdiirtlecek ba$ka bir hizmet;

c) Toplumun hayat veya refahnr tehdit eden kriz ve afet hallerinde istenecek her
hizmet;

d) Normal yurttaql* ytiktimliiliikled kapsamlna giren her tiirlii gall$ma veya hizmel

Madde 5- Ozgiirliik ve Giivenlik Hakkr

1 Herkesin ki$i 6zgiirliiEiine ve gtivenliEine hakh vardr. Agagrda belirtilen haller ve
yasada belirlenen yollar dr$rnda hiq kimse iizgiirliigiinden yoksun btraktlamaz:

a) Yetkili mahkeme taraflndan mahkum edilmesi iizerine bir kimsenin usuliine uygun
olarak hapsedilmesi;

b) Bir mnhkeme tarafrndan yasaya uygun olarak verilen bir karara riayetsizlikten
dolayr veya yasanln koydugu bir yukiimli.iliiEiin yerine getirilmesini saglamak igin
bir kimsenin usuliine uygun olarak yakalanmasl veya tutulmasl;

c) Sug i$ledigi hakklnda gegerli giiphe bulunan veya sug iglemesine ya da sugu
i$ledikten sonra kagmasma engel olmak zorunluluEu inanclnl dogunn makul
nedenledn bulunmast dolayrslyla, bir kimsenin yetkli merci dniine grkanlmak
iizere yakalanmasl ve tutulmasl;

d) Bir kuqiigiin gdzetim altlnda eEitimi igin usuliine uygun olarak verilmif bir karar
geregi tutulmasr veya yetkili merci oniine grki lmak iizere usuliine uygun olarak
tutulmasr;

e) Bulagrcr hastahk yayabilecek bir kimsenin, bir akll hastastnln, bir alkoli!in,
uyu$turucu madde baglnllst bir kiginin veya bir serserinin usuliine uygun olarak
tutulmasl;

f) Bir kilinin usuliine aykln surette tilkeye girmekten allkonmasr veya kendisi
hakknda srnrr dr$r etme ya da geri verme igleminin yiirtitiilmekte olmasl nedeniyle
usultine uygun olarak yakalanmasl veya tutulmasl;
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

e)

Yakalanan her kigiye, yakalama nedenleri ve kendisine ytineltilen her tiirlii suqlama en
krsa zrmanda ve anladrF bir dille bildirilir.

Bu maddenin Uc fikraslnda iingijri.ilen kogullar uyannca yakalanan veya tutulan herkes
hemen bir yargrg veyo adli gijrev yapmaya yasayla yetkili kllnmr$ diEer bir gdrevli
dniine glkanlmaldr; kifinin makul bir siire iginde yargllanmaya veya adii kovu$turma
srmsrnda serbest btrakrlmaya hakkl vardr. Sahverilme, ilgilinin duru$mada hazrr
bulunmasrnr sallayacak bir teminata baElanabilir.

Yakahma veya tutulma nedeniyle iizgtirliiEiinden yoksun krhnan herkes, ozgiirliik
krsltlamasrnrn yasaya uygunlugu hakkrnda krsa bir siire iqiode karar vermesi ve yasaya
aykrn g6riilmesi halinde, kendisini serbest brrakmasr igin bir mahkemeye bagvurma
hakklna sahiptir

Bu madde hiikiimlerine aykln olarak yapllnxg bir yakalama veya tutma itleminin
mafduru olan herkesin tMminat istemeye hakkr vardr.

Madde 6- Adil Yargrlanma Hakkr

Herkes, gerek medeni hak ve yiiktimliilukleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda
kendisine ydneltilen suglamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmus,
baglmslz ve taratslz bir mahkeme taraflndan davasrnrn makul bir si.ire iginde,
hakkaniyete uygun ve agrk olarak gdriilmesini isteme hakkrna sahiptir Hijkiim aQrk
oturumda vedlir; ancak, demokatik bir toplumda genel ahlak, kamu diizeni ve ulusal
giivenlik yaranna, kiiqtiklerin korunmasl veya davaya taraf olanlann tjzel hayatlannln
gizliligi gerektirdiginde veya davann aglk oturumda giiriilmesinin adaletin selametine
zarar vercbilecegi bazl 6zel durun'rlarda, mahkemenin zorunlu gijreceEi 6lEiide,
duru$malar dava siiresince tamamen veya k6men basma ve dinleyicilere kapal olarak
surdurulebilir.

Bir suq ile itham edilen herkes, suqlulugu yasal olarak sabit oluncaya kadar sugsuz
say 1r.

o)

c)

3. Her sanrk en azrodan agalrdaki haklara sahiptir:

a) Kendisine ydneltilen suqlamanm niteligi ve nedeninden en krsa zamanda, anladtgl bir
dille ve aynntrh olarak haberdar edilmek;

Savunmaslnr haarlamak igin gerekli zamana ve kolayl*lara sahip olmak:

Kendi kendini savunmak veya kendi seqecegi bir avukatrn yardunndan yam anmak ve
eEer avukat tutmak igin mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa.
mahkemece gorevlendi lecek bir avukatrn para ddemeksizin yardrmrndan
yararlanabilmek;

iddia tanlklaflnl sorguya gekmek veya qektilmek, $avunma tarukla mn da iddia
tanlklanyla aynl kogullar altrnda ga[nlmasrnln ve dinlenmesinin saglanmast istemek;

Duru$mada kullanllan dili anlamadrgl veya konu$madlgt takdirde bir terciimanln
vardrmrndan Dara ddemeksizin vararlanmak.

d)

t9



2.

l .

t .

l .

2.

2.

l .

l .

2.

Madde 7- CezalanD Yasalltfl

Hiq kimse, i$lendiEi zaman ulusal ve uluslaramsr hukuka gclre sug sayllmayan bir fiil
veya ihmalden dolayr mahkum edilemez. Yine hig kimseye, sugun i$lendiEi srada
uygulanabilecek olal cezadan daha agrr bir ceza yeilemez,

Bu madde, i$lendigi zaman uygar uluslar tarafrndan tanlnan genel hukuk ilkelerirrc gorc
sug sayrlan bi fiil veya ihmal ile suglanan bir kimsenin yargrlanmasrna ve
cezalandrnlmaslna engel de[ildir

Madde 8- 6zel Hayatrn ve Aile Ilayatrmn Korunmasl

Herkes ttzel hayatrna, aile hayatrna, konutuna ve haberlegmesine saygr gijsterilmesi
hakkna sahiptir

Bu hakhn kullamlmasrna bir kamu otoritesinin miidahalesi, ancak ulusal giivenlik,
kamu emniyeti, iilkenin ekonomik refahl, dirlik ve diizenin korunmast, suq i$lenmesinin
dnlenmesi, saEllgin veya ahlakrn veya bagkalannrn hak ve dzgiirliiklerinin korunmasl
igin, demokratik bir toplumda zorunlu olan dlgiide ve yasayla iingitrtlmii$ olmak
koluluyla sijz konusu olabilir.

Madde 9- Diigiince, Vicdatr ve Din Ozgiirliigii

Herkes dii$iince, vicdan ve din ozgtirltiEiine sahiptir. Bu hak, din veya inanQ degi$tirme
tizgiirlugU ile tek baflna veya topluca, agrkga veya 6zel tarzda ibader, dErerim,
uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancrnl ag*lama dzgUrliigiini.i de
igerir

Din veya inancrm aqlklama itzgurliigii ancak kamu giivenliginin, kamu dtizenin, genel
saghEln veya ahlakrn ya da ba$kalannrn hak ve dzgiirliiklednin korunmasr igin
demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla srmrlanabilir

Madde 10- ifade Ozgiirliigii

Herkes gitru$lerini aglklama ve anlatrm ozgiirlugune sahiptir Bu hak, kanaat itzgi.irliiEii
ile kamu otoritelerinin miidahalesi ve iilke slnrlan s6z tonusu olmakslzrn haber veya
fikir alma ve verme dzgiirliigtinii de igerir. Bu madde, devletlerin mdyo, televizyon ve
sinema isletmelerini bir izin rejimine bagl tutmalanna engel degildir.

Kullamlmasr gtirev ve sorumluluk yiikleyen bu itzgurltikler, demokratik bir toplumda
zorunlu tedbirler nitelilinde olarak, ulusal guvenligin, toprak biitiinliigiiniin veya kamu
emniyetinin korunmasr, kamu dtizeninin saElanmasl ve sug itlenmesinin iinlenmesr,
saELEm veya ahlakln, ba$kalaflnm $iihrct ve haklanntn korunmast veya yargr guctiniin
otorite ve tarafstzhEtnm saglanmasl igin yasayla iingiiriilen bazl bigim ko$ullanni,
slnrrl.mvllara ve yapunmJara ballanabilir

Madde 11- Dernek Kurma ve Toplantr ozgiirliilii

Herkes asayigi bozmayan toplantllar yapmak, dernek kurmak, aylca grkarlannr
korumak igin ba$kalaflyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katrlmak haklanna
saliptir

Bu haklann kullamlmasr, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliEinde olarak,
ulusal giivenliEin, kamu emniyetinin korunmasr, kamu dtizeninin saglanmasl ve suQ



i$lenmesinin tinlenmesi, sagllgln veya ahlakrn veya balkalaflnln hak ve dzgtirliiklerinin
korunmasr amaqlanyla ve ancak yasayla srnlrlanabilir. Bu madde, bu haklartn
kullanrlmasrnda SilahL Kuvvetler, Kolluk Mensuplan veya devletin idare
mekanizmasrnda gdrcvli olanlar hakhnda me$ru srmllamalar konmaslna engel degildir.

Madde 12- Evlenme Hakkt

Evlenme QaEma gelen erkek ve kadtn, bu hakktn kullantlmastnl di.izenleyen ulusal
yasalar uyannca evlenme ve aile kurma hakkrna sahiptir.

Madde 13. Etkili Basvuru Hakkr

Bu Sdzle$me'de tanlnmr$ olan hak ve iizgiirliikleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi
gijrev yapan kimseler tarafindan bu srfadanna dayanrlarak yaprlmrg da olsa, ulusal bir
makama etkili bir baqvuru yapabilme hakkrna sahiptir.

Madde 14- Aynmc rk Yasagr

Bu Stizle$me'de tanman hak ve iizgiirltlklerden yararlanma, cinsiyet, rk, rcnk, dil, din,
siyasal veya diger kanaatler, ulusal veya sosyal kiiken, ulusal bir azlnllga mensuptuk,
seryet, dogum veya herhangi baSka bir durum baktmrndan higbir aynmc * yapllmadan
saglanr.

Madde 15- Olalaniistii Hallerde Askrya Alma

1. Sava$ veya ulusun varllEmr tehdit eden baqka bir genel tehlike halinde her Yiiksek
Stizle$meci Taraf, durumun gerektirdili dlgiide ve uluslararasr hukuktan dogan bagka
yukiimliiliiliilere ters du$memek koluluyla, bu Stizle$me'de ttngoriilen yiikiimluluklere
aykm tedbirler alabilir.

2. Yukaridaki hukum, Yiiksek Sdzle$meci Tarafi, me$ru sava$ fiilleri sonucunda meydana
gelen 6liim hali d$rnda, 2. madde ile 3. ve 4. maddeler (frkra 1) ve 7. maddeyi higbir
suretle ihlale mezun kllmaz.

3. Bu maddeye giire aykln tedbirler alma hakkrnr kullanan her Yiiksek Siizle$meci Taraf,
ahnan tedbirler ve bunlan gerektiren nedenler hakkrnda Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri'ne tam bilgi verir. Bu Ytiksek Sozle$meci Taraf, sdzii gegen tedbirlerin
yiiriirlukten kalktrF tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirir.

Madde 16- Yabancrlann Siyasal Etkinliklerinin Kxrtlanmasr

10., 11. ve 14. maddelerin higbir hukmti, Yiiksek Sitzlelmeci Taraflann yabancllann
siyasal etkinliklerini srnrrlamalanna engel sayllmaz.

Madd€ 17. Haklann Kiitiiye Kullammrnm Yasaklanmasl

Bu Siizle$me htikiin erinden higbiri, bir devlete, topluluga veya kigiye, Sdzlegme'de
tanrnan hak ve dzgurltiklerin yok edilmesine veya bumda dngttruldugilnden daha genit
iilgiide slnrlamalara uFatllmaslna ydnelik bir etkinlige giri$me ya da eylemde bulunma
hakkrm saglar bigimde yorumlanamaz.

Madde 18- Haklarm KNrtlanDa$mn Srnrrlarr

Bu Siizle$menin huktln[eri geregince, siizii edilen hak ve ozgiirliiklere getirilen
slnlrlamalar ancak 6ng6rulen amaqlar igin uygulanabilir
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SOLIJMII
iNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESi

Madde 19- Mahkeme'nin Kurulu$u

Bu Sttzle$me ve prototollerine, Ytiksek S6zle$meci Taraflarca kabul edilen
ytikiimliiliiklere uyulmasl saglamak iqin, a$aErda "Mahkeme" olarak anrlacak bir Avrupa
insan Haklan Mahkemesi kurulur. Mahkeme devamh giJrev yapar'

Madde 20- Yargrq Say$r

Mahkeme, Yiiksek Sitzlelmeci Taraflafln sayrsrna egit sayrda yargrqtan olusur'

Madde 21- Gitrev iein Aranan Ko$ullar

1 Yargrglar ustiin ahlaki vastflara ve yuksek bir hukuki gttreve atanmak igin gerekli
niteliklere sahip veya ehliyetle yle tanrnmrq hukukgu olmaldular'

2. Yargrglar Mahkeme'ye kendi adlaflna katlhlar.

3. Yarglglar gdrev stireled iginde bagrmstzltklafl, ti afsrzl*lan ve daimi gcjrevin gerekleri
ile bagdagmayan herhangi bir gdrev iistlenemezler; bu hkanln uygulanmasrndan dolan
sorunlar Mahkeme tarafindan karara baElanlr

Madde 22- Yargrglann Segimi

l Yargrglar, her Yiiksek Sijzletmeci Taraf igin, o Yiiksek Sijzle$meci Tatal t,rrafrndrn
gdsterilen ve iig aday igeren bir liste iizerinden Parlamente el Meclisi tataflndan oy
goklugu ile segilirler

2. Yeni Yiiksek Siizleqmeci Taraflann bu Sijzle$me'ye katllmalan halinde Mahkeme'yi
tamamlamzLk ve boqalan iiyelikleri dotdurmak iqin ayu usul izlenir'

Madde 23. Giirev Siireleri

1. Yargrglar altr y1l igin seEilirler. Tekrar segilmeleri mtimkiindiir Bununla beraber ilk
seqilen yargrQlardan yansrmn gdrev siiresi iig yrhn sonunda sona erecektir

2. ilk iig yrll* stirenin sonunda gdrevleri sona erecek olan iiyeler ilk seqimlerin
yaprlmasrndan hemen so a, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri taraftndan kufa qekmek
suretiyle saptarrr.

3. Yargrqlann imkan dlqiisiinde yaflslnm her iig ytlda bir yenilenmesini saElamak jqin,

Parlamenterler Meclisi bir sonraki segime gegmeden ijnce segilecek yargrr;lardan bir
veya birkaqmln gijrev stiresinin veya siirelerinin tiq ylldan M veya dokuz yrldan Eok
olmamak gartr ile, altr yrl drgmda bir siire olmaslna karar verebilir.

4. Birden fazla iiyenin gdrev stresioin soz konusu oldugu durumlarda ve Parlamenterler
Meclisi'nin yukafldaki frkayr uygulamasr halinde, gdrev siirelerinin tiyelere daErLmr,
Genel Sekreter'in segimden hemen sonra yapacagl kura sonucu belirlenir.

5. Gdrev siiresi bitmemit bir yargrcm ye ne seqilen yargrg, selefinin g6rev siirestlll
tamamlar.

6. Yargrglann gijrev siireleri 70 ya$lnda sona erer.
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7. Yarglglar, yerlerine ba$kasl seqilinceye kadar g6rev yaparlar' Yerlerine baqkasl

seqildikten sonra da kendilerine havale edilmit olan davalara bakmaya devam ederler'

Madde 24- Giirevden Almma

Bir yarglg ancak, diger yarglglar tarafindan, artlk gerekli kosullan tatlmadtglna ili$kin

iiQte iki qogunluk ile alnacak kararla gdrevden allnabilir.

Madde 25- Yaa l$leri ve Hukukgular

Mahkeme'de, giirev ve kurulutu Mahkeme igtiiziiEiinde belirlenen bir Yazr iSleri

Miidurliigii bulunur. Mahkeme'ye yazl i$le nde gdrevli hukukgular yardlm eder'

Madde 26" Mahkeme'nin Genel Kurul Halinde Toplanmasr

Genel Kurul haliride toplanan Mahkeme,

a) Ug yrlhk bir siire igin ba$kanl ve bir veya iki baikan yardtmclslnl seger, bu kigilerin

tekrar segilmeleri miimkiindiir;

b) Belirli siireler igin Daireler kurar;

c) Mahkeme, Daire baskanlan seqer, bll kigilerin tekrar segilmeleri miimkiindiir;

d) Mahkeme iqtiizilgiinii kabul eder;

e) Yazr igleri Miidiirii'nii ve bil veya birden fazla miidiir yardrmclslnl seger'

Madde 27- Komiteler' Daireler ve Biiyiik Daire

l. Mahkeme, dntine gelen bagvurularr incelemek iizere iig yarglgh komiteler' yedi yarglgh

Daireler ve onyedi yargrgh bir Biiyuk Daire $eklinde toplanr. Mahkeme'nin Dairelei

belirli bir siire iqin komitele olusturur'

2. Basvuruya konu olan Taraf Devlet adma segilmiq yargrg, Daire ve Biiyiik Dairede

vazifeten yer altr; bu yargrcln yoklulunda veya katllmasl mtimkiin olmayan

durumlarda, anllan devletin belirleyeceli bir ki$i yarglg srfatryla Daire ve Buyiik

Daire'de yer allr.

3. Biiyiik Daire aynca Mahkeme Ba$kanl, Bitkan Yardrmcrlart' Daire Baikanlin ve

Mahkeme igtiizugiine Sdre segilecek diEer yarglqlardan olugur' 43. madde uyannca

Biiyiik Daireye sevk edilen ba$vurulann incelenmesi srrasinda, Daire Bagkanr ve

ba$vuruda konu edilen devletin yargrct dr$lnda, bu karan veren Daire YargrQla Biiyiik
Dairede yer alamazlar

Madde 28- Komitelerin Kabul Edilemezlik kararlan

Bir Komite, 34. madde uyannca yapllan kigisel baqvurunun daha fazla incelemeyi
gerektirmedigi hallerde, oybirligi ile kabul edilemezligine veya kaytttan dti$ii ilmesine
karar verebilir. Bu karar kesindir.

Madde 29- Ddirelerin Kabul Edilebil ir l ik ve Esasa ll iskin Kararlarr

l. 28. madde qergevesinde karar verilmedili takdirde, bir Daire' 34. madde uyannca
yapllan ki$isel batvurularln kabul edilebilirlili ve esasr hakkrnda karar vefir.
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2. Bir Daire, 33. madde uyannca yap an devlet bafvurulanmn kabul edilebilirliEi ve esasr
hakklnda karar verir.

3. Mahkeme, istisnai hallerde aldr& aksine kararlar ha g, kabul edilebilirlik konusundaki
kararlan ayn olarak alr.

Madde 30- Yarg amanm Biiyiik Daireye Giinderilmesi

Daire iiniinde g6rillen dava, igbu Siizlegmenin ve protokollerinin yorumu konusunda

ciddi soruntar doEuruyorsa ya da sorunun gdzllmtl Mahkeme tarafindan dnceden verilmi$
bir karar ile geligme ihtimali ta$ryorsa, Daire, hiikiim vermedigi siire igerisinde ve taraflar
itiraz etmedikQe, yar$ yetkisinden Biiyiik Daire lehine vazgegebilir'

Madde ll- Biiyiik Dairenin Yelkileri

Biiyiik Daire,

l. Daireler tarafindan 30. madde uyannca kendisine gaindedlen veya 43 madde uyannca
tiniine gelen ya da 33. veya 34. maddeler uyannca yapllan bagvurulan ve,

2. 47. maddede dngijdlen gttriif bildirme taleplerini inceler.

Madde 32- Mahkeme'lin Yargr Yetkisi

l. Mahkeme'nin yargl yetkisi, 33., 34. ve 37. maddeler uyannca kendisine intikal eden,
isbu Sijzle$menin ve protokollerinin yorumu ve uygulamasrna ili$kin tiim konularl
kapsar.

2. Mahkeme'nin yargr yetkisinin olup olmadlgr hakkrnda ihtilaf durumunda, karar
Mahkeme'ye aittir.

Madde 33- DeYlet Basvurularr

Her Yuksek Siizlefmeci Taraf, i$bu Stizle$me ve protokolleri huktimlerine \ki ve
kendisinin dige. Yuksek Stizlegmeci Tarafa isnat edilebileceline kanaat getirdigi herhangi
bir ihlalden dolayr Mahkeme'ye bagvurabilir.

Madde 34- Kilisel Batvurular

ilbu Sdzle$me ve protokollerinde tannan haklann Yuksek Sozlegmeci Taraflardan biri
tarafindan ihlalinden zarar giirdtiEti iddiastnda bulunan her gerEek ki$i, hiikiimet drir her
kurulug veya kiqi gruplan Mahkeme'ye balvurabilir Yiiksek Stizleqmeci Taraflar bu hakkrn
etkin bir $ekilde kullanrlmasrna hiQbir surede engel olmamayr taahhilt ederler.

Madde 35- Kabul Edilebilirlik Kogullart

L Uluslamrasr hukukun genel olarak kabul edilen ptensiplerine gdre, ancak i9 hukuk
yollannln tUketilmesinden sonra ve kesin karardan itibaren altl aylk siire iqinde
Mahkeme' ye balvurulabilir

2. Mahkeme, 34. madde uyannca sunulan herhangi bir kitisel bagvuruyu a$agrdaki
hallerde kabul etmez:



i) Ba$vuru inzaslz ise veya;

b) Basvuru Mahkeme tarafindan daha tince incelenmig veya uluslararasr diler bir

soru$turma veya 96ziim merciine sunulmug bagka bir bagvurunun konusuyla esas

itibariyle aynr ise ve yeni olaylar iQemiyorsa

3. Mahkeme, 34. madde uyannca sunulan herhangi bir kiqisel bagvuruyu igbu Sitzletme

ve protokollei hiikiimled dtglnda kalm$, agkga dayanaktan yoksun veya baqvuru

hakkrmn suiistimali mahiyetinde telakki ettigi takdirde, kabul edilemez bulut

4. Mahkeme ilbu maddeye gdre kabul edilemez buldulu her bafvuruyu reddeder.
Yarg amanln her aqamasrnda bu karar verilebilir.

Madde 36- Ugtncii Tarafin Miidahalesi

1. Daire ve Btiyuk Daire iiniindeki tiim davalarda, vatandaglarndan birinin ba$voran taraf

olmasr halinde. Yiiksek Sdzlesmeci Tarafrn yazrh giirtig sunma ve duru$malarda
bulunma hakl( vardlr.

2. Mahkeme ba$kant, adaletin saglanabilmesi amaclyla, yorgrlamada taraf olmayan

herhangi bir Yiiksek S6zlelmeci Tarafl yazlll gdrii$ sunma veya duru$malarda taraf
olmaya davet edebilir.

Madde 37- Ba$vurunun Kayrttan Diitmesi

l. Yargrlamanln herhangi bir agamasrnda, Mahkeme, aqagldaki sonuglara vanlmast

halinde ba$vurunun kaylttan dii$iiriilmesine karar verebilir :

a) Bagvuru sahibi bagvurusunu takip etrne niyetinde degilse, veya

b) Sorun qdziimlenmilse, veya

c) Baqka herhangi bir nedenden ijtiirii, baqvurunun incelenmesine devam edilmesi
hususunda artrk hakl bir gerekge gdrmezse.

Ancak i$bu Siizle$me ve protokollerinde tammlanan insan hakla na saygr esasr
gerekti yorsa, Mahkeme bagvurunun incelemesine devam eder'

2. Mahkeme, koqullarrn haklt klldlEr kanlstna van6a, bir bagvurunun yeniden kayda
allnmasrnr kanrlagt abjlir.

Madde 38- Davamn Incelenmesi ve Dostane Qiiziim Stireci

l Mahkeme, kendisine gelen baqvuruyu kabul edilebilir bulduEu takdirde,

a) Olaylan saptamak amaclyla tarafla n temsilcileriyle birlikte ba$vuruyu incelemeye
devam eder ve gerekirse, ilgili devletle n, etkin olarak yi.iriitiilmesi iQin gerekli tiim
kolaylikla saElayacaklafi bir soru$turma yapffI

b) itbu Sdzlegme ve protokollerinde tantmlanan gekliyle insan haklanna saygt
esasrndan hareketle, davanln dostane bir QiJzi.im ile sonuqlandfllmasl iqin ilgili
taraflara hizmet sunmaya hazrr olacaktf

2. Lb hiiktimlerine gdre yiirutiilen usul gizlidir

Madde 39- Dostane qiiziime Vanlmasr

Dostane Edziime vanhrsa, Mahkeme olaylarla ve vanlan qdzilrnle smull ktsa bif
aglklamayr igeren bir karar vererek ba$vuruyu kaylttan diiliiriir.

25



Madde 40- Durugmalann Kamuya Agrk Olmasr ve Belgelere Ula$abilme

1. Mahkeme istisnai durumlarda aksini kararlagtmadlkga, durugmalar kamuya aglktr.

2. Mahkeme Ba$katu aksine karar vermedikqe, Yazl i$leri Miidtirilne emanet edilen
belgeler kamuya aQ*tr.

Madde 41- Hakkaniyete Uygun Tatmin

Mahkeme i$bu Siizle$me ve protokollerinin ihlal edildigine karar verirse ve ilgili
Yiiksek Sdzlegmeci Tarafln iq hukuku bu ihlali ancak krsmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme,
gerektiEi takdirde, zarar giiren tarafln hakkaniyete uygun bir surette tatminine hiikmeder.

Madde 42- Dairelerin Kararlan

Dairelerin kararlan, 44. maddenin 2. fikrasl hi.ikur eri uyannca kesinlesir.

Madde 43- Biiyiik Daireye Giinderme

1. Bir Daire karannln verildiEi tarihten itibaren iiq ay iqinde ve istisnai durumlarda, dava
taraflarrndan her biri davarun Biiyiik Daireye gitnderilmesini isteyebilir

2. BUyUk Daire biinyesinde be$ yarglgtan olu$an bir kurul, dava, s6zleqme ve
protokollerinin yo.umuna ya da uygulanmasrna ili$kin ciddi bir sorun doguruyorsa ya
da genel nitelikli ciddi bir konu teqkil ediyorsa, istemi kabul eder

3. Kurul istemi kabul ederse, Biiytik Daire bir hiikum ile davayt sonuglandnr.

Madde 44- Kesin Hiikiimler

l. Bityiik Dairenin karan kesindir

2. Bir Dairenin karan agagdaki duruniarda kesinle$ir :

a) Taraflar davanrn Biiyi.ik Daireye giinde lmesini istenediklerini beyan ederle$e,
veya

b) Karardan itibaren ilg ay iginde davanrn Biiyiik Daireye gonde.ilmesi istenmezse,
veya

c) Kurul43. maddede 6ngdrillen istemi reddederse.

3. Kesin karar yayrnlanr.

Madde 45- Hiiktmlerin ve Kararlann Gerekeeli Olmasr

1. Htikiimler ve ba$vurulann kabul edilebilirligine veya kabul edilemezligine ili$kin
kararlar gerekgelidir

2. Hilkum, tamamen veya klsmen yargrelann oy birli$ni igermedigi takdirde, her yarglg
kendi ayfl gdriiliinii belirtme hakkrna sahiptir

Madde 46- Kararlann BaElayrcrl4r ve Uygulanmasr

1. Yi.iksek Sdzlepmeci Tamflar, taraf olduklan davalarda Mahkeme'nin kesinlesmi$
karaalanna uvmavr taahhiit ederler.
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2. Mahkeme'nin kesinlegmi$ karan, karann uygulanmast denetleyecek olan Bakanlar
Komitesine gdnderilir.

Madde 47- Gitrii$ Bildirme

l. Mahkeme, Bakanlar Komitesinin istemi iizerine, Sdzle$me ve prctokollerinjrr
yorumlanmasr ile ilgili hukuki meseleler tizerinde gdriiq bildirebilir

2. Ancak bu g6rii$ler, ne Siizle$menin l. bitliimtinde ve protokollerinde belirlenen hak ve
itzgiirliiklerin iqerigi veya kapsamr ile ilgili sorunlara, ne de Mahkeme veya Bakanlar
Komitesinin Scizleqmede dngtjriilen bir bagvuru sonucunda kara.a baElamak
durumunda kalabileceEi diger sorunlara ili$kin olabilir.

3. Bakanlar Komitesi'nin Mahkemc'den gijrij$ isteme karan, Komiteye kat ma hakkrna
sahip temsilcilcrin oy gofunluluyla aLnrr.

Madde 48- Mahkeme'nin Giirii$ Bildirme Yetkisi

Bakanlar Komitesinden gelen gdriis talebinin, 47. maddede tantmlandrlr bigimiyle
Mahkemenin yetki alamna girip girmedigini Mahkeme kararla$tnr.

Madde 49- Bildirilen Giiriiiiin Gerekgeli Olmasr

l Mahkemenin verdiEi gdriit gerekqelidir

2. Gdrii!, tamamen veya krsmen yargrglann oy birlilini iEermedili takdirde, her yargrg
kendi ayn gdruqtinti belirtme hakkrna sahiptir.

3. Mahkemenin verdiEi gttrti$ Bakanlar Komitesine bildirilir

Madde 50- Mahkeme'nin Masraflarr

Mahkemenin masraflan, Avrupa Konseyi tarafindan kargrlanrr

Madde 51- Yarglglann Ayrrcahk ve Dokunulmazhklarr

Yargrglar vazifelerinin ifasrnda Avrupa Konseyi Stattstiniln 40. maddesinde ve bu
madde uya nca akdedilen anla$malarda tingtiriilen ayncalk ve dokunulmazhklardan
yararlanlrlar.

BOLUM TTT
qEsITLi  HUKUMLER

Madde 52- Cenel Sekreter Tarafrndan Yaprlan Incelemeler

Her Yiiksek Sitzleqmeci Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin istemesi iizerine, bu
Stizlegme'nin biittin htiktimlerinin fiilen uygulanmasrmn kendi ig hukukunca nasrl
saglandr gl konusunda agrklamalarda bulunur.

Madde 53. Tamnan insan Haklarrmn Korunmasr

Bu Siizlegme hiikiimlednden hiqbid, herhangi bir Yiiksek Stizle$meci Tarafin
yasalarma ve onun tarafoldugu ba$ka bir Sozle$meye giire tantnabilecek insan haklannr ve
temel tjzgiirliikleri slnrrlayanaz veya onlara aykn diiFcek $ekilde yorumlanamaz.
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Madde 54- Bakanlar Komitesi'nin Yetkileri

Bu Sitzle$me'nin hiqbir hiikmu, Avrupa Konseyi Statijsii'niin Bakanlar Komitesi'ne
tarud1gl yetkileri olumsuz y6nde etkilemez.

Madde 55- Di$er Qiiziim Yollarrmn Drtlanmasr

Yiiksek Sitzlefmeci Taraflar, bu Sdzle$me'nin yorum veya uygulamasmdan dogan bir
anlagmMhgr, bafvuru yoluyla bu Sdzle$me'de ijngdriilenlerin dlqmda bir gdziime
baglamak hususunda aralannda mevcut anla$ma, sdzle$me veya bildirilerden, iizel uzla'ma
halleri drtrnda yararlanmaktan kar$llkh olarak vazgeEmeyi kabul ederler.

Madde 56- Ulkesel Uygulama

1. Her devlet, onaylama suasrnda veya daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri'ne gdndereceli bir bildirimle bu Stizlegme'nin, uluslararasl
iligkilerinden sorurnlu bulundugu biitiin iilkelere veya bunlardan herhangi birine, igbu
maddenin 4. frkrasr sakl kalmak kaydryla, uygulanacagnl beyan edebilir.

2. Sdzleqme, bildirimde belirtilen iilke veya tilkelerde, Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri'nin bu bildirimi aldl$ tarihten itibaren otuz gtin sonra uygulamaya konur.

3. Bu Sijzle$menin htiktimleri sdzu gegen iilkelerde yerel $artlar dikkate almarak
uygulanu.

Bu maddenin birinci flkrasl uyannca bildirimde bulunmug olan her devlet, sonradan
herhangi bir zamanda, bildiriminde belirtmiq oldugu ulke veya iilkelerdeki gergek
ki$ilerin, hiikumet drtl kurulu$lann veya kigi gruplannrn baqvurulan konusunda bu
Sozle$me'nin 34. maddesine uygun olarak Mahkeme'nin yetkisini kabul ettigini beyan
edebilir.

Madde 57- Qekinceler

Bu Stizletme'nin imzasr ve onaylama belgesinin sunulmasl suaslnda her devlet,
Stjzle$me'nin belirli bir hukmu hakkrnda, o srrada kendi tilkesinde yiiriirliikte olrn hir
yasa bu htikme uygun olmadlEl 619iide, bir gekince kaydr koyabilir. Bu madde genel
nitelikte gekinceler konmasma izin vermez.

Bu maddeye uygun olarak konulacak her qekince, sdzii edilen yasamn ktsa bir
aE*lamaslnl iEerir.

Madde 58. Feshi Ihbar

Bir Yiiksek Sdzlegmeci Tarai bu Sdzleqme'yi ancak Sdzlefme'ye taraf olduEu tarihten
itibaren geqecek bef yrlhk bir siire sonunda ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne altr
ay onceden haber verilecek bir ihbarla feshedebilir Genel Sekreter bunu, diger Ytiksek
Sdzlesmeci Taraflara bildi r.

Bu fesih i$lemi, feshin gegerli say dA tarihten dnce i$lenmi$ ve yiikiimliiliiklerin ihlali
niteliginde say abilecek olan bir fiil dolayrslyla, ilgili Yiiksek Siizleqmeci Tarafrn bu
Sozlefme'den dogan ytikiimliiltiklerinden kurtulmasr sonucunu doEurmaz.

Aym ganlarla, Avmpa Konseyi tiyelilinden grkan her Yiiksek Sijzle$meci Taraf, bu
Sdzle$me'ye de taraf olmaktan qlkar.

4.
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4. Sdzle$me,56. madde geregince uygulanacag beyan edilmi$ olan nlkelerle ilgili olarak,
yukandaki fikralann htikiin e uya nca feshedilebilir

Madde 59- imza ve Onay

1 BU Sdzle$me, Avrupa Konseyi iiyele nin imzalanna ag*tr. Sdzle$me onaylanacaktr.
Onaylama belgele Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne vedlecektir.

2. Bu Siizle$me, on onaylama belgesinin verilmesinden sonra yiiriirluge girecekrir

3. SOzletmeyi daha sonra onaylayacak olan imzacrlar igin Sdzlegme, onaylama belgesinin
verilmesinden itibaren yiiriirliige girecektir

4. Avrupa Konseyi Genel Sekete.i, Sdzle$me'nin yii irltiEe girdigini, Siizlegme'yi
onaylayan Yilksek Sdzlegmeci Taraflann adlan ve daha sonra gelecek olan onaylama
belgele nin vedligini biitiin Avrupa Konseyi iiyele ne bildirecektir.

Bu Stizlegme, Al.rupa Konseyi arqivlerinde saklanmak ve her iki metin de ay derecede
gegerli olmak iizere Fransrzca ve lngilizce tek bir niisha halinde 4 Kaslm 1950'de Roma'da
diizenlenmigtir. Genel Sekreter bunun tasdikli iimeklerini imza eden biitiin devletlere
gOnderecektir.
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iNSAN HAKLARI VE TEMEL dZGURLUKLERiN KoRUNMASINA
iLiSKiN sozLE$ME'YE EK

l NOLU PROTOKOL

(Protokol Pa s,20.I .I952)

Bu Protokolii imzalayan Avrupa Konseyi iiyesi htikiimetler,

Roma'da 4 Kaslm 1950 tarihinde imza edilmig bulunan Insan Haklan ve Temel
Ozgiirliiklerin Korunmaslna iljtkin Sitzlelme'nin (a$agrda "Sijzle$me" diye an mlftrr)
birinci bdliimiinde belirtilenler drtlnda bazt hak ve iizgiirliiklerin ortak giivenceye
ballanmasrnr sallamak aoaclyla gerekli tedbirleri almayr kararla$trrarak,

A5egrdaki husushrda anlatmt)lrrdrrl

Madde l- Miilkiyetin Korunmasr

Her gerqek ve tiizel ki$inin mal ve miilk dokunulmazllgtna saygr gdstcrilmesini is[eLl1e
hakkl vardlr. Bir kimse, ancak kamlr yaran sebebiyle ve yasada dngijrtilen ko$ullarr ve
uluslararasr hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve niilkiinden yoksun blrakllabiliL

Yukandaki hiikiimler, devletlerin, miilkyetin kamu yaranna uygun olarak
kullanrlmasrnr diizenlemek veya vergilerin ya da bafka katkrlann veya para cezalannrn
ddenmesini saElamak igin gerekli gdrdUkleri yasalal uygulama konusunda sahip olduklan
hakka halel getirmez.

Madde 2- Elitim Hakkr

Hig kimse elitim hakktndan yokson brrakrlamaz. Devlet, egitim ve cjgretim alanrnda
yiiklenecegi gdrevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babantn bu egitim ve dgrctimin kendi
dini ve felsefi inanglaflna gdre yaprlmasl saglama haklanna saygl gtisterir.

Madde 3- Serbest Segim Hakkr

Yiiksek S<Jzleimeci Taraflar, yasama organrnrn seqilmesinde halkln kanaatlerinin
iizgitce agrklanmasrnr saglayacak $artlar iqinde, makul aral*larla, gizli oyla serbesr
segin' er yapmayr taahhiit ederler.

Madde 4- filkesel Uygularna

Her Yiiksek Siizlegmeci Taraf, bu Protokol'tln imzast veya onayianmasr srraslnda ya d0
daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacagr bir
bildirimle, uluslararasl ili$kilerinden sorun'u oldugu ve siizti gegen bildirimde belintiEi
iilkelerde bu Prctokol hiikiimlerinin ne iilqude uygulanacagrm taahhiit ettiEini ag*layabilir

Yukandaki fikra uyainca bir bildirimde bulunmu$ olan her Yiiksek Sdzle$meci Taraf,
zaman zaman yapacagl yeni bildirimlerle daha 6nceki beyanlannln kosullanru degi$tirebilir
veya bu Protokol hiiktimlerinin bu tiir herhangi bir iilkede uygulanmasrna son verildilini
bildirebilir.
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Bu madde uyannca yapllml$ olan bir bildidm, Sddeqme'nin 56. maddesinin l.
fikas1na uygun olarak yap mrg say lr.

Madde 5- Siizletme ile Baglantr

Y ksek Siidesmeci Taraflar, bu Protokol.iin l, 2, 3 ve 4. maddelerini Sitzle$me'ye ek
maddeler olarak kabul ederler ve Sdzle$me'nin bilttin hiikitnled buna giire uygulanrr.

Madde 6- imza ve Onay

Bu Protokol, Sozle$me'yi imza eden Avrupa Konseyi Uyeleri'nin imzalanna agrktrr. Bu
Protokol, Siizleqme ile birlikte veya ondan soma onaylanacaktrr Protokol on onaylama
belgesinin verilmesinden sonra yurtlrliiEe girecektir. Daha sonra onaylayan imzacr devleder
balomrndan Protokol, onaylama belgesinin verildili tarihten itibaren yiidirliige girer.

Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne verilecek, o da onaylayan
devletledn adlaflnl btltiin tiyelerine bildirecektir.

Bu Protokol, A\Tupa Konseyi ar$ivlerinde saklanmak ve her iki metin de aym derecede
gegerli olmak tizere Fransrzca ve ingilizce tek bir ntsha halinde 20 Mart 1952'de Paris'te
diizenlenmittir Genel Seketel bunun tasdikli ttrneklerini imza eden biitiin devletlere
s6lrderecektir.
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.. AVRUPA iNSAN HAKLARI SOZLESMESINE.
sozLE$ME vE BiniNci pnorororno vpnaiilr uf,xranomt

BA$KA HAKLART vB ozcUnrUxrpni
GUVENCEALTINAALAN

4 NOLU PROTOKOL
(Strasburg, j6.IX. j963)

Bu Protokolii imzalayan Avrupa Konseyi iiyesi hiikiimetler,

Roma'da 4 Kaslm 1950 tarihinde imza edilmig bulunan insan Haklan ve .t.emel
Ozgiirliiklenr Koftrnmasrna iliSkin Sdzte$me,nin (aqalrda ..S6zle9me,, Aif" unrr.,gu.)
birinci boliimiinde ve 20 Mart 1952 tarihinde paris,te imzalanmrg'o1an Stiilegme,ye ttBirinci Protokoli.in l,2 ve 3. maddelerinde tanrnmrg bulunanlardan ba$ka baa hak vcdzgiirliiklerin ortak giivenceye baglanmasttu saglamak amacryla gerekli iedbirteri almayr
kararlastlmrak.

A$agldaki hususlarda anlasmtslardlr:

Madde l- Borqtan Dolayr dzgiirlii$iinden yoksun Brrak ma yasalr

, 
Hig 

.kimse, yalnrzca akdi ili$kiden dogcn bir yiikiimluliigu yerinc getirememi$
olmcsrndan dolityr (t/giir lUgijnden )oksun btralrlamr,/.

Madde 2- Serbest Dolagrm ozgiirliilii

l. Bir devletin iilkesi iginde usuliine uygun olarak bulunan herkes, orada serbestqe
dola$ma ve ikametgahrnr segebilme hakkrna sahiptir

2. Herkes, kendi tilkesi de dahil, herhangi bir iilkeyi terk ehekte serbestrir.

3. Bu haklar, ancak ulusal giivenlik, kamu emniyeti, kamu diizeninin korurrnusr, sugiglenmesinin ajnlenmesi, sallk ve ahlakrn veya baqkalanmn tot u" 6reiirtijkl"rinin
korunmasr igin, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler olarak ve yasayta
iingdriilmii$ slmrlamalara tabi tutulabilir.

4. B! maddenin l frkrasrnda sayrlan haklar, belli yerlerde, yasayla konmu$ ve demokratik
bir toplumda kamu yarannrn gerektirdili srnulamalara taii tuiulabilir

Madde 3- Vatandaglann Srmr Drqr Edilmeleri yasaEr

l Hiq kimse' tek ba$rna ya da topru olarak, uyruEu burundugu devretin i.irkesinden srnrdrgr edilemez.

Ilt l-::. 
uyrugunda butundugu devletin iilkesine ginne haklondan yoksun

DrraKllilma2

Madde 4- Yabanc arrn Topluca Smtr DrEr Edilmeleri yasafr

Yabancrlann toplu olarak slnlr dr$r edilmesi yasaktn

Madde 5. Ulkesel Uygulama

l Her Yiiksek Sdzle$meci Taraf, bu protokol,iin imzalanmasr veya onaylanmasr strasrndaya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,ne yapacagr
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bir bildirimle, uluslaramsr ilitkilerinden sorumlu oldugu ve stizii geQen bildirimde
belirttigi Ulkelerde bu korokol hiikiimlerinin ne dlQiide uygulanacaElnr raahhit eftidini
agrklayabilir.

2. Yukandaki fikra uyannca bir bildirimde bulunmug olan her Yiiksek Sijzle$meci Taraf,
zaman zamar yapacaEr yeni bildirirnlerle, daha dnceki beyanlanmn koqullanm
degigtirebilir veya bu Protokol hiikumlerinin bu tiir herhangi bir iilkede uygulanmasrna
son verildigini bildirebilir

3. Bu madde uyannca yaprlmrg olan bh bildirim, Sbzlesme,nin 56. maddesinin l.
fikrasrna uygun olarak yaprlmrg sayrlrr

4. Onaylama veya kabul sonucunda bu Protokol'tin uygulandrgr herhangi bir devletin
tilkesi ve bu madde uyarrnca siizii gegen devlet tarafindan yaprlmr$ bildirime g6re bu
Protokol'iin uygulandlgr iilkelerin her biri,2. ve 3. maddelerde sijzii edilen devlet
iilkesi deyimi baklmlndan ayrr ayn tilkeler olarak kabul edilir.

5. Bu maddenin 1. ve 2. fikralarr uyannca beyanda bulunan her devlet, sonradan her
zaman bu beya n ilgili olduEu iilke veya iilkeler lehine, Mahkemenin, i$bu protokoltin
1.2,3 ve 4. maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ili$kin olarak her gergek
ki$iden, hiikiimet dt$1 her kurulugtan veya her ki$i grubundan Sdzle$menin 34. maddesi
uyannca batvurulan alma yetkisini kabul ettigini beyan edebilir

Madde 6- Siizlegrne ile BaElantr

Yiiksek Sdzleqmeci Taraflar, bu Protokoli.in l,den 5'e kadar olan maddelerini
Sdzle$me'ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sijzle$me'nin btitiin htiktimleri buna gdre
uygulanu.

Madde 7- lmza ve Onay

1 BU Protokol, Sdzlegme'yi imza eden Avrupa Konseyi iiyelerinin imzalanna agrktrr Bu
Protokol, Stjzle$me ile birlikte veya ondan sonra onaylanacakhr. protokol be$ onaylama
belge.inin verilmesinden sonra )i ir i ir l irge gireceklir Daha sonra onaylayan irn/acl
devletler baklmrndan Protokol, onaylama belgesinin verildili tarihten itibaren
yiiriirliiEe girer

2. Onaylama belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecek, o da onaylayan
devletledn adlanm biitiin iiyelere bildirecektir.

Bu Protokol, Arrupa Konseyi ar$ivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynr derecede
gegerli olmak tizere Fransuca ve ingilizce rek bir nusha halinde 20 Mart 195)'de pa s'te
diizenlenmittir. Genel Seketer bunun tasdikli ijrneklerini imza eden biiti.in devletlere
giinderecektir.

Bu Protokol, imza yetkisini haiz kigilerce imzalanmr; olup,

Avrupa Konseyi argivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynr derecede geqerli
olmak iizere Fransrzca ve ingilizce tek bir niisha halinde 16 Eyltil l963,te Strasburg,da
diizenlenmi$tir. Genel Sekreter bunun tasdikli itmeklerini imza eden btitiin devletlere
sdnderecektir.

33



iNSAN HAKLARI VE TEMEL OZGURLUKLERiN
KoRUNMASINA ir-igxiu sOzln$MEYE EK, OLUM cEZASININ

KALDIRILMASINA DAiR

6 NOLU PROTOKOL
(6 Strusburg'28'IU' I 983 )

Roma'da 6 Kasrm 1950'de imzalanan insan Haklarr ve Temel Ozgurltiklerin

Korunmastna iligkin Sozletme'yi (a$ag1da "sijzlelme" diye anllmritlr) imzalayan Avrupa

Konseyi iiyesi devletler,

Avflrpa Konseyi iiyesi devletlerin birgogunda yer alan geligmelerin 6liim cezaslnln

kaldrrrlmasr yolun<ia genel bir egilimi ifade ettigini gdz tiniinde bulunduffak'

Aqalrdaki hususlarda xnlasrm$lardrr'

Madde l- Oliim Cezasrmn Kaldrnlmasr

Oliim cezasr kaldrnlmrqtrr' Hiq kirnse bu cezaya garpflnlamaz ve idam edilemez

Madde 2- Savai zamamnda Oliim'Cezasr

Bir devlet, yasalannda sava$ veya yakln savag tehlikesi zamamnda iglenmis olan fiiller

igin c;liim cezasrnr ijngdrebilirl bu ceza ancak yasamn belirledifii hallerde ve onun

htikumlerine uygun olarak uygulanabilir, ilgili devlet' sdz konusu yasanm bu duruma

ili$kin htikiimlerini Avrupa Konseyi Genet seketeri'ne bildirir'

Madde 3- AskrYa Alma YasaEr

Sijzlesme'nin 15. maddesine dayanrlarak bu Protokof i'in hi'iktimleri ihlal edilemez

Madde 4- Qekince Koyma YasaEr

Sdzletme'nin 5T maddesine dayamlarak bu Protokof iin hiikumteriyle ilgili higbir

qekince konulamaz.

Madde 5- Ulkesel Uygulama

1. Her devlet, imza srrasrnda veya onaylama, kabul ya da katllma belSesinin verilmesi

srrasrnda, bu Protokol'iin uygulanacagl iilkeyi veya iilkeleri belirleyebilir

2. Her devlei, daha sonra herhangi bir zamanda' Avrupa Konseyi Genel Sekleteri'ne

yapaca$ bir bildirimle belirteceEi bagka herhangi bir iilkenio bu Protokol'iin

uyiului.u kup,u.tna aLnmll oldugunu beyan edebilir' Bu iilke baklmmdan Protokol'

biiairi-ln Gen"t s"t 
"ter 

rarafrndan almr$lm izleyen ayrn bi nci gtinii yiidirliiEe grrer.

3. Yukarrdaki iki fikra uyarmca yapllan her bildi m, Cenel Sekteter'e gdnderilecek bir

ihbarla, bildirimde belirtilen iilkeyle ilgili olarak geri ahnabilir Geri alma' Genel

Sekrcter'in ihbarl all$tm izleyen ayrn birinci gtinii yiiriirliige girer

Madde 6- Siizleqme ile Baflantr

Taraf Devletler bu Protokol'iin l'den 5'e kadar olan maddelerini Sdzle$me'ye ek

maddeler olarak kabul eclerler ve Sozlefme'nin bi'itiin hiikiimleti buna gdre uygulanr'



Madde 7- Imza ve Onay

Bu Protokol, Sdzle$me'yi imzalamli olan Avrupa Konseyi iiyesi devletlerin imzala na
aqrkhr. Protokol, onaylama, kabul veya uygun bulmaya sunulacakhr. Avrupa Konseyi iiyesi
bir devlet, ay zamanda veya daha iinceden Siizle$me,yi onaylamad*qa, bu Plotokol'i
onaylayamaz, kabul edemez veya uyguo bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun bulma
belgeleri Avrupa Konseyi Genel Seketeri'ne verilir.

Madde 8- Yiiriirliile Girig

Bu Protokol, be$ Avrupa Konseyi iiyesi devletin 7. madde hukiimleri uyannca protokol
ile baglanma hususundaki nzalanm bildirdikleri tarihi izleyen aym birinci gunii yiiriirluge
girer.

Madde 9- Saklama iqlevleri

Avrupa Konseyi Genel Seketed,

a) her imzalamayl,

b) her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin ve ligini,

c) 5 ve 8. maddeler uyannca bu Protokof iin her yiidirlUge girig rarihini,

d) bu Protokole ilifkin bagka her riirlii iqlem, ihbar veya bildirimi

Konsey iiyesi devletlere bildi r.

Bu Protokol,

imza yetkisini haiz kisilerce imzalannnt olup,

Avrupa Konseyi argivlerinde saklanmak ve her iki metin de aytu derecede gegerli
olmak iizere Fransrzca ve ingilizce tek bir niisha halinde 28 Nisan i9g3,te Strasburg'da
diizenlenmigtir. Genel Seketer bunun tasdikli iimeklerini irrlza eden biittin devletlere
gdnderccektir.
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iNSAN HAKLARI vE TEMEL 6ZGURLUKLERiN KORUNMASINA
iii$riN sozr,ngMEYE EK

7 NOLU PROTOKOL
( Stras butg, 22.X1. I 984 )

4 Kasrm 1950 tarihinde Roma'da imzalanan insan Haklarr ve Temel Ozgiirliiklerin
Korunmasr'na iligkin Sijzle$me (bundan boyle "S6zle$me" diye anllrfiitu) yoluyla beljrli
hak ve iizgiirliiklerin ortak giivenceye baglanmaslnr sallamak igin daha ileri adrmlar
atmayr karadagtran ve burada imzasr bulunan Avrupa Konseyi iiyesi iilkeler,

A$agrdaki hususlarda anlatmrtlardlr:

Madde l- Yabancrlann Srnrr Dr$r Edilmelerine i l i tkin Usuli Giivenceler

]. Bir devletin iilkesinde kurallara uygun olarak ikamet eden bir yabancl, yasaya uygun
gekilde verilmiq bir karann uygulanmasr dlgrnda stmr dtgr edilemez ve bu durumda bir
kimse.

a. srmr drgr edilmesine kartr gerekqeler 6ne siirebilme,

b. durumunu yeniden inceletme,

c. yukandaki amaqlarla, yetkili bir merci dniinde veya bu merci tarafindan tayin
edilecek biri ya da birileri iintinde kendini temsil ettirme hakklm haiz olacaktrr.

2. SmII d1$r edilmenin kamu diizeni yara ya da ulusal giivenlik nedenleri agtsrndan
gerektigi hallerde, bir yabancr yukandaki 1. maddenin a, b ve c bentlerinde dngoflilen
haklan kullanmadan srnrr drqr edilebilir

Madde 2- Cezai Konularda iki Dereceli Yargrlanma Hakkr

l. Bir mahleme tarafindan cezai bir sugtan mahkum edilel her ki$i, mahkumiyet ya da
ceza hiikmiinii daha yiiksek bir mahkemeye yeniden inceletme hakkrnr haiz olacaktrr.
Bu hakhn kullan masl, kullan abilrne gerekgeled de dahil olmak iizere, yasayla
diizenlenir.

2. Bu hakkln kullamlmasl, yasada diizenlenmiq haliyle itnem derecesi dii$iik suglar
bakrmrndan ya da ilgilinin birinci derece mahkemesi olarak en yiiksek mahkemede
yarg andlgl veya beraahnl miiteakip bunun temyiz edilmesi iizerine verilen
mahkumiyet hallerinde istisnaya tabi tutulabilir

Madde 3- Adli Hata Halinde Tazminat Hakkr

Bir ki$inin, kesin bir kararla cezai bir suqtan mahkum edilmesi ve sonradan yeni veya
yakrn zamanda kegfedilmiq bir delilin kesinlikle yanhi bir adalet uygulamasr oldulunu
gdstermesi veya ki$inin affedilmesi nedeniyle cezai kara n iptal edilmesi halinde,
bilinmeyen delilin aqrklanmamrt olmaslnrn tamamen veya klsmen o kifiye atfedildiginin
ispatlandrlr haller drgrnda, bijyle bir mahkumiyet sonucunda cezaya maruz kalan kiqi, ilgili
devletin yasasl ve uygulamaslna gore tazmin edilecektir.
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Madde 4. Aynl Sugtan Iki Kez Yargtlanmama ve Cezalandtnlmama Hakkl

l. Hig kimse bt devletin ceza yargrlamasl usuliine ve yasaya uygun olarak kesin bir
huktir e mahkum edildigi ya da beraat eftiEi bir suEran dolayr aym devlerin yargrsal
yetkisi alttndaki yargtlama usulleri gerqevesinde yeniden yargrlanamM veya mahkum
edilemez.

2. Yukandaki fikra hiikiimleri, yeni veya yalon zamanda ofiaya grkanlan delillerin veya
drceki muamelelerde davanrn sonucunu etkileyebilecek esash bir kusurun varlEl
durumunda, ilgili devletin ceza yargrlamasl usulii ve yasaslna uygun olarak davamn
yeniden agrlmasrnr engellemez.

3. Sdzle$me'nir 15. maddesi qerqevesinde bu madde ile deryi$ olunan yiikiimliiliiklere
ayhn higbir tedbir allnamaz.

Madde 5- Egler Arasmda E$itlik

E$ler evlilikte, evlilik siiresince ve evliligin sona ernesi durumunda, kendi aralannda
ve qocuklan ile ili$kilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan egit gekilde yararlamrlar
Bu madde devletlerin gocuklar yaraflna gereken tedbirleri almalannl engellemez.

Madde 6- Ulkesel Uygulama

l. Her devlet imzalama veya onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin tevdii srrastnda bu
Protokof iin uygulanacaEr toprak ya da topraklan belirtir ve bu toprak veya toptaklara
uygulayacaF ifbu Protokol hiikiimlerini ne ijlgiide yiikiimlendigini ifade eder

2. Her devlet daha sonraki herhangi bir tarihte AlTupa Konseyi Genel Sekreteri'ne hitaben
yapacagr bir beyanla, bu Protokol'iin uygulanmasrnl, beyanda belirtilen herhangi diEer
bir topraga da genifletebilir Bu durumdaki bir toprak baklmlndan, protokol, Cenel
Seketer'in bOyle bir beyanl teslim aldrF ta hten iribaren iki ayl* bir siirenin biri$ini
izleyen ayrn i lk gijnii yi ir i ir lUge girer.

3. Yukandaki iki fikra uyannca yapllan herhangi bir beyan, b0yle bir beyanda belirtilen
toprak agrslndan, Genel Sekreter'e hitaben yap an bir bildirim ile geri alnabilir veya
deEiqtirilebilir Geri alma veya degi$rirme, bildirimin Genel Seketer,e resliminden
so aki iki ayl* siirenin bitimini izleyen ay batrnda ytiriirliige girer.

4. Bu madde uya nca yap an beyan, Siizle$me'oin 56. maddesinin l. fikrasr uvsur
olarak yap mr$ saytlrr.

5. Onaylama, kabul ya da uygun bulma i$lemi sonucu bu protokol,iin uygulanacagr
herhangi bir devlet topragr ve bu madde uyannca o devlet taraflndan yaprlan beyana
binaen bu Protokol'iin uygulanacagl toraklardan her biri, 1 maddede atrfta bulunulan
anlamryla bir devletin tilkesinden ayn topraklar olarak miitalaa eclilebilir.

6. Bu maddenin 1. ve 2. fikralan uyannca beyanda bulunan het devlet. sonracran ner
zaman bu beyanln ilgili oldugu iilke veya iilkeler lehine, Mahkemenin, ilbu protokoltin
l.den 5.e kadar olan maddelerinden herhangi birine ya da hepsine iligkin olarak her
gergek ki$iden, hilkiimet drsr her kurulu$tan veya her ki$i grubundan Sc;zlegmenin 3zl.
maddesi uyannca bagvurulan alma yetkisini kabul ettigini beyan edebilir.
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Madde 7- Siizleqme ile BaElantr

Taraf devletler, bu Protokoliin l.den 6.ya kadar olan maddelerini Sdzle$me'nin ek
maddeleri olarak degerlendireceklerdir ve SiJzle$me'nin tum hiikiimleri buna gdre
uygulanacaktlr.

Madde 8" imza ve Onay

Bu Protokol, Sdzle$me'yi imza eden Awupa Konseyi iiyesi tilkelerin imzasma aqlktrr.
Bu Protokol onaylama, kabul ya da uygun bulma ile yiifiirliiEe girecektit Avrupa Konseyi
Uyesi bir devlet ayru anda ya da daha 6nceden Sdzlesme'yi onaylamadan bu Protokol'ii
onaylayamaz, kabul edemez ya da uygun bulamaz. Onay, kabul ya da uygun bulma
belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir.

Madde 9- YiiriirliiEe Girit

l. Bu Protokol, Avrupa Konseyi iiyesi yedi devletin 8. madde hijkiimle ne uygun bir
qekilde bu Protokol'e baEh kalacaklanm ifade euikleri tarihren iribaren iki ayl* bir
surenin bitigini izleyen aym ilk giinii yiiriirliiEe girecektir

2. Herhangi bir uye devletin sontadan bu Protokol'e katllmast durumunda, protokol. o
devlet agsrndan onaylama, kabul ya da uygun bulma belgesinin tevdi edildigi tarihten
itibaren iki ayhk bir stirenin biti$ini izleyen ayrn ilk giini.i yiiriirliiEe girecektir.

Madde 10- Saklama iglevleri

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,

a) her imzalamayl,

b) onay, kabul veya uygun bir $ekilde bu Protokol'iin yururliiliik kazanacagt her tarihi,

c) 6. ve 9. maddelere uygun bir $ekilde bu Protokol'iin yururliiliige girecegi her rarihi,

d) bu hotokol ile ilgili her tiirlii ba$ka iglemi, bildirirni ya da beyanr,
Konsey tiyesi devletlere bildirir

Bu Protokol,

imza yetkisini haiz kigilerce imzalanmrg olup,

Avrupa Konseyi ar$ivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynt derecede gegerli
olmak iizere Franslzca ve ingilizce tek bir nusha halinde 22 Kasrm l984,te Strasburg,da
diizenlenmigtir. Genel Sekreter bunun tasdikli dmekledni imza eden biitiin devletlere
etinderecektir.
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AVRUPA iNSAN IIAKLARI MAHKEMESI iqTUZUdU
(Strasburg, I.Xl. I 998)

insan Haklan Avrupa Mahkemesi,

Insan Haklari ve Temel Ozgurlukleri Korumaya dair Sdzletmeyi ve bagh Protokollei
dikkate alarak, Bu iQtiiziigii yapmrltrr:

Madde I (Tammlar)

$artlar aksini gerektirmedikge, bu ig tiiziik baklmrndan:
(a) "Sdzle$me" terimi, insan Haklannl ve Temel Ozgiirliikleri Korumaya dair

Stizleqmeyi ve buna baEh Protokolleri;
(b) "Mahkeme Genel Kurulu" deyimi, genel kurul halinde toplanan insrn Haklan Avrupa

Mahtemesi'ni;
(c) "Biiyiik Daire" deyimi, SiizleSmenjn 27. maddesinin birinci fiknsr tseLegince

olu$turulan on yedi yargrql Biiyiik Daireyi;
(d) "B61iim" terimi, Suzle$menin 26. maddesinin (b) bendi geregince belirli bir dcinem

iqin Mahkeme Genel Kurulu tarafindan kurulan bir Daireyi ve "Bdliim Ba$kanr"
ifadesi de Sdzle$menin 26. maddesinin (c) bendi gerelince Mahkeme Cenel Kurulu
taraflndan Bdltim Baikatu olarak segilen yarglcl;

(e) "Daire" terimi Siizle$menin 27. maddesinin bidnci fikrasr gereEince olu$turulan yedi
yargrgl her hangi bir Daireyi ve "Daire Baqkanr" deyimi de bu ttir bir "Daire"ye
bagkanllk eden yarglcl;

(1) "Komite" terimi, Sijzleimenin 27. maddesinin birinci fikrasr geregince kurulan iiq
yargrqh bir Komiteyi;

(g) "Mahkeme" terimi hem Mahkeme Genel Kurulunu, Biiyiik Daireyi, bir Bdliimti, bir
Komiteyi ve hem de Sdzle$menin 43. naddesinin ikinci frkrasrnda gdsterilen be$
yargrgl kurulu;

(h) "Ad hoc yargrg" ifadesi seQilmi$ bir yargrcrn drgrnda, Sdzle$menin 27. maddesinin
ikinci irkrasl gereEince bir Sozlegmeci Devlet tarafinda Btiyiik Daire iiyesi veya bir
Daire iiyesi olarak g6revlendirilmi$ yargrcr;

0) "Yargrq" veya "yarglqlar" tedmleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi taratindan
segilmi$ yargiglafl veya ad hoc yargrglan;

(j) "Raportdr Yargrg" terimi, igtiiziiEiin 48. ve 49. maddelerindeki g6revleri yerine
getirmek iizere atanmr$ bir yarglcl;

(k) "Yazr i$leri Miidiirii" terimi, ye ne gdre Mahkeme Yazl i$leri Miidiiriinii veya BdltiDr
Yaa isleri Miidiiriinii :

(1) "Taraf'veya "taraflar" terir eri

Baqvurucuyu veya davah Sdzle$meci Devletleri;

Ba$vurucu (kili, hukumet d1$1 drgijtler veya kiiiler grubu), Siizle$menin 34.
maddesine gdre ba$vuruda bulunanlan;
(m) "Uqilncij taraf'deyimi, Sozleqmenin 36. maddesinin birinci ve ikinci fikala nda

belirtilen ve bi durutmada yer alma hakktnl kullanan veya yaztlt miital$ vermesi
veya durusmaya kat masr istenen bir Sijzle$meci Devleti veya ilgilikimseyi;

(n) "Bakanlar Komitesi" deyimi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni;
(o) "Eski Mahkeme" ve "Komisyon" terimleri, Sdzletmenin eski 19. maddesine gatre

kurulmut, srraslyla Insan Haklan Avrupa Mahkemesi'ni ve Avrupa Komisyonu'nu
ifade eder.
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BA$LIK I
MAHKEME TESKiLATT VE qALTSMASI

BOLUM I
YARGIqLAR

Madde 2 (Giirev Siiresinin Hesaplanmasr)
Segilmiq. bir yargrcm gdrev siiresi, segim tadhinden ba$layacal< $ekilde hesaplanf.Ancak bir yarglg giircv siiresinin sona ermesi tizerine yeniden ,"gildigi 

"ulnon 
u"yugdrev sii.esi sona ercn veya sona erecek olan bir yargrcrnlerine segiia-igi'ro_u", n.. ik]durumda da g(ircv stiresi g(irev stirele nm sona erme tarihinden ba$layacak ,ekildehesaolanrr

*?{:":::::t1i:ilii,l11;nc,. nn"srna sdre, sdrev siiresi heniiz sona errnem,folan brr yarglcrn ye ne seqilmi$ olan bir yarglg, kendinden Onceki yargrcrn gorevsiircsini tamamlar

, 
:^1*,:T:li 

t] .:q*:iT yedinci_ fikasrna gdre sesilmi$ brr yarsrs, kendindensonrakr yarglcrn iEtiiztigiiniin 3. maddesine gbre yemin etmesine veya- and igmesinekadar gdrevini stirditiir.

Madde 3 (Yemin Etme veya And lgme)

l Her 
.yarglg. gijreve baglamadan. iince kendisinin de kahldr& Mahkeme Genel

5^t11lylll lll.rtlTunda, eler ihtiyas varsa Mahkeme Baqkanri,n onitn,t. ugug,auuyemlm eder veva and icer:

."Bir_.yarglg olarak gijrevlerimi 
.qerefli, bagrmsrz ve tarafsrz bir biglmde yerinegetirccegime ve mtizakerelerin gizliligini koruyacaglma yemin ederim u.ya atio iqerim,,

2. Bu beyan tutanaga gegirilir.

Madde 4 (Giireyle Bagdalmayan Faaliyefler)

Sdzle$menin 21. maddesinin tiqiinci.i flbasma gijre yargrglar, gijrevleri siiresince her
::lg::,j":,"r.:: 

veya,idan featiyette veya baErmsrzhk ya aa taiaisrzt,tta veya tam gun9algma esasrnln gerekieriyle bagda$mayan mesleki bir faaliyette bulunamazlar,Her yarlrg,biilfin ek faaliyetlerini_Mahkeme Ba$ka na bildirir, Matrkerne Aa;ta,u-JJ iig i y"rg,gto.araslnda uyu$mazr* g*masr harinde, ortaya qrkan bir sorun hakkrniu rraoht#" c"n"r xu-ruiu karar verir

Madde 5 (Krdem)

l. Segilmt yargrglar, Mahkeme Bagtant ve Bagkan yardrmcrlan ile BcrliimBagkanlanndan_sonra, segilme tarihlerjne gd.. t,l._ uiraar; yJainiegilme narinae,bu yeniden segilme hemen segilme olmasibite, itgili yargrqn'ja;" *""'g*" y"pug,stire, krdemde dikkate airnrr

2. Mihkeme Ba$kan yardlmcrhpr si;;-;il;;;;;;, ilili"J.1'"X S',:'H: Jili,,'J l;":l;:li'," J,"Jfl t ;li:X\"j1:;oe uygulamr

3. Yargrg olarak aynt siire gcirev yapan yargtglar, yaglanna gdre krdem alrrlar
4. Ad hoc yargtglar, segilmi$ yargrglardan sonra yaflanna g6re lodem alrrla..

Madde 6 (istifa)

Yargrglktan istifa, Mahkeme Baski
cenel Sekreterine ileri. 

rntna sunulur Barkan bu istifayt Avrupa Konseyi



iEtiiziigun 24. maddesinin iigiincii flkraslnrn son hiikmii ile 26 maddesinin ikinci flkasl

sakhialnaak kaydyla istifa, gorevin bo$almasr sonucunu dolurur

Madde 7 (Giireve Son Verme)

Genel kurul halinde toplanan gijrev ba$mdaki segilmiq diler yargrglar tarafindan gerekli

ko$ullan ta$rmadrgtna iigte iki gogunlukla karar ve lmedikqe, hiq bir yarglcln g6revine son

verilemez. Bu yargrg dnce Mahkeme Genel Kurulu tarafindan dinlenir Goreve son verme

usuliiniin ba$latllmasl igin her hangi bir yarg1g talepte bulunabilir

BOLUM II
MAHKEME BASKANLIEI

Madde 8 (Mahkeme Balka ve Batkan Yardrmcrlarr ile Biiliim Ba$kanlan ve

Baskan Yardrmcrlannln Seqilmesi)

1. Mahkeme Genel Kurulu, Mahkeme Balkanlnl iki Ba$kan Yatdrmclsml ve Bijliim

Ba;kanlafln1, yarglq olarak gdrev siirelerini a$mirmak koiuluyla' i'iq yllhk bil siire iqin

seqer. Yeniden gijreve segilebilirler'

2. Her Bdlum, ay $ekilde Biiliim Ba$kanrnrn gdrevini yerine getiremeyecek durumda

olmasr halinde yerine gegecek olan bir Baqkan Yardlmclsrnl ug yrll* bir siire iqin seqer;

bu gdreve yeniden seqilebilirler

3. Baskanlar ve Ba$kan Yardrmcrlan, yerlerine yenile seqilinceye kadar gdrevlerini

siirdiidirler,

4. Bir Bagkanm veya Bagkan Yardtmcrslntn Mahkeme iiyeliginin sona ermesi veya normal

siiresinden dnce istifa etmesi halinde' duruma giJre Mahkeme Genel Kurulu veya ilgili

Bdliim, bu gijrev doneminin geriye kalan stiresini taman[ayacak olan kigiyi segec

5. Bu maddede sdzii edilen segimler gizli oyla yaprlrr; segimlerde sadece seEilmis mevcut

yargrglar oy kullamr Hig bir yargtcrn segilmig mevcut yargrglanndan mutlak

qoEuntugonun oyunu saglayamamasr halinde' en fazla oyu alan iki yargrcrn kahlacagl

ikiinci Uii oylama yap lr Oylann eiit dag mast halinde, 5 maddeye gijre krden i olan

yargrE segihnig olur

Madde 9 (Mahkcme Ba$kammn Giirevleri)

1. Mahkeme Ba$kanr, Mahkemenin gah$masrm ve idaresini sallar' Bagkan Mahkemeyi

temsil eder ve dzellikle Mahkemenin Avrupa Konseyi makamla yla olal ili$kilerinden

sorumludur.

2. Ba$kan, Mahkeme Genel Kurul toplantlla na' Biiyuk Daire toplantrlanna ve beq

yargrgh kurul toplanhlanna ba$kanl* eder.

3. Baskan, nezdinde segildifi Sdzle$meci Devletle ilgili davalar dr$rnda' Dairele n

gdrmekte oldugu da\ alara kclr lmaz

Madde 10 (Mahkeme Baskan Yardrmcrlarrmn Giirevleri)

Mahkeme Baqkan Yardrmc afl Mahkeme Ba$kanlna yardlm eder. BaSkan Yardlmcrlarr,

Batkanrn gdrevini yapamayacak durumda olmasl veya Batkanhk makamlnrn bolalmasr

halin<ie, veya Baqkanln istegi iizerine Ba$kanln yerine gdrev yapallar' Ba$kan Yardrmcrlan

Bdltim Ba$kanl*lan da Yaparlar.

Madd€ 11 (Ba$kanm Yeya Ba$kan Yardrmcrsrmn Yerine Geqme)

Mahkeme Baikantnln ve Bagkan Yardlmctlarlnln aytu anda giirevlerini yapamayacak

durumda olmalan veya bu makamlann bofalmli olmasr halinde' Mahkeme Bafkanllgt bif

B6liim Baskanl, bdliim Baskanl yoksa 5. maddeye gdre kldemli olan ba;ka bir seqilmi$

yarglg iistlenir.



Madde 12 (BiiHmlerin ve Dairelerin Batkanhklan)

Bdlum Bagkanlan, iiyesi olduklan Bdliimiin ve Dairelerin oturumlanna bagkanl*

ederler. Bdli.im Bafkanlannln gtuev yapamayacak durumda olmala ve Bdliim

Ba$kanllgrnm bogalmlt olmasr halinde veya Btili'im Ba$kanlnln isteEi iizerine Ba$kan

Yaidrmcrlan BaEkantn yerine geqer' Bunun miirikiin olmamasr halinde ise' Rdlum ve

Dairelerin iiyeleri 5. maddede dngiiriilen kldeme gdre BaSkanlann yerini alrlar'

Madde 13 (Batkanl* YaParnama)

Mahkeme yarglqlan, vatandagl olduklar veya nezdinde seqildikleri Sdzletmeci

Devletlerin taraf olduklan davalarda baqkanhk yapamazlar'

Madde L4 (Cinslerin Dengeli Temsili)

igtiiziigiin bu bitliimiinde ve daha sonraki biilimle nde dijzenlenen atamalarrn

yaprlmasr-ile ilgili olarak Mahkeme, cinslerin dengeli dagrllmlnl saglayacak bir politika

i / ler '  

B.LLM ul
YAZI IgLERi MUDiJRLUdU

Madde 15 (Yazr isleri Miidiiriiniin Segilmesi)

1. Mahkeme Yazr iqleri Miidiirii, Mahkeme Genel Kurulu tarafindan seqilir' Adaylar'

yiiksek ahlaki nit;liklere ve hukuk' idare ve dil bilgisine sahip ve makamrn gerektirdigi

g6revleri yiiiitebilecek gerekli tecriibeye sahip olmahdlr'

2. Yaa igleri Miidurleri beq yrl igin segilirler ve yeniden seqilobilirler' Genel Kurul

halinde toplanan yarglglann iiqte iki golunlugu taraflndan Yazl i$leri MiidiirliiEiniin

gerektirdigi faitlan artft tafrmadrglna karar verilmedikqe' Yazl I$leri Miidiirli

io.evind.n allnamaz Mahkeme Genel KuruLt iince Yazr igleri Miidiirtinii dinler' Her
'Iangi 

bir yargrg, Yazr igleri Miidiiriiniin gdrevinden ahnmasr usuliinij bir dilekgeyle

ba$latabilir.

3. Bu maddede s6zii edilen seQim, sadece seqilmi$ yargtqlann katrlmasryla ve gizli oyla

yap a. Hiq bir adayrn segilmig yarglglann mutlak gogunlulunun oyunu alamamasr

iraiind., en-fatla oyu alan iki aday arastnda yaprlacak ikinci bir seqimde en tazla oyu

alan aday segilir. Oylann eqit dagrlmasl halinde ilk olarak varsa bayan aday' ikinci

olarak daha yaSL aday seqilmiq olur

4. Yazr isleri Miidii .i gdreve ba$lamadan 6nce Mahkeme Ba$katufin' eler gerek varsa

Mahkeme Genel Kurulu'nu dniinde a$aErdaki gibi yemin eder veya and iEer:

"insan Haklarr Alrupa Mahkemesi Yazr illed Miidiirii olarak bana verilen gdrevi

sadakatle. basiretle ve biiyiik bir dzenle yapacagrma yernin ederim veya and iEerim" Bu

beyan lutanaga gegirilir'

Madde 16 (Yazr isleri Miidiir Yardrmcrlarrnm Segilmesi)

l. Mahkeme Genel Kurulu, dnceki maddede ijngiirijlen fartlarda ve tarzda \'e illnr siirc

igin iki tane Yaa igleri Miidit Yardlmcrsr seqer. Yazl itleri Miidiiriinun gijrevden

airnma usulti. Miidtir Yardlmcrlan igin de uygulantr. Mahkeme her iki konuda da Yazr

i$led Miidiiruniin gitriisiinu ahr.

2. Bir Yazl igleri Mii<liir Yardmclsr gijreve ba$lamadan ijnce' Mahkeme Baikam dniinde'

gerektiEi takdirde Mahkeme Genel Kurulu dniinde, Yazr i$leri Miidiiru iqin iJngdiilen

aynr yemini eder veya and iger. Bu beyan tutanaEa Seqirilir'



Madde 17 (Yazr Igteri Miidiiriiniin Giirevleri)

1 Yazr iqleri Mudiirii, Mahkemenin gurevlerini yerine getirrnesine yardtmct olur ve
Mahkeme Bagkanlnln denetiminde Yazr iglerinin iirgiitlenmesinden ve faaliyetinden
sorumludur.

2. Yazr i$leri Miidiiril, Mahkeme arqivini tutar; Mahkeme dniine getirilen veya getirilecek
olan biittin davalarda Mahkerneden yapllan veya Mahkemeye gdnderilen biitiin
yazrqmalar ve bildirinier Yazl i$leri Miidiirii kanaLyla ytrtitiiliir

3. Yazl itle Miidiirii, bu makama verilen takdir yetkisine baglt olarak, Mahkemenin

EaLgmasryla ilgili bilgi taleplerini ve ijzellikle bastndan gelen istekleri karqlla.

4. Yazr i$lerinin gallgmasr, Yaa I$leri Miidtirii tarafindan hazrrlanan ve Malikeme Ba$kanr
tarafindan onaylanan genel talimatlarla diizenlenir.

Madde 18 (Yazr itleri Tetkilatr)

t. Yazl i$le.i, Mahkeme taralindan kurulan Bdlumler e$it saylda Biilijm Yazr i$le nden ve
Mahkeme tarafindan ihtiyag duyulan hukuki ve idari hizmetle saElayacak gerekli
birimlerden meydana gelir

2. Bdliim Yazr I$leri Miidurii, Boliimiin gorevlerini yedne getirmesine yardrmcr olur ve
kendisine de B6lum Yazt lfleri Miidiirii yardlmc tk eder.

3. Yazr i9leri Mi.idilril ve Miidiir Yardrmcrlarr dtgmda, hukuk sekreterleri dahil Yazr i;leri
giirevlileri, Mahkeme Ba$kanr'mn ve onun talimatryla hareket eden Yaa itleri
Miidtirti'nun uygun g6rmesiyle Avrupa Konseyi Genel Sel{rete.i taraflndan gdteve
atanlI,

B6LUM IV
MAHKEMENIN QALISMASI

Madde 19 (Mahkemenin qah;ma Yeri)

l. Mahkemenin qahfma yeri, Avrupa Konseyi'nin Strasburg'daki qal4ma ye dir. Ancak
Mahkeme gerekli gdrdiiEii takdirde, Avrupa Konseyine iiye Devletlerin srmrlan iqinde
her hangi bir yerde gahqabilir

2. Mahkene, bir ba$vurunun incelenmesinin her hangi bir afamasrnda, kendisi ya da bir
veya birden fazla iiyesi taraflndan ba$ka bir yerde bir soru$turma yap masma veya
diger bir gijrevin yedne getirilmesine karar verebilir.

Madde 20 @4ahkeme Genel Kurulunu Toplanmasr)

1. Mahkeme Genel Kurulu, Sdzle$meye ve bu iqtiiziige gdre g6revle nin yeine
getirilmesinin gerektirdili her zaman Mahkeme Ba$ka taraflndan toplanttya gaEfiltr.
Mahkeme Genel Kurulu, Mahkeme uyelerinin en az iiqte biri tarafindan talep edilmesi
halinde ve yrlda en az bir kez idari konulan ele almak iizere Mahkeme Baqkanr
tarafindan toplantya qa$rLr.

2. Gdrev ba$rndaki segilmiq yargrg sayrsrnln iiqte ikisi, Mahkeme Genel Kurulunun
toplantl yeter saylsml olugturur.

3. Toplan! yeter saylslna ula$mamasl halinde, Balkan toplantlyl erteler.

Madde 21 (Mahkemenin Diler Toplantrlan)

1. Btiyuk Daire, Daireler ve Komiteler tam giin gal$rr Mahkeme Batkamnln dnerisi
iizerine, Mahkeme her yrl oturum taihledni tespit eder.

2. Bu tarihler dr$rnda Biiytik Daire ve Dai.eler, acil durumlarda Baqkanlarr tarafrndan
toplantrya qagnh.
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Madde 22 (Miizakereler)

Mahkemenin miizakereleri kapalld[ Mahkemenin miizakereleri gizli tutulur.

Miizakerelere sadece yargtglar katrhr. Miizakerelerde Yazl iqleri Miidiiru veya yerine
gdrevlendirdigi bir ki$i ile birlikte, yardrmlan gerekli giiriilen Yazr iqleri gdrevlileri ve
gevirmenler de hazr bulunut. Mahkemenin dzel bir karan bulunmadlkQa ba$ka hiq
kimse miizakereye ahnmaz.

Bir sorun hakknda Mahkemede oylamaya geqilmeden dnce Ba$kan, sorun iizerine
giiru$lerini belirtmelerini yargrglardan isreyebilir

Madde 23 (Oylamalar)

Mahteme kararla mevcut fyelerin goEunluk oyuyla ahmr Oylarda egitlik bL]lunmasl
halinde, yeni bir oylama yaprlrr, ve yine egitlik bulunmasr halinde Ba$kanrn oy verdigi
taraf qoEunlugu olutturur. Bu igtiiziikte aksine hiikiim bulunmadrkga, bu frkra diler
oylamalar igin de uygulanlr

Biiyiik Daire ve Daireler karadanm ve son kararlarim, yarglq sayrslrun qogunluguyla
alr. Kabul edilebilirlik karan ile esas hakhndold karann son oylamalaflnda cekimser
oy kullanrlamaz.

Genel bir kural olarak, el kaldrrma suretiyle oylama yaplhr. Ba$kan, ktdem srrasrmn
tersinden yoklamah oylama yapnrabilir

Uzerinde oylama yap an het sorun agrk terimlerle formtile edilir.

BOLUM V
DAIRELER

Madde 24 (Biiyiik Dairenin Oluqurnu.)

Biiyiik Daire on yedi asil ve iiq yedek yargrgtan meydana gelir

Biiyiik Daire, bu igtiiziiEiin 8. maddesine gdre mahkeme Ba$kanrmn seEildiEi tarihren
baglayarak iig yrllk bir siire iqin olulturulur.

Biiyiik Dairede, Mahkeme Ba$kanr ve Ba$kan Yardrmcrlan ile Bdltim Baikanlan yet
ah Biiyiik Daire [yelerinin taman anmasl igin, Mahkeme Genel Kurulu, Ba$kanrn
iinerisi iize ne diEer biitun yatgrglar, her dokuz ayda bir degi$ecek olan ve tiyelikleri
Sdzlegmeci Devletler arasrnda miirnltin oldulu kadar colrafi dengeyi ve deligik hukuk
sisten'rlerini yansttacak biqimde iki gruba aynlrr Her bir dokuz ayl* ddnem iqinde
Biiyiik Daireye giinderilen davalafl giirecek olan asil ve yedek yargrglar, hcr grup
iginde rotasyona tabi tutulurlar; bu yargrglar, yargtghk gijrev siirele sona ermi$ olsa
bile, yargllamanln tamamlanmasrna kadar Biiyiik Daire yargtcl olarak kalmaya devam
ederler.

ilgili Siizlegmeci Deviet baklnxndan seqilen bir yargtq, bu maddenin iiQiincii fikrasr
dolaylsryla Biiyiik Daitede yer alamamasr halinde, SiJzle$menin 27. maddesinin ikjnci
ve iigiincti fikralafl gereEince Bilyiik Dairede resen (ex officio) yer ahr.

5. (a) Bir Bitlum Baqkamrun Bttyiik Dairede yer alamamasr halinde onun yerine Boliim
Ba$kan Yardtmclsl Biiyiik Dairede yer ahr.

(b) Diger yargrqlann yer almalanna engel bulunmasl halinde, bu yargrglarrn yerine 3.
maddedeki segili$ dijzenledne gdre yedek yargrglar yer ahrlar.

(c) Biiynk Dairenin tamamlanmasr iqin ilgili grupta yeterli yedek yargrq bulunmamasr
halinde, diEer gftbun iiyeleri araslndan kura ile yedek yarglglar gijrcvlendirilir

4.

4.

3.

2.

3.

3.

l .
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2.



6. (a) Buyiik Dairenin Sdzle$menin 43. maddesine gitre yapllan talepleri ele almak iizere
toplanacak olan beq yarglql kurulu aSagrdaki gekilde meydana gelir;

- Mahkeme Baskanr.

- Davayl g6rmtiq olup verdigi karar BUyUk Daire ijniine gdttifiilmek istenen Daireyi
olu$turan Bitltiml.in Ba$ka dl$mdaki Biilum Ba$kanlan, Bulilm Ba$kanlannrn yer
almasrna engel varsa Bdliim Ba$kan Yardrmcrlan, Davayl goren Daire
yargrqlarrnrn drqrnda di$er yargrglar arasrndan rotasyon ile gorevlendirilen baqka bir
yargrq.

(b) ilgili Sdzleimeci Devletin vatanda$r olan veya nezdinde segilen yarglq, be$ kigilik
kurul iiyesi olamaz.

(c) Kumlda yer alamayan her hangi bir iiyenin yerine, davayr giirmii$ Dairenin iiyesi
olmayan ve rotasyon usuliiyle gdrevlendi.ilen bir yarglg geger.

Madde 25 (Biiliimlerin Kuruluqu)

1. Sdzle$menin 26. maddesinin (b) bendinde dngdrtlen Daireler (bu iqtiiziikte "Bijliimler"
olarak adlandrnlrmstr) Mahkeme Ba$kanmm hazrladrgr bir iineri iizerine Mahkeme
Genel Kurulu tarafindan,8. maddedeki ba$kanlk segiminden ba$lamak iizere iig y1lllk
bir si.ire iEin kurulur En az ddrt bdliim bulunur.

2. Her yarglg bir Boliimiin iiyesidir Bdliimier, coE atya ve cinsiyet aqlsmdan dengeli ve
Stizlefmeci Devletler arasrndaki deli9ik hukuk sistenierini yansltacak $ekilde
oluSturulur.

3. Bir yargrcrn mahkeme iiyelili, Bijliimiin olu$turulduEu diinemden dnce sona ermesi
halinde, bu yarglcln Bijltimdeki yeri, Mahkeme iiyesi olarak kendisinin yerine geqcn
yargrg tarafindan doldurulur.

4. Mahkeme Ba$kanl tartlann gerektirmesi halinde istisnaen Bitlumlerin olu$umunda
deliqikler yapabilir

5. Ba$kanln dnedsi iize ne Mahkeme Genel Kurulu ilave bir bdliim kurabiljr.

Madde 26 (Dairelerin Olusumu)

1. Mahkemenin tintine getirilen davalann giiriilmesi igin Sdzletmenin 27. maddesinin
birinci fikasrnda dngdriilen yedi yarglgh Daireler, Btiliiniedn iginden aqalrdaki
sekilde olusturulur.

(a) Her bir dava igin Dairede Bijliim Ba$kam ve ilgili Sdzle$meci Devlet nezdinde
seEilmi$ yargrg yer alrr ilgili Siizleqmeci Devlet nezdinde segilmiq yargrq.
iqtiiziigiin 51 ve 52. maddelerine gdre ba$vurunun gitnderildigi Bdliimijn iiyesi
delilse, bu yargrg Sdzleqmenin 27. maddesinin ikinci frkrasrna gijre bu Dairede
resen (ex officio) yer alrr Bu yargrcrn yer alamamasr ve gekilmesi halinde 29.
madde uygulanlr.

(b) Dairenin diger iiyeleri, Biiliim Batkatu taraflndan ilgili Bdliimiin iiyeled arasmdan
rolasyon usuli iyle SLirer lendir i l i r

(c) Bu surette gdrevlendirilmemit olan Bitliim i.iyeleri, bu davada yedek yargrqlar
olarak yer a]ll.

2. Davamn esasrnrn incelenmesine katllnxg olan yarglglar gdrev siireleri sona ermi$ olsa
bile davayr gbrmeye devam ederler.
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Madde 27 (Komiteler)

Sozle$menin 27. maddesinin birinci fikrasma giire aytu Bitliim iginde iiq yargrgh
Komiteler kurulur. Kagtane Komite kurulacaElna Btjliim Ba$kanlanna danl$tlktan sonm
Mal (eme Batkanl taraflndan karar veril ir.

Komiteler, Bdliim Bagkanl harig tutularak, Bitltim iiyeled arasmda yaptlacak rotasyonla
on iki ay igin kurulur

Bir Komite iiyesi olmayan Bdliimundeki yarglglarm, Komitede bulunmayan iiyelenn
yerine gilev yapmalan istenebilir

Her Komiteye, Boliimdeki kldemli uyeler tarafindan batkanhk yap 1r.

Madde 28 (Katrlamama, qekilme veya Muaf T[tulna)

Oturumlara katllma engeli bulunan bir yargrg, munktin olan en krsa siirede durumu
Daire Baskanrna bildirir

Bir yarg1g, ki$isel menfaatinin bulunduEu veya daha once Devlet gdrevlisi veya davada
menfaati olan tarafln avukatl veya danl$mant olarak, veya bir yargl yeri veya arasttrma
komisyonu iiyesi, veya ba$ka bir sfatla yer aldrgl bir davanln giiriilmesine katllmaz.

Bir yarglg yukandaki nedenlerden biriyle veya 6zel bir sebeple davadan gekilmesi
halinde bunu Daire Ba$kanlna bildirir; Bagkan bu yargrcl davaya katrlmaktan muaf
tutar.

Daire Ba$kanr, bir yargtctn davadan gekilmesini gerektirecek bir neden bulundugunu
dustinecek olursa, durumu ilgili yargrgla gdrti$tir; aralarrnda uyu$mazhk bulunmasr
halinde Daire karar verir.

Madde 29 (Ad hoc Yargtqlar)

Bir Sozlesmeci Devlet bahmtndan seQilmi$ bir yargrcrn Dairede bulunamamasr veya
davadan qekilmesi halinde, Daire Baikanl o Devleti, seqilmiq ba$ka bir yargtct dava
yargrcr olarak veya Siizle$menin 21. maddesinin birinci fikaslnda belirtilen nifeliklere
sahip ba$ka bir kimseyi bir ad hoc yargrg olarak atamak isteyip istemedigini, atamak
isteEi takdirde sdz konusu kiginin adrnr otuz giin iginde bildirmeye davet eder. Br
suretle atanan ki$inin Dairede bulunamamasr ve Eekilmesi halinde de ayfi kural
uygulanr.

ilgili S6zletmeci Devletin otuz giin iginde yanrt vermemesi halinde, atatnada bulunma
hakkrndan feragat ettili kabul edilir

BiI ad hoc yargrQ, yarg1g olarak atanmasrndan sonta davanln gijriilecegi ilk oturumun
agrhsrnda, iqtuziiEiin 3. maddesinde 6ngd ilen yemini eder veya andl iger. Bu beyan
tutanaga gegirilir

Madde 30 (Ortak Menfaat)

Bir qok batvurucunun veya davah Siizlegmeci Devletin ortak bir menfaati bulunuyorsa,
Mahkeme Ba$kan1 taraflan tek bir seqilmig yarglq veya Sdzleqmenin 27. maddesinin
ikinci fikrasrna gdre ad hoc yarglq iizerinde anla$maya davet edebilir Taraflann
anlasamamalan halinde Ba$kan, resen (ex ofhcio) yargrg olarak g6rev yapacak kiliyi
Taraflarca yargrQ olarak dnerilen kigiler araslndan kura ile tespit eder.

Ortak menfaatin bulunup bulunmadlgl konusunda bir uyu$mazllk bulunmasr halinde,
Mahkeme Genel Kurulu karar vedr.



BASLIK II
sut

BOLtiM r
GENEL KURUL

Madde 3l (lqti izi iEe Aykrrt Davranma lmkarut

Bu basllk alnndaki hiikiimler belirli bir davamn gtiflilmesi slrasmda Mehkemenin

g"r"tiigi ,kaira" ,utuflara danr$arak, igtijziile aylofl dawanmaslm engellemez'

Madde 32 (UYgulama Talimadan)

Mahkeme Ba$kant, iizellikle duruqnada bulunma ve dilekqelerjn veya diger belgelerin

Aoryuy" ronut.u.tyt" ilgili olarak uygulama talimatlan yaylmlayabilir-

Madde 33 (Yargrlamanm AleniliEi)

l Bu maddenin ikinci ikraslna gore Daire, kendi kendine veya tir tarafin veya ilgili
- 

t"St" fit U*.i" talebi iizerine aksine karar vermedikge' duruimalar alenidir'

2. Durugmayl izleyenler ve basrn mensuplan, gocuk ve.genqlerin menfdatlerini veya
- 

;"1fi;62e1 yapmlannl koruma n gerektirmesi halinde' veya adaletin zarar

"o*l"ei 
o-r-hailerde D,rirenin kesinlikle gerekli olduEuna inandrF 6lqide'

i"."ti^* li. ,"pf"rndaki Senel xhlak' kamu diizeni veya ulusal gtivenlik amaclyla bir

aluru$mantn tamamlndan veya bir ktsmlndan grkanlabilir

3. Bir bagvurunr:n kayda girmesinden sonra' iqtiiziigtn 62 maddesinde dngdriilen dostane
' 

.orii- Inli"uL"."teri qergevesinden verilenier dlqrnda Yazr i$leri Mudi'irliiEiine verilen

iuii. u"it""t, l"ft" iraikanr bu mad<lenin ikinci fiLtasrnda gdsterilen sebeplerle kendj

t""a-i-." i"v"'Ui. tarafin veya ilgili kqilerden birinin talebi ilzerine aksine karar

vermedikqe kamuya aqrktlr.

4. Birinci veya iigtincti fikaya giire yapllan bir gizlilik talebjnde gerekq.e gdsterilir ve

;;;" gti 
" 

,luruq-u ueya tetgtterio tammen mi yoksa krsmen mi kamuya kapal

olmaslnln istendigi belirtilir'

Madde 34 (Kullamlacak Diller)

l Mahkemenin resmi dilteri ingilizce ve Ftansrzca dr'

2. Bir ba$vuru hakkrnda kabul edilebilirlik karan aLnmadan iince' Sdzle$menin 34'
- 

.noai".io" gdre basvurucular veya temsilcileri tarafindan gijnderilen biitiin muhaberat

"" 
iff"rci.:t, la"fti"menin resmi dillerinden birinde deEilse' Scizleqmeci Derletlerin

resmi dillerinden biriyle YaPllu

3. (a) Bir Sdzlegmeci Devletin resmi dillerinden birinin kullanrlmasrna devam edilmesi
- 

i"in oui." nuitut tarafindan izin verilmedikqe' bir duru$ma konusunda.veya davann

;;; 
-;bbtl" 

bulunmasrndan sonra ba$vuruculann veya temsilcilerinin biitiin

muhaberatr ve dilekgeleri Mahkemenin resmi dillerinden tririnde yaptltr

(b) Biiyle bir iznin verilmesi halinde, yapllan sdzlii sunu$larln veya-yazrh beyanlarm
'- 

G;;;yt;"y, Fransrzca'ya gevrilmesini saglama sorumlugu ve mastaflan

ka;$ ama ytikiirnliiliigii talep eden tarafa dii$er'

4. (a) Taraflann ba$vurulan' kendileri veya 3 gahtslarla aralanndaki tiim yazrsmala

rnuht"."ninfesmidil lerindenbirindeyaprlrrDairebagkantlesmiolmayanbildil in
kullamlmasrna izin verebilir

(b) Bdyte bir iznin ve lmesi halinde, sdzlu sunu$lann veya yazrL beyanlanntn
' ' 

ingilit."'y" veya Fransrzca'ya amnda sdzlii veya yazth terciime masraflarl talepte

bulunan tarafin yiikiimliiliigundedir
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5. Daire Batkatu davah Stjzlegmeci Devletin yaphgt yazrl sunulun bagvurucu tarafrndan
anla$rlabilmesini kolaylaltrrmak igin, yazrl sunu$un o Devletin resmi diline
gevrilmesini saglamaya davet edebilir

6. Mahkeme iiniine glkan herhangi bir tamk, uzman veya ba$ka bir hi$i, iki resmi dilden
birini yeterince konugarmyorsa, kendi dilini kullanabilir. Bu durumda yaa isleri
Miidtirli, bu beyanlann gevrilmesi igin gerekli diizenlemele yapar.

Madde 35 (Sbzletmeci Deyletlerin Temsili)

Stizlegmeci Devletler, temsilcileri (Ajanlan) tarafindin temsil edilir: temsilci avukat
veya daru$man yardfi[ alabi]ir.

Madde 36 (Baqvuruculann Temsili)

19 Kifile., hiikiimet dlqr ijrgt ler veya birey gruplafl batlangrqra, Siizle$menin 34.
maddesine gdre ba$vurulanm bizzat kendiled veya bu mnddenin dbrdiincti fikrasrna

4.

2.

3.

2.

3.

5.

t .

giire atanmli temsilcileri arac tgtyla yapabilirler.

iqttizugiin 54. maddesinin 3 (b) bendine gdre, batvurunun davah Sdzle$meci Devlete
bildirilmesinden sonra Daire Baqkam, bu maddenin dijrdiincti frkraslna sore
ba$vurucunun temsil edilmesi talimatl vetebilir.

Daire Batka aksine karar vermedikge, Daire tarafindan yapllmasrna karar verilen
veya balvuru hakkndaki kabul edilebilirlik karanndan sonraki yargrlama amacryla
yaprlacak olan bir durugmada br$vurucu temsil edilmek zorundadr
(a) Bagvurucunun temsilcisi, her hangi bir Sdzlegmeci Devlette qal$maya yetkili olan
ve S6zle$meci Devletlerin tilkelerinden birinde ikamet eden bir avukat veya Daire
Ba$kanmrn kabul ettig ba$ka bir kqi olabilir
(b) Daire Ba$kanr, temsilin zorunlu hale gelecek olmasr durumunda, basvurucuya kendi

davasrnr eEer gerekliyse bir avukat veya kabul edilmi$ bir remsilci laidrmryla
sunma izni verebilir

(c) Daire Ba$kanl, istisnai dururnlarda ve yargllamanrn her hangi bir a$amasm{:la,
lartlann veya avukat ya da yukandaki fikraya g6re atanml$ ki$inin davrant$lanmn
gerektirdiEini dii$iinmesi halinde, bu avukahn ya da atanml$ kisinin arhk
ba$vurucuyu temsil edemeyecegini ya da ona yardrm edemeyecegini re
ba$vurucunun ba$ka bir temsilci aramast gerektigini bildirebilir

Avukat veya diger atanmr! temsilcinin, veya kendi davasrnl bizzat sunma izni isteyen
bagvurucunun Mahkemenin resmi dillerinden bi ni yete nce biliyor olnrasr gerekir.
Ancak, igtiiziigun 34. maddesinin tigiincii fikraslna giire resmi olmayan dillerden
bi nin kullamlmastna Daire Bagkam tarafindan izin verilebilir
Madde 37 (Muhaberat, Tebligatlar ve Davetiyeler)

Devlet temsilcilerine (ajanlanna) veya taraflann avukatlanna gijnderilen muhaberaL ve
tebligatlar, taraflara gcinderilmiS sayrlr.

Devlet temsilcileri veya tarallafln avukatlan drqrndaki kiqilere bir muhaberat, tebligat
veya davetiyenin giinderilmesi iqin, Mahkeme bu tu bir muhaberat, tebligar veya
davetiyenin iilkesi iizerinde sonug doguracaEr Devlet Hiikiimetinin yardrmrnrn gerekli
oldugunu diitiinmesi halinde, Mahkeme Bagkam gerekli kolayllF gcjsrermeii iqin
Hi-ikiimete doErudan ba$vurabilir

Mahkeme maddi olaylan ortaya grkarma veya delil toplama amacryla yerinde
soru$turma yapm,k veya diizenlemek istediEi zaman, veya bu tilkede ikamet edcll vcya
iilkeden gegecek bir kiqinin Mahkeme iini.ine qrkmaslu istedjgi zaman da aynt kural
uygulamr.
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Madde 38 (Yaz r Dilekgeler)

1. Duruma gdre Daire Bagkanr veya raportor yarglq taraflndan belirtilen siire geqtikten

sonra, b; iEdiziiEe gdre dosyaya hig bir yazrl beyan veya belge konulanaT Daire

Bagkanr akiine karar vermedikge, ongd ilen zaman srmn dlglnda veya 32 maddeye

gdie yaylnlanan uygulama talimatrna aykrrr olarak hiQ bir yaz bcyan veya belge

dosyaya konamaz.

2. Yuka da birinci flkada dngijdilen zaman slntnna uygun davranllmasl bak)mlndan

belgenin gdnderildili tarih, gijndednin damgalandrgr, eler damga bulunmuyorsa, YazI

isleri tarafi nda allndrgr tarihtir.

Madde 39 (Geqici Tedbirler)

l Daire veya gerekiyorsa Daire Baqkmr' bir tarafln veya ilgili herhangi bir kitinii talcbi

iizerine veya dogrr:dan kendisj, taraflarrn menfaati veya iiniindeki dava n geregi gibi

gdriilebilmesi igin ahnmasr gerektiEini dii$undiigii gegici tedbirleri taraflara bildirebilir

2. Bu tedbirlere iliskin bjldirimler Bakanlar Komitesine verilir

3. Daire, bildirdiEi bir gegici tedbirin uygulanmastyla baglantlL bir 'konrr hakkrnda

tarafl ardan bilgi isteyebilir

Madde ,10 (Bir Bagvurunun Acil Tebligi)

Acil bir durumda Yazr iqleri Miidiirii Mahkeme BaEkammn izniyle' ba$ka usulii

i$len' erin yaprlmasl sakh kalmak kaydlyla ve milnkiin olan her tiirlii araqla kendisine

yaprlan bagvuru hakkrnda ilgili Sozte$meci Devleti bilgilendirir ve bafvurunun konusunu

krsaca bildirir.

Madde 41 (Oncelikli Dava)

Daire, incelemeye hazr duruma gelen baqvurulan srraslyla ele alrr' Bununla heraber

Daire, belirli bir ba$vuruya cincelik tanrnmasua karu verebilir.

Madde 42 (Delil Toplanmasr Igin Tedbirler)

l Daire taraflardan birinin veya tiEiincu bir Lanfln talebi iizerine veya kendiliEinden,

davanrn maddi olaylanna aErklk getirmesini saglayabilecegini diitiindiigii delilleri

toplayabilir. Daire, ba$ka $eylerle birlikte' taraflardan yazrh deiil sunmalannr isteyebilir

vJ hnrkhklan veya beyanla yla Dairenin gaircvini yetine getirrnesine yatdrmcr

olabilecek bir tanrEr veya uzma veya ba$ka bir srfata sahip herhangi bir kirnseyi

dinlemeye karar verebilir

2. Daire, yargrlamanrn herhangi bir anrnda, iiyelerinden birini veya birden lbzla iiyesini

veya Mahkemenin tlifier yarglglannl yerinde inceleme veya sorutturma yapmalarr veya

bagka bir bigimde delil toplamalirn igin giirevlendirebilir' Daire bu delegasyona

yardrmcr olmasr igin dl$arldan baEunslz uzmanlar atayabilir'

3. Daire kendi istedigi bir kimseden veya bir kurumdan bilgi edinmek iqin, belirli bir

konuda gdriis beliftmesini veya rapor sunmasnl isteyebilir'

,1. Taraflar, delil toplanmasr igin alnan tedbirlerin uygulanmasl slrasrnda Daireye veya

onun dclega\) onunr Yard,m ederler '

5. Bir bagvurucunun veya davah Sdzle$meci Devletin talebj iizerine yukarxltki frktalar

gereEince bir raporun hazlrlanmasr veya tedbirlerin ahnmasl halinde' Daire aksine karar

vermedikqe bunun masmllafl o tarafqa kar$ anlr' Diger durumlarda Daire, bu

masrallafln Avrupa Konseyi tarafindan ml kar;llanacaElna yoksa masraflann raporun



naaflanmasrnl veya diEer tedbirlerin all
ur".ina" .i u,.uliri"i!,io;i.]i;";r."i]1T3:'.:ltalep eden batvurucu veva iisiincu kjsi
tayrn edilii. 

er clurumda masraflar Daire Bagkant tarafindair

Madde 4J (Ba$vurularrn Birleslir i lmesiye Aynr Anda incelenmesi)
t 

3fr::;,.1ffi11,:",."j:Fl.-1iflll: *r" kendilisinden, iki veya daha fazra basvurununbirle$tirilmesine karar verebilir.

' 3if:Hrt#Jil.H*rle$tirmetkonusunda karar veme vetkisi saktr karmak kavdrvra,
muhakemesinin aynr a'0" ,*u#rt"XTl;#Jl 

Dairenin Stirevlendirildili balvuiularrn

Madde 44 (Davamn Diiqmesi ye yeniden Kayda Ahnmasr)
1. Bjr Sttzle$meci barvurucu Devlet, yazr igleri Mtjdtidite davaya devam errnemeniyetinde oldugunlr bildirdiEi zaman, davanln diger taran Sozlelmecl Devlet veyaDevierlerin buna karrtmalan halina., our" sort"i-."niiii. l"*#rili ,0." ur""".diilmesine karar verebilir.
2. Kabul edilebilirlik karan verilmis.olan bir davanrn diigmesi hakhndaki karar, son karar$eklinde verilir Davamn driqmeii K."" k"J;i;;il;;;"."ili.l"ir)u*"",, 0"""r"son verilmesine, dostrne qdzumorabirecek ra,hlruIel; ;#J';'",)i1,l".1,T;" j:lx"o"Xii'illl :Xl'ff ":lj;"Xi;:maddesinin ikinci fikrasrna eijre-icrasrnr rrr"y"u 

""ri iii","ail.. ii"uno, nutonto.Komitesine siinderir
, 

Yilf:,T'".Oiy"o'n diitmesine karar verdili zaman, mas.aflan da rakdir eder. Kabutedilebilirlik Karan veritmemig ri.,r-uuu_o"ditg.n".i'tu;ffi ;;;:;l ddenmesinehukmedilmig ise, Daire Bagkatu bu Kara B"t i"f". i"Ji"rf *'*0"J"".',
o. 

YllO:i:l-9u$rn: 
karan verdiEi bir davafin yeniden kayda alnmasrnr hakrr gdsrerecekrsttnal $artlann bulundugu sonucuna varrsa,a"*y, y"iia"" Uya" 

"i".,*'

DAVANIN AEILMASI
Madde 45 (imzalar)

1 SiizleSmenin 33. veya 34. maddelen[e gdre y-apdan bir barvuru yazrh olarax sunutur veba$vurucu veya ba$vurucunun temsttcrsr laraltndan imzalanrr
2. Bir ba$vurunun htikiimet drsr bir iirgiit,veya bir_bireyler grubu tarafindan yapllmaslhalinde. bagr,uru bu tirtiitii vevi

**ruti*lU*'i;I'J"#,t i-ll'#, ::il:'",:'I;,';"J;l:1,"1: ft ,x;"x nll
J. Bagvuruculann 36. mrddeve stjre temsil_ edilmeleri halinde, temsilci veya temsilcilert i r rafrndan birvekalet  veya yer i i  belge" i  eklenir  

- -  ' - ' "  ' ' ' . ) .

Madde 46 ( Devlet Bagr urularrnrn igeril i ;
Mahkeme tjniine bfu dava setirmek isteyen_S6zle$meci bir Devlet veya Devle erin yazri$leri Miidiirlugiine yapacalr bagvuru agafrdak; nottalar, 4ear: 

- ''" '-t- --rl
(a) Aleyhine batvuru yapllan Sijzle$meci Devletin adr:
(b) Maddi otaylara iti$kin bir beyan;
(c) iddia edilen Sdzlerme ihlal(ler)ine ve ilgili savlara iligkin bir bevan:
(d) SozleSmenin 33. maddesinin birinci frknsrnda belirtilen kabul eJilebilirlik dlgijle.ine(ig h'tuk yollannm tukerilmesi ve altl aylk ,r;; k;;;i,;;"y.,i;iffi ,,,u*,n oo
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l .

(e) Ba;vurunun amacl ve zarar gitrdugii iddia edilen taraf veya taraflar namlna
Sdzle$menin 41. maddesine gttre istenen adil kargrhkla ilgili genel bir ralep; ve

(l) Devlet temsilcisi ve temsilcileri olarak atanan kifilerin adlal ve adresleri ile birlikte

(g) Ilgili her tiirlii belgenin ve Ozellikle ba$vurunun konusuyla ilgili yargrsal olan veya
olmayan kararlann birer kopyasr.

Madde 47 (Bireysel Bagvurunun iqerifi)

Sdzle$menin 34. maddesine gtire yaprlan bir batvuru, Mahkeme Ba$kant aksine karar
vermedikge, Yazl Ifleri Miidurliigiiniin haarladrEt bagvuru formu ile yaplh Barvuruda
$unlar yer allr;

(a) Baqvurucunun adr, dogum tarihi, milliyeti, cinsiyeti, mesleEi ve adresi;

(b) Temsilcisi varsa, temsilcisinin adr, meslegi ve adresi;

(c) Aleyhine ba$vuru yaprlan Sdzlegmeci TarafDevletin veya Devletlerin adr;

(d) Maddi olaylara iligkin az ve iiz bir beyan;

(e) iddia edilen Sdzlegme ihlal(ler)ine ve ilgili savlara ili$kin az ve iiz bir beyan,

(D Bagvurucunun Sdzlegmenin 35. maddesinin birinci flkrasrnda belirtilen kabul
edilebiliflik itlgiilerine (i9 hukuk yollanmn riiketilmesi ve altl aylrk siire kurahna)
uyduguna dair az ve 6z bir beyan; ve

(g) Bagvurunun amacr ile birlikte batvurucunun Sdzle$menin 41. maddesine gore
bulunmak istedigi adil kargrhkla ilgili ralebin genel olarak belirtilmesi; ve bunlann
yamnda

(h) ilgili her tiirlii belgenin ve ajzellikle bagvnrunun konusuyla ilgili yargrsal olun veya
olmayan kararlann birer kopyast .

Bagvurucular aynca;

(a) Sitzleqmenin 35. maddesinin birinci flkrasrndaki kabul edilebilirlik dlgillerinin (ig
hukuk yollanmn tiiketilmesi ve altr ayllk stire kurah) yerine getirildiEini Sijstermek
amacryla bilgi ve tjzellikle yukandaki bi nci fikramn (h) bendinde sdzii eclilen
belgeler ve karadan saglar; ve

(b) $ikayetlerini baqka uluslararasr soru$turma ve gijziim organlan dniine gdtiiriip
gittiimediEini bildirir

Kimliklerinin kamuya agrklanmasrnl istemeyen ba$vurucular, Mahkeme iintindeki
yargllama hakklnda kamunun bilgi edinmesi $eklindeki normal kuraldan ay lmayl
haklt k abilecek sebepte g6sterir ve sunar Daire Bagkanr kmliEin sakh nt;lmaslna
istisnai ve gerqekten gerekli hallerde izin verebilir

Birinci ve ikinci fikralarda yer alan gereklere uymama, ba$vurunun kaydedilmemesi ve
Mahkeme tarafindan incelenmemesi sonucunu doEurabilir

Genel bir kural olarak bagvurunun yaprldrF tarih, bagvurunun konusunu 6zetler $ekildeolsa bile baivurucunun ilk mektubunu gdnderdiEi tarihtir Bununla birlikte Mahkeme.
hakli sebeplere dayanarak, ba$vuru ta hi olarak baSka bir tarihi kabul edebilir

Baqvurucular adres deEiliklikleri ve ba$vuruyla ilgili ko5ullardaki degigiklikler
hakkrnda Mahkemeyi bilgilendirmeye devam eder

2.

o.

4.

5.

3.
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BOLUM III
RAPORToR YARGtqLAR

Madde 48 (Devlet BafvurularD

l. Sdzleqmenin 33. maddesine gdre bir ba;vuru yaprldrEtnda, davayr gdrmek iizere
olutturulan Daire, bir veya birden fazla yargrcr raportiir olarak gdrevlendidr.
Raportiirler, iqtiiziigi.in 49. maddesinin ddrdiincii fikrasma gdre ilgili Siizleqrneci
Devletlerin yazrh cevaplannr aldtktan sonra gerektigi takdirde kabul edilebilirlik
hakklnda bir rapor sunarlar.

2. Sdzleqmenin 33. maddesine gdre yapllan bir bagvurunun kabul edilebjlir oldugu
aglklandlktan sonra, Rapo.tijr yarglglar bu raporlan, taslaklan ve Dairenin gcirevini
yerine getimesi srasrndd yardlmcl olacak diger belgeleri Daireye sunarlar.

Madde 49 (Bireysel Ba$vurular)

1. Sijzle$menin 34. maddesine gijre bir ba$vuru yap drgrnda, davayl gijrmesi iqin
kendisine havale edilen Biiliimiin Bagkam, baqvuruyu inceleyecek olan bir Raportdr
Yargt g gitrevlendirir.

2. Raportiir YargrElar ba$vurulan incelerken;

(a) Her hanSi bjr maddi olay hakkrnda ilgili oldugunu diigiindukleri bilgi, belge veya
materyalleri, belirlenen stire iqinde tarafl ann sunmalanm isteyebilirler;

(b) Baqvurunun bir Daire tarafindan incelenmesi $eklinde Biiliim Ba$kanlnln talimatr
yoksa, bagvurunun bir Komite tarafrndan ml yoksa Daire tarafindan ml ele
alrnacagrna kara r \erebil ir ler.

3. Sdzle$menjn 28. maddesine gdre davantn bir Komite tarafindan incelenmesine karar
verilmi$ ise, Rapofi6r Yarglcln raporunda asagrdaki konular yer allr.

(a) ilgili maddi olaylaln bir dzeti;

(b) Baqvurunun kabul edilemez olduguna veya davantn dii$mesine karar verilmesi
dnerisini gerektiren sebeplerin bir ctzeti.

4. Bir dava Siizletmenin 29. maddesinin birinci fikasr geregince ele allndrgr takdirde,
Raportdr Yarglcln raporunda agagldaki hususlar yer alr:

(a) Bu maddenin ikinci fikasrna gcire elde edilen bilgileri de igeren ilgili maddi
olaylann bir dzeti;

(b) Bafvuruda Siizle$meye gdre dogan sorunlann belirtilmesi;

(c) Gerektigi taktirde esas hakkrndaki geqici bir giiruq ile birtikte, kabul edilebilirlik
konusunda ve diEer i$lemler haklonda bir atneri.

5. Siizleqmenin 34. maddesine gdre yaprlan bir baqvuru hakklnda kabul edilebilirlik
Kamn verilmesinden sonra raportdr Yargrg, gOrevlerini yerine getirirken Daireye
yardrmcr olabilecek raporlan, taslaklan ve diler belgeleri Daireye sunar

Madde 50 (Bnytk Dairedeki Yarg amada)

Bir davamn Silzleqmenin 30 veya 43. maddelerine gdre Biiyiik Daire ijni.ine getifilmesi
halinde, Biiyiik Dairenin Ba$kanl Biiyiik Dairenin bir veya Devlet ba$vurusu halinde bir
veya birden qok iiyesini Rapoftiir Yarglq olarak gijrevlendirir
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BOLUM IV
KABUL EDiLEBiLiRLiK YARGILAMASI

DEVLET BA$VURULARI

Madde 51

l. S6zle$menin 33. maddesine gtjre bir ba$vuru yap drgr zaman, Mahkeme Baqkanr
hemen bu bafvuruyu davah Siizlelmeci Devlete teblig eder ve baSvuruyla ilgili olarak
Btiliimlerden birini eOrevlendirir.

igtiiziiEiin 26- maddesinin birinci fikrasmm (a) bendine gdre ba$vurucu ve davah
Stizlegmeci Devletler baklmlndan seqilmit olan yarglglar davayr gdrmek iizere
olu$turulan Dairede resen (ex officio) yer ah ar. Batvuru birden fazla Sdzlc$mcci
Devlet taraflndan yaprlmr$ ise, veya igtiizijgiin 43. maddesinin ikinci fikraslna gdre b;r-
likte incelenebilecek nitelikte Sajzlelmeci Devletler taraflndan ay konuda birden fazla
baqvuru yaprlmrg ise, i9 ttiztiEtin 30. maddesi uygulanr.

Bir Bitlumun gdrevlendirilmesi iizerine Bdltim Bagkanl 26. maddeye gdre bir Daire
oluqturur ve davah Sdzle$meci Devleti kabul edilebilirlik hakkrnda yazrh gijrii$lerini
bildirmeye davet edet Bu surede elde edilen g6ri.i$ler, Yazl i$leri Miidud tarafinda
ba$vurucu Sdzle$meci Devlete iletilir; baFvurucu Devlet cevap olarak kendi gdriiglerini
sunabilir.

Daire bagvuru hakkrnda kabul edilebilirlik Kara vetmeden ijnce, taraflafl daha bagka
yazrlr gdri j ! lerini sunmaya dave( edebil ir .

Bir veya daha fazla Siizlegmeci Devletin talebi iizerine veya Dairenin kendililinden
karar vermesi halinde, kabul edilebilirlik konusunda bir duru$ma yaprh

Daire Ba$kam taraflara dam$trktan sonra, yazrl ve gerektili taktirde sdzlti usulii tespit
eder ve bu amagla yaz 1 gdriiilefin dosyaya konulmasr iqin bir zaman srnrrr tayin eder.

Daire yapacaEl miizakereleri slraslnda, Raportor Yarglqlar taraflndan 48. maddenin
birinci fikmslna gdre sunulan raporu diklate alr.

BIREYSEL BASVURULAR

Madde 52 (Komite Oniindeki Usul)

Sdzlegmenin 34.maddesine gijre yapllan bir baqvuru iize ne Mahkeme Bagkanr bir
Bdltimii gdrevlendirir: Mahleme Ba$kanr bu g6revlendirme srrasrnda davalann
Bdltimler arasmda adil dag lml igin qaba gitsterir.

Bagvurunun bir Daire taraflndan gitrtilmesine karar vedlmesinden hemen sonra,
Sdzletmenin 27. maddesinin birinci fikrasrnda ijngdriilen yedi ya.glgh Daire, iqtiiziigiin
26. maddesinin birinci fikrasr gereBince ilgili B6liim Ba$kanr taraflndan olu$turulur.

2.

3.

4.

5.

6.

'7.

2.

1.

3. Yukarrdali frkraya giire bir Daire olugturulurken, Bdliim Bagkatu bu iqtiiziikte Daire
Ba$kanma verilen btitiin yetkileri kullamr.

Madde 53 (Komite Oniindeki Usul)

1. Komite milzakereleri srasrnda, iqtiiztigtin 49. maddesinin iigiincti fikrasma gijre
Raportijr Yarglcln sundugu raporu dikkate al1r.

2. Raportijr Yargrg Komite iiyesi deEilse, Komjtenin mijzakercle ne kahlmast iqin davet
edilebilir

3. Bir ba$vuru hakkrnda daha lazla inceleme yapmadan kabul edilemezlik veya davanrn
diiqmesi karan verilebilecek olmasr halinde, Komite bafvuru hakkrnda Sdzle$menin 28.
maddesine gdre oybirligiyle kabul edilcmezljk veya davantn dii$mesi karan verebilir.
Bu karar kesindir.
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4. Bu maddenin iigiincii frkrasma giJre bir kara-r verilmemil ise baqvuru, iqtiiziiEiin 52'

maddesinin ikinci fikrasma gdre olulturulan Daireye giinderilir'

Madde 54 (Daire Oniindeki Usul)

l. Daire miizakereleri sraslnda, igtuziiltiin 49. maddesinin dordillcti likrcsrnc gcire

Raportdr Yarglcrn sundugu raporu dikkate allr.

2. Daire, ba$vurunun kabul edilemez olduguna ve davanln dtitmesine hemen karar
verebilir.

3. Ya da Daire,

(a) Taiaflardan maddi olaylarla ilgili oldugunu dii$iinduEii bilgi' belge veya diger
materyalledsunmdsl isteyebilirl

(b) Davah sdzle$meci Devlete ba$vuruyu teblig eder ve Devleti bagvuru hlkkrndaki
gtirii$lerini bildirmeye davet edebilir;

(c) Taraflafl daha ba$ka yazrl gttrtiglerini bildirmeye davet edebilir'

4. Daire kabul edilebilirlik Karan vermeden dnce, taraflann talebi iizerine veya keidi
isteli ile bir durugma yapmaya karar verebilir Bu durumda Daire aksine kamr
vemedikge, tarailar ba$vurunun esaslyla ilgili sorunlar hakkrnda gi;riiglerini bildirmeye
de davet eder.

5. Daire Ba$kanr iigiincii ve ddrdiincii fikralara gdre Dairenin aldrfr kararlar hakrmtndan
zaman smln da dahil, izlenecek usulii tayin ede.

Devlet Ba$vurula ve Bireysel Bagvurular

Madde 55 (Kabul Edilemezlik itirazlarr)

Davall Sdzlesmeci Devlet kabul edilemezlik konusundaki her hangi bir itirazlnl' itirazrn
dzelligi ve $afilann elverdigi dlgiide, iqtiiziiEiin 51. veya 54. maddeleri gerqevesinde,
duruma gdre yazrh veya sozlii olarak ba$vurunun kabul edilebilirligi haljirndaki gdrii$ledni
sunarken ileri siiriilmek zorundadlr.

Madde 56 (Daire Kararr)

l. Bir Dairc karaflnda, karann oybirligiyle ni yoksa oy goklufuyla m1 alrndrgr belifiilir ve
Karann gerekgeleri giisterilir.

2. Daire kararlafl Yazr i$leri Mudiirii tanflndan ba$vurucuya ve ilgili Sdzle$meci Devlet
veya Devletlere gdnderilir.

Madde 57 (Kararn Dili)

l. Mahkeme, kararlann her iki resmi dilde yazrlmastna karar vermedikge biitiin kararlar
ingilizce veya Fransrzca olarak verilir. Verilen kararlar kamuoyuna aglkttr.

2. iqtiiziiEi.in 78. maddesine gdte bu kararlar, Mahkemenin resmi yayrnlannda
Mahkemenin her iki resmi dilinde de yaytnlantr -

BOLUM V
BASVURUNUN KABUL EDiLMESINDEN

SONRAKI YARGILAMA

Madde 58 (Devlet Ba$Yurularr)

l. Sdzleqmenin 33. maddesine gdre yaprlan bir bagvurunun Daire tarafindan kabul
edilmesinden hemen soma, Daire Ba$kanl ilgili Sdzleqmeci Devletlere da $arak



3.

4.

2.

3.

2.

l .

davanm esasr hakktnda taraflarrn yazlh gijriiqlerini bildirmeleri ve daha baSka delil
sunmalan iQin bir siire tayin eder. Ancak Balkan, Sozle$meci Devletlerin anla$malan
halinde yazfi usulden vazgeqilmesine karar verebilir.

Bir veya birden tazla ilgili Sozle$meci Devletin talep etmesi veya Dairenin kendisi
istemesi halinde esas hakktnda bil durugma yap r. Daire Baskam izlenecek sdzlii usulti
tayin eder.

Daire miizakereleri srasmda, igtiiziigiin 48. maddesinin ikinci flkrasrna gbre Raportiir
Yarglg tarafindan sunulan raporlan, taslaklan ve diger belgeleri dikkate alu

Madde 59 (Bireysel Batvurular)

S6zle$menin 34. maddesine gdre yapllan bir balvurunun Daire taraflndan kabul
edilmesinden hemen sonra taraflar daha ba$ka delilleri ve yazlh gdriislerini sunmaya
davet edilebilirler

Duru$ma yaprlmasrna Dairesi'nin kendisinin karar vermesi halinde veya igtiizi.iEijn 54
maddesinin dijrdiincii fikaslna gijre kabul edilebilirlik aqamaslnda esasa ili$kin bir
duruqma yaprlmadrlr durumlardi taraflardan birinin talebi iizerine, esas hakklnda bir
duru$ma yaprhr. Ancak Daire istisnai olarak, Sdzleqmenin 38. maddesinin birinci
fikrasrnln (a) bendindeki gdrevlerin yerine getimesini bir duruqma yapllmasrnr
gerektimediEine kamr verebilir.

Gerektili takdirde Daire Bagkanr, izlenecek olan yazfi ve sdzlii usulii tayin eder

Daire miizakereleri srraslnda, iqtiiziiglln 49. maddesinin beqinci frkrasrna g6rc Rapondr
Yargrq tarafindan sunulan raporlan, taslaklan ve diEer belgeleri dikkate allr

Madde 60 (Adil Kart rk Talepleri)

Bir Siizlegmeci ba$vurucu Devletin veya ba$vurucunun Sozlefmenin 4l maddesine
gdre adil kar$ rk igin bulunmak istedigini talepler, Mahkeme Bagka aksine kamr
vermedikge, esas hakkrndaki yazrl g6rti$lerle birlikte belirtilir; eger bu tiir bir yazlll
gdrii$ ve lmemig ise, bagvurunun kabul edilebilirligi hakkrnda karar verilmesinden
sonra en geg iki ay iginde ayr bir yazr olarak dosyaya sunulur

Biitiin taleplerin, destekleyici belgele veya faturalan ile birlikte ayrlnt bir dokiimii
yaprlrr; bunun yaptlmamasr halinde talepler Dajre tarafrndan tamamlyla veya krsmen
reddedilebilir

3. Daire yargllamanrn her hangi bir a$amastnda, bir tarafi adil kargrhk igin yapllan talep
hakklnda gdriillerini bildirmeye davet edebilir

Madde 61 (Ugiincf Tarafin Davaya Katrlmasr)

2.

Bir ba$vurunun kabul edilebilirliEine dair verilen karar, Yazl iqleri Miidi.irii tarafindan
davadaki ba$vurucunun vatandatr olduEu Sdzle$meci Devlet ile birlikte igtiizugiin 56.
maddesinin ikinci frkrasrna gOre davah Sijzle$meci Devlete teblig edilir.

Bir Sdzlesmeci Devletin SOzle$mesi'nin 36. maddesinin birinci ftkrasr gerelince yaztlt
gijri.i$ sunmak veya durutmada yer almak istemesi halinde, Daire Bagkanl izlenecek
usulii tayin cder.

Daire Baska , adaletin gereEi gibi yerine getirilmesi amacryla, Sbzletmenin 36
maddesjnin ikinci fikrastna Siire davaya taraf olmayan bir Sdzlegmeci Devleti veya
bagvurucu olmayan herhangi bir kimseyi yaz r gdriis sunmaya veya istisnai hallerde
duru;maya kat maya davet edebilh veya bunlara izin verebilir. Bu konudaki jzinler,

resmi djllerden birine ve usuliine g6re gerekgeli olarak, izlenecek yazlh usuliin tayin
edilmesinden sonra matul bir siire icinde istenebilir.

2.

1

l
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4- Bu maddenin iigiincii fikmsrna gijre yaprlan
Ba$kanl tarafindan zaman smrn da dahil gefitli
yenne getirilmemesi halinde Ba$kan, sunulan
verebilic

bir davet veya verilen bir izin, Daire
kofullara tabi tutulabilir Bu ko$ulladn
gdrii$lerin dosyaya girnemesine karar

5. Igtiizugiin 34. maddesinin ddrdiincti flkrasrna gore ba$ka bir dilin kullanrhasrna rzinverilmesi durumu sakh kalmak kaydlyla, bu maddedeki yazll gajrij$ler resru dillerden
birinde sunulur. Yazrh gdrii$ler ya'' i$leri tamfrndan aou"nrn iu.ud".,n" iietilir DaireBa$kanr tarafindan belirlenen siire ve diger ko$ullar gergevesinde tu.ott". aoryuyoyazrh gdriitle ni koyabilirler
Madde 62 (Dostane qiiziim)

1. Bir ba$vurunun kabul edilebilirliline karar verilmesinden hemen soma yazr iyleriMiidtirii, Dairenin veya Daire Barkanrnm talimatr iizerine, Sijzle$menin 3g. maddesinin
birinci 

_fikrasmrn (b) bendine gdre sorun hakktnda dostane Uii gOzume uta$abilmesi
amaclyla taraflarla iliSkiye geqer. Daire bdyle bir Edziimii kolayiaqtrrmak rqrn uygungddilen tedbirleri allr

2. Sdzle$menin 38. maddesinin ikinci fikrastna gdre dostane q6ziim gcjrii$meleri gizlidir
ve larallann ihtilaflr yargllamadaki savlannl etkilemez. Bir dostane-qdziime tlla$rlmasrgiri$imleri gerqevesinde yaprtan her hangi bir muhaberata v.ya s,izlu iietiye ve herhangi bir ijneriye veya kabule, ihtiraft yargrrarna srrasrnda alfta bulunutorn", u"yu
dayanllamaz.

3. Dai'r, taraflann bir dostane qdziim iizerinde anl strklan konusunda yazt i$len Miidiirii
tarafindan bilgilen dirilecek olursa, ulafllan gdziimun Sdzle!me \e blgh lrotokolicrdetarumlanan insan haklanna saygl esaslna dayanan bir Qirzum olduA;u belirlcdikten
sonra, iqtiiziigiin 44. maddesinin ikinci flkrasrna gcire davamn cltiqmeslne karar verir

BOLUM VI
DURUSMALAR

Madde 63 (Durufmanrn yiiriitiilmesi)

l. Duru$malan Daire Bagkani ycinetir ve Devletin temsilcileri, avukatlan ve danr$manlarl
ile taraflann avukatla ve dant$malannm konu$ma diizenini tespit eder

2. igtiiziigiin 42. _maddesine gijre Daire delegasyonu tarafindan bir olay sap.amaduru$mast yap acak olmasr halinde, delegisytn bagkam durugmayr yurutiir vedelegasyon sdzle$me veya bu iqtiiziik tarafindan Daireye verilen yetkileri kuttamrrr
Madde 64 (Duru$maya Gelmeme)
Yeterli sebep gdstermeksizin taraflardan birinin duru;maya gelmemesi hallndc, Daire,

l i l :T:Ii,,O:*l 
ermcnin 

,Jd:rterin. Beregi gibi Oagrrrimc,ryta brlJasrbitecegrnc rkn.rorougu tdXOtrde. duru$mrya devam edebil ir.
Madde 65 (Tanrklann, Uzmanlarrn ve DiEcr Kiliterin Durulmaya Davct

Edilmelerii Durugmaya Gelme Masiaflan)
l. Dairenin ve Dairc Bagkanmrn dinlenmesine karar verdili tanlklar, uzmanlar veya diEerki;iler, Yazr igleri Miidiirii taraflndan davet edilirler.
2. Davetiyede gunlar belirtilir:

(a) Daver ile baglanrh daval
(b) Aragtumatun, uzman g6rtittiniin, Daire veya Daire Bagkanrnrn karar verdigi diEertedbirlerin konusu;
(c) Davet edilen kifiye iideme yapllmasl iqin alnmrg olan kararlar
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3. ilgili ki$ilerin veya davah S6zle$meci Devletin talebi veya namfia duru$maya gelecek

olmalarr halinde, Daite aksine karar vemedikqe, duruimaya gelme masraflarr o taratEa

kargtlantr Diler dummlarda Daire, bu masraflann Avrupa Konseyi tarafrndan mr

ka$llanacagna, yoksa ki$inin duruqmaya gelmesini talep eden batvurucuya mr veya

iigtincu tartfa mr yiiklenecegine karar verir Her haliikarda bu masraflar, Daire Baqkant

tarafrndan tayin edilir.

Madde 66 (Tamk veya Uzmanlarrn Yemin Etmeleri veya And igmele )

l. Her tanrk kimliEi tespit edildikten sonra ve tan* ifadesi vermeden dnce afagldaki
yemini eder veya andt iger:

"Gergegi, sadece gergegi sajyleyecegime ve gergekten ba$ka bir Sey sdylemeyeceglmc
namusum ve 9erefin iizerine yemin ederim" veya "and igerim' Bu beyan tutanaga
geqirilir.

2. Her uzman, kimligi tespit edildikten sonra ve giirevini yapmaya baflamadan ijnce,

aFEldaki yemini eder veya andl igel

"Bir uzman olarak gdrevimi terefime ve vicdanlma dayanarak yapacaElma yemin

ederim" veya "and igerim".

Bu beyan tutanaEa geqirilir

3. Bu yemin veya and, Daire Bagkanr dntinde veya bir yarglg dniinde veya Balkan

tarafindan tayin edilen bir kamu gdrevlisi tjnlinde ahnabilir'

Madde 67 (Tan{a veya Uzmana itiraz; Bilgi Edinmek igin Bir Kiqinin
Dinlenmesi)

Bir kimsenin tanrklgma veya uzmanLfrna yaprlan itirazdan dogan uyutmazhk
hakklnda Daire karar venr. Daire, tantk olarak dinleyemeyecegi bir kitiyi' bilgi edinme
amacryla dinleyebilir.

Madde 68 (Durusmada Soru Sorma)

1. Her hangi bir yarglg, Devlet temsilcilerine, taraflarin avukatlanna veya danlgmanlanna,
baSvurucuya, tamklara ve uzmanlara ve Daire dniindeki durulmaya gelen her hangi bir
ki$iye soru sorabilir.

2. Tanrklaq uzmanlar ve 42. madenin birinci lilcasrnda belirtilen diger kigiler' Daire
baskanmrn denetiminde Devlet temsilcileri ve taraflann avukattan veya danrqmanlart
tarafindan sorgulanabilirler Sorulan bir sorunun konuyla ilgisi bulunmadrlr geklindeki
it irr/ hakhnda Daire Balkrnr karar verir '

Madde 69 (Dututmaya Gelmeme, ifade vermeme veya Yalan Beyanda Bulunma)

Usuli.ine giire duru$maya davet edilrni$ bir tanlk veya diger bir ki$i geqerli bir rtrazereti
olmaksrzrn durugmaya gelmez veya beyanda bulunmayl reddederse, Daire ba$kamnn
istegi iizerine Yaa igleri Mudiirii bu durumu tanrgrn veya diEer kiginin egemenliEine tabi
oldugu S6zlegmeci Devlete bildidr. Dairenin gdriitiine giire bir tanlk veya uzman
igtiiziigun 66. maddesindeki yemin veya andr ihlal ettiEi takdirde aynr hiikiim uygulanlr

Madde 70 (Durutma lhtanaklan)

l. Daircnin karar ve.mesi halinde Yaa i$leri Miidiirii durugma tutanaklanmn
hazrrlanmasrndan sorumludur Tutanaklarda $unlar yer ah:

(a) Dairenin durulmadaki kompozisyonu;

(b) Mahkeme 6nune grkan kiSilerin, yani Devlet temsilcileridin, taraf avukatlannln ve
dam$manlannn ve durulmaya kattlan tigtincii tarafln bir listesi;



(c) Dinlenen her bir tanrgm, uzmanrn veya diger kilinin adlan' soyadla , kim olduklarl

veya adresleri;

(d) Beyanlann, sorulan sorulann ve verilen yanltlann metinleri;

(e) Duru;ma srraslnda Daire veya Daire BaSkanl tarafrndan verilen kararlann metinleri'

2. Tutanakla n ti.imii veya bir ktsmt resmi olmayan dillerden bi nde ise, Dairenin Karan

iizerine Yazr ipleri Miidiiri.i tutanaklann resmi dillerinden birine gevrilmesini sa!]ar

3. Daire Bagkanrnrn veya Yazl illeri Miidiirtiniin kontroliine tabi olarak trtanaklar

iizerinde diizeltme yapmala igin taratlafln temsilcilerine lutanaklann birer kopyasl

verilir; incak tutanaklar iizerinde soylenen sdzlerin anlamtnr ve konuyla ilgisini

deEi$tirecek deEifiklikter yapllamaz. Yazl i$leri Mtidiirii Daire Ba$kamnm talimatrna

gdre, bu amaqla verilen izne bir zaman slnrr koyabilir

4. Tutanaklar diizeltiidikten hemen sonra BaSkrn ve Yazr iEleri Mudurir taralindan

imzalanrr ve onayh belge haline geljrler'

BOL| \4 Vll
BUYiJK DAIRE ONUNDEKi YARCILAMA

Madde 71 (Usulii Hiikiimlerin UygulanabilirliEi)

Daireler dniindeki yargllamayr diizenleyen hiikiimier gcrekli degiSikliklerle birlikte

(mutatis mutandis) Biiyiik Daire ijnundeki yargtlamada da uygulanr.

Madde 72 (Bir Dairenin Yargrlama Yctkisini Biiyiik Daireye Brrakmasr)

l Bir Dairenin gtirmekte oldugu bfu davada Sijzle$me veya bagl Protokollerin

yorumlanmasml etkileyen ciddi bir sorun ortaya glkmasr, veya Dairenin ijniindeki

sorunun gdzijmii Mahkernenin daha bnceki bir iqtihadr ile bagda$mayacak bir sonug

yaratacak olmast haliode, davanrn taraflanndan biri bu maddenin ikinci frkraslna Scire
itiraz etmediEi takdirde, Daite hiikiim vermeden dnce her hangi bir a$anrada yargrlama

yetkisini Biitiik Daireye brrakabilir. Yargrlama yctkisini brrakma Kararr iqin gerekge

giisterme zorunluluEu Yoktur'

2. Yazt i$leri Miidiirii, Dairenin yargrlama yetkisini blrakma niyetinde oldugunu taraflara

bildirir Taraflar bu bildirimin yaptlmasrndan itibaren bir ay iqinde usuliine gdre

gerekqeli olarak Yazr i9leri Miidiirliigiine itiraz dilekqesi verebilirler Bu $artla
ta$rmayan bir itiraz Daire tamflndan gegersiz kabul edilir

Madde 73 (Taraflardan Birinin Davamn Biiyiik Daireye Ciinderilrnesi Talebi)

1. Davanln taraflanndan biri istisnai olarak, Stizleqnenio 43 maddesine gdre' b Daire

tarafindan hiikmiin verilmesi tadhinden itibaren tig ay iginde, davantn Biiyiik l)aireye

gonderilmesine ili$kin Yazr i$le Mlidiiriine yazrl bir talepte bulunabilir' Bu taleptc

i0"1"9." u" ona bagll Protokollerin yorun' anmastnl ve uygulanmasnl etkileyen ciddi

sorunun, veya Buyiik Daire tarafindan incelenmesinin gerekli oldugu dii$iinulen genel

nitelikte ciddi sorunun ne oldugu belirtilir'

2. iQtiiziiEiin 24. naddesinin altmcr bendine gdre kurulan Biiyiik Daireden be$ ki$ilik bir

kurul, bu tatebi yalnlzca dosya iqindeki belgelere dayanarak inceler Bu kurul sadece'

davada bijyle bir sorun veya konunun ortaya glktlgrnln dii$iiniilmesi halinde talebi

kabul eder. Talebin reddedilmesi haljnde gerekge gdsterme zorunlulugu yoktur'

3. Kurulun talebi kabul etmesi halinde, Buyiik Daire dava hakklnda hUkiim qeklinde bir

karar verr.
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2.

2.

2.

3.

l .

l .

BOLUM VIII
SON KARARLAR

Madde 74 (Son Karann ieerigi)

Sdzle$menin 42. ve 44. maddelerinde sitzti edilen bh son kararda $unlar yer alrl

(a) ilgili Daireyi olugturan Daire Bafkatu ve diger yarglgla n adlan ile Yazl ifleri
Miidiirii ve Miidiir Yardrmcrsrnrn adlarr;

(b) Kararrn aLndrlr ve agrklandrlr tarihler;

fc) Taraflann durumu:

(d) Devlet temsilcilerinin ve taraflann avukatlannln veya danr$manlarrnrn adlar,,

fe) izlenen usuliin bir d6kiimii:

(0 Davanrn maddi olaylan;

(g) Taraflann yaptrklan sunu$lann bir 6zeti; (h) Hiikmiin hukuki gerekgeleri;

fl) Hi.ikiim fihalan:

O Eler verilmig ise masraflar hakkrndaki karar; (k) eogunlugu olu$tunn yargrglann
say6ri (l) Gerekli ise, hangi metnin orijinal olduEunun belifiilmesi.

Davamn giiriilmesinde yer alan bir yargrcrn, karara kendi aynk gdriiqiinii, aynl ydndeki
gdrtisiinU ve muhalif gdrii$linu, veya llrsa bir muhalefet beyanttu ekleme hakkrna
sahiptir.

Madde 75 (Adil Kar$rhk Konusundaki Karar)

Daire, bir davada Siizle$menin ihlal edildili sonucuna vardrgr takdirde, igtiiziiEiin 60.
maddesine gdre Stizletmenin 41. maddesinin uygulanmasr istenmi$ ise ve bu sorun
karara hazll ise, aynr karar iginde Siizlegmenin 41. maddesinin uygu]anmasl konusunda
da bir karar veril sorun karara hazlr degilse, Daire bu sorunu tamamen veya klsmen
sakl tutar ve diger usulii i$lemlere geger

Sijzletmenin 41. maddesinin uygulanmaslyla ilgili karar verilirken, Daire miimkiin
olduEu kadar bu davamn esasr hakkrnda karar vermig olan yarglglardan olu$ur, ilk
Daireyi olugturmak miimkiln olmazsa, Mahkeme Ba$kam Daireyi kura gekerek
tamaniar veya yeniden olu$turur.

Daire, Siizle$menin 41. maddesine giire adil karglllga hiikmederken, tayin edilen stire
iginde bir gtjzilme ula;rlmadl& takdirde hiikmedilen miklara faiz uygulanmasrna karar
verebilir

Zaru gdten taraf ile zarardan sorumlu Sdzle$meci Devlet araslnda bir anlalmaya
varrldrlr hakkrnda Mahkemeye bilgi gelecek olursa, Mahkeme vafllan bu anlaprrranrn
hakkaniyete uygunlugunu araihnr ve anla$ma hakkaniyete uygun ise, igtiizugun 44.
maddesinin ikinci fikaslna gdre davanln diigmesine karar verir.

Madde 76 (Son Kararrn Dili)

Mahkeme bir son Karann her iki resmi dilde de yazrlmasrna karar ve.medikge, biitiin
son kararlar ya ingilizce ya da Fransrzca olarak verilir Verilen son kararlai ramuva
aglktlr.

Bu son kararlar, igtiiziigiin 78. maddesine gcire Mahkemenin resmi yayrnlan arasrnda
Mahkemenin her iki resmi dilinde yaynlanr.
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Madde 77 (Karann imzalanmasr, Agrklanma$ ve Tebligi)

l. Son kararlar Daire Ba5krnr ve Yazr it leri Miidiir i i  Larafindan imzalantr.

2. Son kararlar Daire Bagkanr veya gdrevlendirilen diger bir yargtg tarafindan aleni bir
duru$mada okunabilir. Devlet temsilcileri ile taraflann temsilcileri bu durusmantn tarihi
hakkrnda belirli bt siire iince bitgitendirilir. Aksi lakdirde bu mcddenin ticiincii
fikasrnda tingdriildtEii $ekilde teblig editen son karar, bu Kara n refhimini olugturur.

3. Son karar Bakanlar Komitesine itetilir yazl i$leri Miidndi son Kdann onayl birer
ajmegini tarallara, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, tigtincii tarafa ve dogrud'an ilgili
iigiincu kiiilere gdnderir Orijinal kopya usultine gijre imzalamp miihtirlenerek
Mahkemenin ar$ivinde srklanrr.

Madde 78 (Son Kararlann ve Difer Belgelerin yayrnlamasr)

_ Sijzlelmenin 4-,1. maddesinin i.igiincii fikrastna g6re Mahkemenin kesinlegen son
kararla , Yazl i$leri Miidtirtiniin sorurnluluEu altlnda, uygun bigimcle yayrnlanlr. yazt ifleri
Miidiirii aynca, yayrnlanmasl Mahkeme Bagkanr taraflndan yamrh gatrtilen seqilmi$ son
kararlann, kararlann ve belge metinlerinin yaytnlanmastndan da sorumludur

Madde 79 (Son Karann Yorumlanmasr Talebi)

l. Taraflardan biri, son Karann agrklanmaslndan itibaren bir yrl iginde son Karann
yorumlanmasr talebinde bulunabilir

2. Bu talep Yazr igleri MudilrliiEiine gdnderilir Talepte, son Karann vorumlanmasl isrenen
hirkijm frlrrsr veya [rkr.rlarr agr(ga belirri l ir.

3. Esas hakkrnda karar vermi$ olan Dairenin kendisi, son Karann yorumtanmastm
gerektirecek bir husus bulunmadrgr gerekgesiyle yorumlama ralebini ;eddedebilir, ilk
Daireyi olusturmak mun*iin degilse, Mahkeme Ba$kanr kura gekerek Daireye
taman' ar veya yeniden olulturur.

4. Daire bu talebi reddetmezse, Yazr iqleri Mudurii talebi diger tffafa veya taraflara
gdnderir ve Daire Baqkam tarafrndan tayin edilen siire iQinde yazrl miitalaalannr
sunmaya davet eder Dairenin bir durugma yapmaya karar vermesi halinde, Daire
Bagkam duru'ma igin giin de tayin eder. Daire hiikiim $eklinde bir karar verir

Madde 80 (Bir Kararm Diizeltilmesi Talebi)

l. Bir taraf, niteligi ile karara yOnelik bir etkisi olabilecek ve bir htiki.im vedldiii zaman
Divamn bilmedigi ve o tarafga makul olarak bilinemeyecek bir gergelin bulunmasr
durumunda Divandan o tarafit gergeEi tigrenmesinden itibaren 6 ayhk bir diinem iginde
o hiikmiin diizeltilmesini talep edebilir

2. Talep duzeltilmesi istenen htikiimden bahsedecek ve bu Kurahn 1. flkrastnda
. 

dtizenlenen gartlara uyulmu$ oldugunu gdstermek iEin gerekli bilgiyi iqerecekhr
Buna tiim destekleyici belgelerin bir kopyasr eklenecektir. Talep ve destekleyici

belgeler Sicile verilecektir.

3. As Daire talebi, goz tintine ahnmast temin etmek igin higbir neden olmadtgrna
dayanarak reddetmeye resen karar verebilir. Astl Dairenin olu$turulmaslnln miimkiin
olmamasl halinde, Divan Ba;kanr Daireyi kura gekerek tamamlayacak veya
olutturacakh.

4. EEer Daire talebi reddetmezse , Sicil memuru bunu diEer taraf veya taraflar0 teblig
edecek ve onlan Daire Bagkanl taraflndan belirlenen bir siire igerisinde herhangi yaztlr
yorumlannl sunmaya davet edecektir. Daire Ba$ka aynca, ba$kao bir duru$ma



yapmaya karar verirse bunun tarihini belirleyecektir. Daire, yargtsal bir hiikiim leklinde
karar verecektir.

Madde 81 (Kararlardaki ve Son Kararlardaki Hatalann Gidefilmcsi)

Son kararlann diizeltilmesi ve ba$vurulann yeniden gdriilmesiyle ilgili hiikumler sakll
kalmak kaydryla Mahkeme, bir kara n veya son Karann aqrkladl$ tarihten itibaren bir ay
iqinde kendi isteEiyle veya taraflardan bi nin talebi iizerine yaam hatalarrnr, hesap
hatalannl ve aErk yanlr5lrklcrr giderebiJir.

BOLUM IX
isri$ARi MUTALAALAR

Madde 82

Mahkeme, isti$ari miitalaalarla ilgili yargrlamada, Sdzleqmenin 47., 48. ve 49.
maddelerine ilave olarak agagrdaki hiikiimleri uygular. Mahkeme aynca, bu igttiziiEiin
uygulanmasmr uygun gtjrdiiEii diger hiiki.imlerini de uygular

Madde 83

isti$ari miitalaa talebi Yazr i$leri Miidiirlugtine giinde lir Bu talepte Mahkeme'nin
gdriisti istenen sorun tam ve aglk biqimde belirtilir, ve aynca gunlar yer alrr:

(a) Bakanlar Komitesinin Sdzlefmenin 47. maddesinin iigi.inci.i fikrasrnda belirtilen karaflnl
kabul tdihi;

(b) Mahkemenin isteyeceEi aglklamalafl vermek tizere Bakanlar Komitesi taraflndan
gorevlendirilmi$ olan ki$i veya ki$ilerin adlan ve adresleri.

Sorunu izah etmeye yarayabilecek biitiin belgeler talebe eklenir.

Madde 84

1. Talebi alan Yazl itled Miidiirii, talebin birer kopyasm Mahkemenin biitun iiyelerine
iletir.

2. Yazr lgleri Miidiiru, Mahkemeye gonderecekleri yMfi gdrii$leri Mahkemenin
alabilecegini Sdzleimeci Devletlere bildirir.

Madde 85

1 Mahkeme Ba$kanr yazlh gitruilerin ve diEer belgelerin verilmesi iqin bir siire tayin
eder.

2. Yazfi gdrti$ler ve diger belgeler Yazr iileri Mi.idirrliigiine g6nderilir. Yazr i$leri Miidiirii
bunlann birer kopyasrnl Mahkemenin biltiin tiyelerine, Bakanlar Komitesine ve her bjr
SOzle$meci Devlete iletir

Madde 86

Mahkeme Ba$katu yaz l usultin taman' anmasrndan sonra, bir duru$ma yap arak,
yaz l gtidgledni sunmu$ olan Sdzlegmeci Devletlere bu gdrii$lerini daha fazla
geli$tirmelerine firsat verilmesinin gerekli olup olmadlgma karar verir.

Madde 87

Mahkeme, bir isti$ari miitalaa talebinin, Stizletmenin 47. maddesinde tarumlanan
dam lma yetkisi iginde olmadrlrnr dii$iindiigii tatdirde, bu durumu gerekgeli karannda
belirtir.

Madde 88

l. isti$a miitalaalar Biiyiik Daire tarafindan oy gokluguyla verilir. Bu miitalaalarda
goEunluEu olu$turan yargrq saysr belirtilir.
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2. Bir yargrq diledigi takdirde, Mahkemenin gdrii$urden ayn olan kendi gdrii$iinii,
destekleyici gdriigiinii veya korsr gdrti$iinii ekleyebilir.

Madde 89

Istitari miitalaa, Bakanlar Komitesine ve her bir Stjzle$meci Devlete dnceden haber
verildikten soffa Mahkeme Ba$katu veya giirevlendirilen bir yarglQ taraflndan aglk
duru5mada resmi dillerden birinde okunur

Madde 90

Miitalaa veya 87. maddeye gtire verilen bir karar, Mahkeme Bafkanr ve yazr i;le|i
Miidiirii, tarafindan inzalanr. Usul0ne g6re irnzalanan veya miihiirlenen oriiinal metin
Mahteme arsivinde saklam yazr igleri Mudiirn bunun onayh birer drneEini Sirrle5me.,
Devletlere ve Avrupa Konseyi Cenel Sekreterine gdnderir

SOI,UMx
ADLI YARDIM

Madde 91

l. Daire Bagkatu, ya S6zle$menin 34. maddesine giire ba$vum yapan bagvurucunun talebi
iizerine ya da kendi istegiyle, iqtUziigiin 54. maddesini iigtincii fikrasrmn (b) bendine
gdre davah Sozlegmeci Devletten baqvurunun kabul edilebilirligi hakkrnda yazrh
gitriigleri allndrF veya sunu$ yapmalan iqin beklenen stire doldugu anda, bd$vurucuya
davasrnt sunmasryla baglant olarak iicretsiz adil yardtm sallanmislna karar verebilir.

2. Ba$vurucuya davastnl Daire dniinde sunmasl igin verilen adli yardtm, igtiizugiin 96.
maddesi sakl kalmak kaydryla, kendisinin Biiyiik Dairc Oniinde temsrl edilmesi
srasmda da devam eder.

Madde 92

Adli yardrm sadece, Daire Baqkam aga$daki noktalar bakrmrndan ikna olmasr halinde
verilir:

(a) Daire ijntinde davanrn geregi gibi gdriilmesi igin adli yardrm verilmesinin gerekli
olmasl:

(b) Yuklenilen masrallann tamamrnr veya bir klsmrnl kar$rlamak igin ba$vurucunun yereru
mali inkanlnln bulunmamasl.

Madde 93

1. Yiiklenilen masmflann tamammn veya bir krsmrmn kargrlanmasr iqin baSvuruculann
yeterli mali imkamnrn bulunup bulunmadrlrm betirlemek iqin, basvuruculardan
gelirlerini, malvarhlrm ve bakmakla yiikiirnlii olduklan kimselir adrna iisilendikleri
mali taahhiitleri, veya diger mali yiikuriiiliiklerini beyan edecekleri bir fonn
doldurmalan istenir. Bu beyan yetkili ulusal makam veya merciler tarafindan tasdik
edilir

2. ilgiti Sdzlegmeci Devlerten bu konuda yazrl g6rii$ bildirmesi istenir.
3. Yukandaki birinci ve ikinci fikralardaki bilgiler ahndrktan sonra, Daire Bagkam adli

yardrm saglanlp saglanmamasr konusunda karar verir. yazr igleri Mudiidi tarafla
durumdan haberdar eder

Madde 94

l. lgtuziigiin 36. maddesinin diirdiincti frkastna gtjre atanmrq avukatlann ve drger
ki$ilerin itcretleri ddenir. Bu tekilde birden fazla temsilci varsa, bu kigilere iicretleri
iidenir.
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2. Adli yardtm temsilcilerin sadece iicretlerini delil, ama aynr zamanda bagvurucu veya
atanml$ temsilci tarafindan ytiklenilen yolculuk ve ia$e masraflannl ve gerekli diger
masnflannl da kapsar

Madde 95

Adli yardlm vetilmesi kara iizerinde Yazr i$leri Mtidiirii

(a) Yiidirliikteki adli ya.dtm tarifesine g6re iJdenecek ticretin omm ;
(b) Masraflar igin iidenme ditzeyini belirler.

Madde 96

Daire Ba$kanl, igtiiziigun 92. maddesindeki tahlann artlk bulunmadrfrna kanaat
geti.diEi her an, adli yardlm ve lmesi kararl kaldrrabilir veya degigebilir

BA$LIK III
GEeici HUKIJMLER

Madde 97 (Yargglann ciirev Siireleri)

Stizle$menin 11. Protokoltiniin yiiriirluge girdiEi rarihte Mahkeme iiyesi olan
yarglqlann gdrev siireleri, Protokolijn yiiriirliige girme tarihinden hesaplanr.

Madde 98 (Bdliim Ba$kanlan)

Sijzlefmenin 11. Protokolijniin yiirtirliige girmesinden itibaren iig yll igin;

(a) Aynl anda Mahkeme Balkan Yardlmcllan olmayan iki Biiiimun Baskanlan ve Bdliim
Batkan Yardrmcllan, on sekiz ayhk bir siire iqin segilirler;

(b) BOliimlerin Ba$kan Yardrmcrlan hemen yeniden segilmeyebilirler

Madde 99 (Mahkeme ve Komisyon ile ilitkiler)

l. Stjzle$menin ll. Protokoliiniin 5. maddesinin ddrdiincii ve be$inci hkralanna giire
Mahkeme dnune getirilen davalarda Mahkeme, davanrn gtjrijlmesi srrasrnda
Komisyondan bir veya birden fazlx iiyesinin lemsilci olarak gdrevlendirmesini
isteyebilir.

2. Yukandaki fikrada satzii edilen davalarda Mahkeme, Siizle$menin eski 31. maddesine
gore Komisyonun kabul ettigi mporu dikkate ahr.

3. Daire Bafka aksine karar vemedikge, davanrn Mahkeme dniine get;rilmesinden
sonra en krsa siire iginde sijzti edilen Komisyon raporu yazr i$leri Miidtirti taraflndan
aleni duruma getirilir.

,1. Daire Bagkam aksine kamr vermedikqe, ll. protokoliin 5. maddesinin ikinci ve beqinci
flkralanna gdre Mahkeme atniine getirilen davalann Komisyon'daki clava dosyasrmn
geri kalan bdlumii, biitiin dilekEeler de dahil, gizliligini siirdiiriir

5. Komisyonun delilleri topladlgr ve fakat Sozlefmenin eski 31. maddesine gdre bir
raporu heniiz kabul ehediEi davalarda, Mahkeme duru$ma tutanakla m, belgeleri ve
Komisyon delegelerinin yapt*lan sofl.l$turmadan edindikleri giirtigleri dikkate allL

Madde 100 (Daire ve Biiyiik Daire Yarg amalarD

1. Siizle$menin 11. Protokoliiniin 5. maddesinin ddrdiincii frkrasrna gdre Mahkeme ontine
getidlen davalarda, Btiyuk Dairenin igruziigun 24. maddesinin irlnncr trkrasrna sore
olu$tu.ulan bir kurulu, dava dosyalanmn sadece varolan igeriline dayan:Lr;rk, J.rva
hakkrnda bir Dairenin mi yoksa Biiyuk Dairenin mi karar vereceiini tespii eder
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2. Dava hakkrnda Daire tarafrndan karar verilmesi halinde, karar ll. protokoliin 5.
maddesinin ditrdtincii flloasrna gdre kesinleiir ve igtiizugiin 73. maddesi uygulanmaz.

3. 11. Protokoltin 5. maddesinin beqinci fikrasrna gdre Mahkemeye gelen davalar,
Mahkeme Ba$ka rarafrndan Biiytik Daireye gonderiiir

4. ll. Prctokolun 5- maddesinin be$inci fikasrna gtjre Biiyiik Daireye gtinderilen her bir
dava_ igin Biiyiik Daire, iQriiziigiin 24. maddesinin iigtncii fikrasinda sdzii edilen
gruplann bi.inden rotasyonla gdrevlendirilen yarglQlarla tamamlarur.

Madde 101 (Adli Yardrm Verilmesi)
igtiizugiin 96. maddesi sakh kalmak kaydryla, Sdzlermenin lt. prorokoli.iniin 5.

maddesinin ikinci, Ugiincii, dordtincii ve berinci frkalanna gdre Mahkeme dniine getirilmi$
davalarda Komisyon veya eski Mahkeme 6niindeki yargtlama igin adli yardrrD
saglanmasrna dair verirmig bir karar, baqvurucunun Mahkemi oniindeki temsiri bakrmrndan
devam eder.

Madde 102 (Son Karan Diizeltme veya yorumlama Talebi)
l. Taraflardan birinin eski Mahkeme tarafindan verilmig olan bir karann yorumlanmasr

veya dtizeltilmesi talebinde bulunmasl halinde, Mahkeme Bagkam <iuruma gore
lgtfizuEiin 51. veya 52. maddelerinde betirrilen kogulara gdre Biirtimrerden birini bu
taleple gdrevlendirir

2. Ilgili. Biilumiin Baqkam, igtuztiEiin ?9. ve g0. maddelerinin i.igiincii fiknlannr dikkate
almaksrztn, bu talebi incelemek iizere yeni bir Daire olu$turu.

3. Olu$turulacak Dairede a$Erdaki kigiler re'sen (ex officio) yer alr;
(a) Bijliim Ba$kam; ve ilgili Bdli.imun iiyesi olup olmadrkla na bakrlmaksrzu.
(b) Ilgili Sdzle$meci Devler bakrmrndan segilmiq yargrg veyf,, bu yargrg

bulunamryor,r, iqli l / i igUn 2rr. maddesine gdre rianmi5 Ui, itg,q:
(c) Karan veren eski Mahkemede ilk Dairenjn iiyesi olup halen Mahkeme yarslcr otan

yarg rq.

4. (a). Dairenin diger uyeleri, ilgili Bdliimiin iiyeleri arasrndan kura gekmek suretiyle
Btiliim Bagkanl tarafi ndan gijrevlendirilir
(b) Bu suretle gdrevlendirilmemi$ olan Biiliimiin diger iiyelerj, yedek yarglqlar olarak

davada yer allr

'o**ffi'',i5JY,"*Madde 103 (Bir Hiikmiin DeEiqtirilmesi veya Uygulanmamasr)
1. IgtiiziiEun bir maddesi, Mahkeme Genel Kutuluncla eLe alnmasr igin verilen orr onerge

iizerine, bu tinergenin Mahkemenin biitun i.iyelerinin lgte ikisi tarafindan kabuledildikten sonra deAi$tirilebilit Onerge, MahkemeniD bu onergeyi lrrtrrircagt oturum
tarihinden en az bir ay Once Mahkeme yaa igleri Miicltiritne ya"zrh olarak verilir yazr
i$leri Miidurii bdyle bir tinergeyi aldrktan sonra miimkiin olan en krsa siire iginde biitiinMahkeme iiyelerini bilgilendirir

2. Mahkemenin igi iqleyiqi ile ilgili bir maddenin uygulanmasr, dnceden bildi tmeyen birtinerge iizerine, ilgili Dairenin oybirligi ile alacaEl bir kararla durdurulabilir. Birmaddenin uygulanmaslnln durdurulmasl, bu durdurma e gdzetilen belirli bir amacrnelde edilmesiyle srnrh tutulur

Madde 104 (iqtiiznEiin yilriirliige cirmesi)
Bu Igtiiziik I Kasrm 1998 tadhinde yiirurliige girer.



Voir Note explicative
See Explatabry Norc
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I- ITS PARTIES
THE PARTIES
TARAFLAR

A. LE REQUERANT/LA REQUERANTE
THEAPPUCANT
DASVURUCU

(Renseignements 6 foumir concemant le requdranrla requdrante et son/sa repr€serlan(e) gventuel
(le)
(Fill in the followin| details of the applicant and the representative, IJ any )
(lJrtyurucu ve varsa t€msilcisi hakknda verilm€si ger€k€tr bilgil.r)

l. (Non de familier /

Soyadr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Sexe: rnasculin ffeminin Sexr maley'female)
Cinsiyeti: erkek^adm

(Nationalit6/

Mi l l iy€t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Date et lieu naissancey'
Date and Place of bi h)

(Prolession/

Meslegi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Domicil€r'
P"man"nt addrcssl
ikamelgahr. . . . . . . . . . . . . . . . .

2. (Pr6nom (sY

Adr

4.

o.
Dogum tarihi Ye yeri . . . .

7. Tel .No.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. (Nom et pr6nom du/de la repr€sentan(e)/
Nane of rcprasentath'e )
Tensi lc inin adr . . . . . . . . . . .

I L Adresse du/de la reprdsentant(ey
Address of representative )
Temsilcinin sdresi

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACIANTE

8. (Adresse actuelle (si ditrdrcnte de 6.)/
Prcse t a.ldrcss (if dillerent frcm 6. ))
$u anki adres; (6'da belirtiten
ikamergah'ndan farklr isel

10. (Profession du/de la repr6senlant(e)/
O ccupation of rc p rc s entat it e )
Tensilcinin mesleEi .....

12.  Tel  No.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frr  No.. . . . . . .

THE HIGH CONTRACTING PARTY
Yt]KsEK S6ZLE$MECI TARAF

13. (Indiquer ci apras le nom de l'Elat/des Etats contre le(s) quelG) la requCte est dirig6e)
(FiU in the nane of the Sttte(t agaiLtt vthich the applitation is dirccted)
(Atsgrda basvurunun hangi d€vlet aleyhineydneltildigitri b€lirtiniz.)

(*) Si le,4a requ6ran(e) est reF6sente(e), joindte une Focuntion sisn€e par le/la requerrant(e) en faveur dulde la
repr6sentant(e)
A fom of authority signed b the appliant shouki he submitled it a reprcsentattue ir appoint€d.
Eger baivurucu t€msil €diliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve basvurucunun imzasro tastJan bir Yetki
Beleesi ekleyiniz.



- .

U- EXPOSE DE$ FAITS
STATEMENT OF THE FACTS

: OLAYLARA iLi$KIN AqIKLAMA
(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II ofthe E plnnatory Note)
(Agklayrcr Not'un II. Biiliimiine baktnE)

14.

Si n€cessaire, continuer sur une feuille s€par€e
Conti ue on a separate sheet rf ecessary

EEer ger€kli, giirtyolsanlz lyrr bir sayflda devam edebilirsiniz.



II]- li^si,il:{,i#^,,;",,,;Hili)ilv"5',"l;}bl'$#Ji;H'if 
'

tffftf'Sif#lrmrul*tttlt;*oroKoliHLAILER.'LE
(Voir chrpitre lll de l3 note e\plrcatLve)

tsee Paft lt oJthe Expltnatory Natel

tAcrklaylcr Not'ta III Biiliime bafilnrz'

15.

Si ndcessaire' continuer sur une feuiile s6palde

Conti ue on a separale sheet iJ necessary

EEer ger€kli g6riiyorsa'uz ayn bir sayfadu devam edebilirsiniz'



tv- EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE f ART'ICLE 35 $ I DE LA CONVENTION
STATEMENT REL-ATM TO ARI.rCr,E 35 Sl OF THE CONVEN.I TON
SOZLE$MENTN 35. N{ADDESINiN 1. FIKRASINA iLiSKiN ACIKLAMA
(V,n chapilre IV de la note explicar;ve. Donncrpour chrque gner, cr ru brs.in sur une feurle scpurec,
les r€nselgnements denandes sous Ics poinis 16 a 18 ci_xprcs)
(See Paft IV.tthe Erplatlatory Note. rf netessan. give tie dctails netrione,J bcro\ undet patnx
16 ta 18 on a sepdrate sheet for each sepante.anplab )
(Ae*layro Not'un lV Bijliimiine bakrnz He$ikayet iein, g€r€ktiEinde ayn bir sayfa
kullanaruke
alagda 16'da 18,e kadar numEralanmrt alt bi;tiimlerde istenen bitgjtcri verjniz)

l6_ Ddcision inteme ddfinilive (date et nature de Ia d6cision, organe -judjci?ne ou autre l,ayanl rerouel
Final detision (.lcte, . ouft ar au*onty an.t nature oldecision)
Nihri kalar(krrarm tarihi, niteligi, Kararr ve.€n merci -adli veya diEer,

17. Autres d6cisions (Enum€rdcs dans l,o.dre chronologique en jndiquanl, pourchaque d6cjsion, sa date. sa
nature ct I organe judiciaire ou aure I' ayant rcndue)
Other decisions (list in chturcto|icat onle, gitins date, coutl or authoriq and natuk oJ d.ctrtonJar

Digerka-rarlar (tarih srrasma giire her karann rnrihi, niretiEi ve karan vsren merci _adti vcya
diger-bclirtilmelidir.)

Dipos( i )c lvous d 'un recours que vous n'avez pas exerc6? Sioui , lequeteipour quetmot i f r ,a t  r l  pas el i

Is lherc orNat therc ary other apput or otrr Mnedy anitabte to ,rau h,hith rou hav not 6ed. u so,
explain trhr you have not 

^?.1it.Bafvurmadrgnnz batka bir (iizilm yolu vurmr? Egervarsa! nedir ve ncden bu yola barvurulmadr?

Sl nacess:r;c. conrinuer sur une teuille s€pllte
( 'ont i tu.  oar !pu. . t t ,  \h. ,  t t t  1, . . , , .d, . \

Eger ser(.kli stjrii)orscn'z a1r'r bir ral fadan rl(1am ed(bitirsinir.

18.



V- EXPOSE DE LOB JET DE LA REQUETE ET PRETENHONS PROVISOIRES POUR UNE
SAIISFACTION EQUITABLE
STATEMENT OFTHE OBJECT OFTHE APPLICATION AND PROVISIONAL CI,AIMS FOR
JUST SA7'ISFACION
BA$VURUNIJN AMACINA VE NAKKANiYETE UYGUN TATMIN TALDPLERiNE
AQIKLAMA
(Voir chapitre V de la note explicative)
(See pat V of the Explanatory Note)
(A{rklayrcr Not'un V, Biiliimiine bakrnlz,)

19.

VI- AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE
LAFFAIRE S TEMCIr'T CONCERNING OTHER INEERNATIONAL PROCEEDINGS
DiCER ULUSLARARAST MAKAMLAR oNUNDEKi USULLER-E iLiSKIN ACTKTAMA
(Votu chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI of the E:cplanatory Note)
(Agklaycr Not'un VL Biiliimiine iliqkin aq*lama)

20.
Aviez-vous soumis ii une autre instance internationale d'enquete ou de rdglement les griob inonc6s
dans la pr6sente requCte? Si oui, fournir des indications ddlailldes 5 ce sujet.
Have rou submitted the aboye complaints to dny other procedurc of intemational i Nestigation or
settlement? If so, giye full details.
Bu batvurunuzdaki tikayetlerinizi ba$ka bir uluslararasr makama sunduouz mu? Eler
sunduysaruz?bu konuda ayrlnhlt bilgi veriniz.

Si ndcessaire, continuer sur une feuille s6pafi.
Continue on a separate sheet ifnecessary

EEer g€rekli giiriiyorsamz ayn bir sayfada devam ed€bilirsiniz.



VII. PIEcEs ANNEXEES
LLST OF DOCUMENTS
BELGELER LiSTESI

(PAS D'ORIGINAUX, UNIQUEMENT
DBS COPTES)

( NO OR|G I NArnN Ly PH OTO COPL ES )
(BELGf,LERIN ASLI DEdIL SADECE ORNETLERi

(voirchapirre vIJ de la nore er pr icati ve. joindre copie de toutes res decisions mentionndes sous ch. v er vI ci-dessus. Je prc{urcr, au besoin. les copies nEcessaircs, et, en cas d'impossibilir6, expliquer pouquoi cittes-ci
ne peuvent pas ctre obtenues. ces documents n€ vous seront Des relcumds.)

(See Paft Wl of the hplanatory Note. Inctude copies of all decisions EJercd to in pa s rV and vr aborc. rf
tou do not hove copies, you shoutd obiain then. Ifyou cannot obtain ihen, elplain why not. No ttocunents
')i be rctumed to jou.)

(Ac*lavo Not'un vII. Biiliimiine bak'', yukandaki Iv ve vI. alt biiriimlerd. belrtiren biitiin
Iii:llani 

drn€gini eklcyiniz.Eg€r bu bet$ler etinizde yoksa rcnin edintz. Eger temin edemiyorsanrz
Dunun nedenini aCrktayrnlz. CiinderdiFniz bclgder siz€ gc veritmcyecckrir.)

a)

o)

c)



VM. DECLARATION ET SIGNAIURE
D E C IARAN ON. A N D S I G NAT U RE
Bfi.DIRfi$VE l\4ZA
(Voii ahapttre VtrI de Ia ftta explicdtive)
(See Paft VIII of the Erylatntory Note)
(AC*la}'lcI Not'uE Vm, Bbliimiine bakmtz)

22. Je dCclrxe pn toute conscience et loyauld que les re6eignements qui ftgurent sul [a pdsente
formule de rcquCte sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have Biven in

application form is contrt.
Bu botvuru formunda vermit oldugum bilgilertn dogru oldugunu bilglm ve inqrc|m
dahilinde beyan ederim.

Ueu/Plac€/Y€r

Dale/Date /Thrih.

(Signature du/de la requerant(e) ou du/de la repr€sentant(e))
(Signeture ofthe applicant or of the representative)

(Ba$wrucunun veya temsilcinin imzasr)



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGIITS

AVRUPA iNSAN HAKLARI MAHKEMESI

AI]TORITY

YETKi BELGESi

I ,

A$agrda imzafl olan ben,

(name dnd address of applicant)

(batvuranm adr ve adr€si)

hereby authorise

bu belge ile aqaErda adr belinilen kigi ya da kitilerc yerki veriyorum:

: (name and address of representative) (temsilcinin adl ve soyadt

. To represent me in the proceedhgs before the Eumpean Court oJ Human Rights, and in aDr

subsequent pro-ceedingis under the European Convention on Human Rights, conceming mt
' application introduced under Article 31 of the Com,ention against

Bu ki$i beni Avrupa insan Haklan Maikemesi dnijnde ve Avrupa insan Haklart Sdzlegmesine gdre

yaprlabilecek her tiirlii usul i$leminde Sdzle$me'nin 34. rnaddesine g6rc (rcspondent State)
. (Savunmad hukumetin adt

. . . . . . . . . .  ye kar$l

. . . .  lar ihinde

(date of letter ofintroducrion) (ilk mekrup rarihi)

yaptgrm batvuruda temsil ed€cektir.

(place and date)

(yer ve tarih)

(signature) (imza)



AiHM BA$VURUSU iqiN AqIKLAMA

MAIIKEME HANGi i$LERE BAKAR ?

Avrupa insan Haklao Mahkemesi, uluslararasr bir kuruluttur' Avrupa inscn Haklan

Sdzleqmesi ile giivence alhna almm19 olan temel haklann gignenmesi durumunda
bireyin bazr ko$ullar altlnda Mahkemeye balvurma olanagl vardlr. Uluslamrasl bir

antla$ma olan Avrupa insan Haklan Siizlesmesi ile birqok Avrupa devleti, kigilerin bazr

temel haklaflna saygl gdsterme yiikumltliigii altma girmi$lerdir Giivence altlna ahnmr$

olan haklar, Sdzlesmede ve Sdzle$menin sadece bazt iilkele.ce kabul edilmi$ 1,4, 6 ve 7
numarah eklerinde aqlkga giJsterilmi$tir. Mahkemeye herhangi bir baqvuruda
bulunmadan itnce, Sozlesme ve eklerine ve bunlarla ilgili devletlerce konulmug olan
gekincelere baknak gerekir

Siizlesmeye taraf devlotlerden birinin temel haklardan birinin veya birkaQlnln
ihlalinden ittiirii kendinizi $ahsen ve dogrudan maEdur olarak deEerlendiriyorsaNz,
Mahkemeye batvurabilirsiniz.

Mahkeme, ancak Siizle$me ve eklerinde yer alan hallann ihlaline iligkin ;ikayetleri
inceleyebilir. Mahkeme, ulusal mahkemelerin iistiinde, onlarrn kararlannl bozan ve

onlar yerine kararlar alan bir kurulu$ degildir Mahkemedn $ikeyet konusu olan makam
nezdinde sizin yararinza bir te$ebbiiste bulunma yetkisi de yoktur.

4. Mahkeme, ancak listede giisterilen devletlere kar$r yap an ve belli bir tarihten sonraki
olaylara ilifkin ba$vurulan kabul eder. Bu tarih, $ikayet edilen devlete ve gikayetin

Sdzletme ile Protokolledn tantdrgl haklarla ilgili olup olmadrErna gitre degi$ir

5. Mahkemeye ancak, bir kamu otoritesinio (Parlamento, idate, mahkeme vb) sorumluluk
alanrna giren iflemlerinden dolayr $ikayette bulunabilirsiniz. Mahkeme dzel ki$ilere
veya kuruluglara karg yap an $ikeyedere bakmaz.

6. Slizlegmenin 35. maddesinin l.paragrafi geregince, Mahkemeye ancak ig hukuk yollan

tiiketildikten ve nihai karar tarihinden itibaren altr ay iEinde bagvurulabilir Bu kabul
edilir)ik kogullanna uymayan bir balvuru Mahkeme taraflndan incelenemez.

Bu nedenle, Mahkemeye baqvurmadan 6nce ilgili devletin hukuk sisteminin sunduEu
ve gikayetinizin konusu olan duruma giiztm getirebilecek olan biitiin hukuk yollartnt
denemiS olmanrz $afthr Aksi halde, bu yollann etkisiz kaldtglnl kanltlamanrz
gerekecektir. Dolaylslyla iince, yiiksek mahkemeler dahil yetkili ulusal mahkemelere
basvurmanrz ve buralarda Mahkemeye sunmayl du$undiigiiniiz $ikayeti, en azrndan itzii
itibariyle sunmug olmanlz gereklidir.

iq hukuk yollan tiiketilirken, yasalann iingijrdiiEii usule ve stireye iligkin kurallara da
uygun hareket edilmelidir Eger, itmegin ig hukuk yollarr ttiketmek igin yaphgrntz
ba$vurular, siire, gijrev veya usul ydniinden sizin ihmaliniz sonucu reddedilirse,

2.

t .

3.

'7.

8.

Mahkeme baqvurunuzu inceleyemeyecekhr.

9. Bununla birlikte, bir mahkeme karanndan, itzellikle bir mahkumiyetten Sikayetgi
iseniz, olagan kanun yollan kullandrktan sonta muhakemenin iadesi yoluna
balvurmanrz $art degildir Aynca, af talebinde bulunmu$ olmak ya da, yargt dl$t giizi.im
yolu aramak da gerekli delildir. Bu gerqevede parlamentoya, devlet ba$kanrna,
hiikijmete, bakanhktara sunacaE uz dilekgeler, kullamlmasr $aft ig hukuk yolu
niteliginde sayrlmaz.

10. En yiiksek ulusal merciin verdigi karardan itibaren Mahkemeye baqvurmak igin altr
ayhk stireniz vardlr. Bu siire, muhakemenin iadesi, af ve yargt drgr 86ziim talepleri veya
herhangi bir mercie yaptlgmu bagvurunun reddinden itibaren degil, nihai karxnn size
veya avukatmlza tebliginden itibaren i$lemeye baglar.



11. Altl ayhk siite Mahkemeye sunduEunuz ve tizet olarak da olsa $ikayetinjzin konusunu
aElkladlErnrz ilk mektupla veya doldurulmug ba$vu1u formunun gdnde lmesiyle kesilir'
Sadece bilgi isteyen bit mektup altr ayllk siireyi kesmez.

MAHKEMEYE NASIL BASVURULUR ?

12. Mahkemenin resmi dilleri Franstzca ve ingilizce'dir, ancak size daha kolay geliyorsa'
Mahkeme Yazr i$leri Miidtrliigiine Sdzlesmeyi imzalamrq devletlerin resmi dillcrinde
de yazabilirsiniz.

13. Mahkemeye faksla veya elektronik posta ile yapllacak bafvuuiar daha sonra posta lle
gdnderilecek ba$vuru metniyle teyit edilmedikge gegerli saytlmayacakft $ikayelinizi
sttzlii olarak aq*lamak iEin Strasbourg'a $ahsen gelmenize gerek yoktur'

14. Batvurunuzla i lgrl i biit i ln yaTt$mrlar ssagrdali adrese gonderilmelidir:

Monsieur le Greffier de la
Cour Europ6enne des Dro;ts de 1. Hommc
Conseilde 1. Europe
F67075 STRASBOURG CEDEX.

15. ilk mektubunuz veya bagvunr fotmunuzun allnmaslndan sonra, Mahkeme Yazl iglerj

MildiirliiEii size cevabrnda, admlza gegici ba$vuru numarasl ta$ryan bk dosya aglldlElnr

bildirecektir Bu nurnata, daha sonraki biitiin yazr$malarda yer almalldr' Daha soua'

sizden $ikayetinize iliqkin belge, bilgi veya tamamlaylcr aqrklamalar talep edilebilir

Ote yandan, Mahkeme Yazl i$leri Miidiirliigu $ikayetqi olduEunuz devletin yiiriirliikteki

hukuku hakkrnda bilgi veremeyeceli gibi, ulusal hukukun yorumu ve uygulanmaslna

ili$kin hukuki mutalaada da bulunamaz.

16. Mahkeme Yazl igleri Miidtrlugii ile yazrgmalanruzda sizden istenenleri zam:rnrnda ve

tam olarak yerine getirmeniz yarannlza olacaktlr. Yanlt vermemeniz veya her tiirlii

gecikme dosyamzr takip etmedi$iniz yitniinde bir delerlendirmeye yol agabilir'

Dolaylsryla, Mahkeme Yazr illeri Miidiirlugiiniin size gonderdigi mektuplaril

zamamnda ve gerektigi gibi cevap vermezseniz, baqvuru dosyamz iglemden

kaldlnlabilir.

17. Eler qikayetlerinizin Siizlegme veya Protokoller ile giivence altlna allnan haklarla ilgili

oldugunu ve yukanda sayrlan ko$ullan yerine getirdiEinizi diisiiniiyorsanlz, batvuru

fomunu dzenle ve okunakh bir biqimde doldurarak, siiresi iginde Mahkeme Yazr i$leri

Miidiirlugtinegdnde niz.

18. Mahkeme ig Tiiztiguniin 47. maddesi geregince ba$vuru formunda aqalrdaki bilgiler

yer almahdrr :

r) Sikayednizin dayandlgl olaylann dzet olarak ne oldugu'

b) Sitzlesme ile giivence alhna ahnan haklarrmzdan hangilerinin qignendigi'

c) ig hukuk yollanm tiiketnek igin hangi makamlara ba$vurdugunuz,

d) $ikayet konusu yapngrnlz olayla ilgili kararlartn bir listesi. Bu listede yer alan her

karann tarihi, krsa 6zeti, Karafl alan makamln adl da yer almalldtr' Mektubunuza bu

kararlann bir kopyasr eklenmelidir (Gdnderdiginiz belgeler size iade

edilmeyeceginden, belgelerin asrllarl deEil suretlerini gdndemeniz doEru

olacaktr. )

19. Mahkeme ig TiiziiEiinun 45. maddesine gijre, bagvuru formu bizzat sizin tarafimzdan
veya temsilciniz tarafrndan imzalanmr$ olmahdlr.
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AiHM BA$VURU DiLEKqESi HAKKINDA ACIKLAYICI No.I.
(Sitalqfmenin 34. maddesine giire basvuruformu\u dolduracak ki;iler 4in)

Bu notlat Mahkeme'ye ba$vurunuzu gergeklegtirmenizde size yardlmcr olmak
amaclyla hazrrlanmr$trr. Formu doldurmadan tjnce ltitfen dikkatle metnin tiimiinti
okuyunuz ve her btiltimti doldururken bu notlan gdz dniinde bulundurunuz.

Doldurulmu$ form, Sctzle$menin 34. maddesine g6re Mahkeme'ye baSvuru formunuz
olacaktlr. Mahkeme davamzr incelerken bu fomu temel alacaktrr. Bu nedenle, daha tinceki
yazrgmantzda Mahkeme Yazl I$leri Miidiirliigu,ne vermi$ oldugunuz bilgilerin yinelenmesi
mahiyetinde de olsa, formu eksiksiz ve dogru doldurmantz tjnemlidir.

Form sekiz biJliimden olu$makradrr. Bagvurunun Mahkeme ig Tuziigii,nun gerektirdigi
tum bilgileri igermesi igin butiin biilunrlerin doldurulmasr gerettidir aqagrOa formun her
bttliimune ilitkin agrklayrcr bilgiler bulacaksrmz.

BA$VURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

I . TARAFLAR

Madde 47.1 (a), (b) ve (c) (1-13)

_ EEer ba$vurucu sayrsr birden fazlaysa, bu bdliimlercle istenen biJgiler, gerelinde her bir
bagvumcu igin ayn bir sayfa kullamlarak verilmelidir.

Btltiln batvurucular kendisini remsil etmek tizere bir kiqiyi vekil olarak belirleyebilir
(Yetki Belgesi). Bu temsilci, S6zlesme'ye taraf olan tilkelerden birinde oturan bir avukat ya
da Mahkeme'nin kabul ettigi diger bir ki$i olabilir Eler bagvurucu kendisine bir remsitci
belirlemigse, temsilciye ili$kin bilgiler bagvuru formunun bu bdlumiinde verilmelidif. Bu
durumda Mahkeme Yazr itleri sadece temsilciyle yazt$tr.

N. OLAYLARA ILiSKiN AQIKLAMA

Madde 47.1 (d) (14)

$ikayette bulundugunuz olaylan ag* bir gekilde, gerekli ayrrntrlan atlamadan ancak
ajzlii bigimde anlatrnrz. Olaylan, tarihi srasryla ve kesin tarihleri belirrerek anlattnlz.
$ikayetleriniz birden gok konu ile ilgiliyse (6megin clegiSik mahkeme prosediirle varsa)
her durumu ayn ayn ele ahnrz ve agrklayrnrz.

III. ONE STRI]LEN AYKIRILIKI,ARA. VE iLGiLi DAYANAKLARINA
iLI$KiN AqIKLAMA

Madde 47.1 (e) (15)

. ..Formun^bu_biiliimiinde Sozle$me'ye gdre ,ikayetinizin ne olduEunu olabildigince agrk
belirtiniz. Sdzlefmenin hangi hiikumle ne dayandrEtmzl ve firmun II. b6liimunde
agrkladrgrnrz olaylann niqin bu hukiin ere aykl dtirriigii gdrii$iinde oldugunuzu
agrklaymrz.

Siizle$me maddelerinden bir krsmlmn giivence altrna alnan hakiara belli korullarda
miidahale edilmesini dngitrdiiEiinu gijreceksiniz. (Ornegin 5. maddenin l. fikrasrna a_l
bentlerine ve 8. 9. 10. ve 11. mad.leledn 2. fikralanna bahmz.) B6yle bir maddeye
dayamyorsantz $ikayetinize konu olan miidahaleyi aq*laylmz.

IV. SOZLE$ME,NiN 35. MADDESiNiN T. FIKRASINA iLI$KiN ACIKLAMA
Madde 47.2 (a) (16-18)

Bu bitliimde ulusal makan ar oniinde izlediEiniz gtjziim yollannt tam olarak
aglklamanz gerekmektedir. Bu bijltimdeki iig alt bdlumii doldurunt, ve her ayrr gikayet
igin gerekli bilgile ayn ayn veriniz. 18. madde de hakhntzl arayabilecegrnrz ve



kullanmadlErnu ba$ka ba$vuru ya da qtiztlm yolu bulunup bulunmadrgmr bildiriniz. Bdyle
bir qdzum yolu varsa ne oldugunu belirtiniz (yani bagvurunun yaprlabileceEi mahkeme ya
da makamrn admr veriniz) ve bu yolu nigin kullanmadrlrmzr agrklaymz.

V. BA$VURUNUN AMACINA ILiSKiN AQIKLAMA

Madde 47.r (g) (19)

Burada Mahkeme'ye ba$vurmakla ne elde etmek istediEinizi krsaca belirtiniz.

Aynca, SOzletme'nin 41. maddesi geregince ileri siirdtiEiinuz adil doyum taleplerinize
iligkin agrklamalan genel gizgileri ile yapmanu gerekmektedir.

\.I. OTEKi ULUSLARARASI i$LEMLERE iLi$KiN AqIKLAMA

Madde 47.2 (b) (20)

Bumda, baSvurunuzdaki $ikayetlerinizi bir ba$ka uluslaramsr organa iletip'
iletmediginizi belirtiniz. Bttyle bir bagvuunuz varsa, gikayetinizi sundugunuz merciinin
adrm, yaprlan i$lemledn tarih ve aynnttlarmt ve ahnan kararlann aynnhlan iqeren tiim
bilgileri veriniz, ilgili kararlann ve 6teki belgelerin kopyalantu da eklemeniz gerekir

VII. BELGELER LiSTESi

Madde 47.1 (h) (Asrllar deEil, sadece iirnekleri) (21)

Bagvwu formunun IV ve VI. b6ltimlerinde delinilen tiim hiikiim ve kararlara yer
vermeyi 've listenize eklemeyi unutmaymrz ve mahkemenin belge olarak 962 dntine
almasml istediginiz tutanaklar ve tamk ifadeleri gibi ba$ka belgeleri de ifade ediniz. Bir
mahkeme ya da ba$ka bir makamca vedlen kararlann sadece hiikiim krsmrnr degil,
gerekgeleriyle birlikte tam metnini ekleyiniz. Sadece mahkeme'ye yaptlgrmz $jkayetlere
ili$kin olan belgeleri gtiz dntinde bulundurunuz.

VN. BiLDiRiM VE IMZA

Madde 45.3 (22)

Eger ba$vuru formu, bizzat ba$vurucu tarafindan degil temsilcisi tarafrndan
inzalannufsa, bafvurucu tarafindan imzalanmrq (daha dnce yetki belgesi veya dengi bir
vekaletname, mahkeme yazr iglerine g6nderilmemi$ ise) temsilciyi vekil atayan bir yetki
belgesi de eklenmelidir



MAHKEME iq rUzudU'uUN +s.vB qz. N{AooBr,sni
Madde 45 (imzalar'l

1- Siizle$menin 33. veya 34. maddelerine gdre yaprlacak ba$vurular, yaz l olacak ve
ba$vuran veya ba$vurantn temsilcisi tarafindan imzalanacaktrr.

2- Bir batvuru hiikumet dt$r bir kurulu$ veya kigi grubu tarafrndan yaprhrsa, bagvuru
formu bu drgtitii veya grubu temsil etmeye yetkili ki$iler tarafrndan imzalanacaktu.
Ba$vuruyu imzalayan kigilerin bunu yapmaya yetkili olup olmadrklan lreselesini
Mahkeme'nin ilgili dairesi veya komitesi qijziimleyecektir.

3- Bagvurucu Mahkeme ig TuzuEii'niin 36.maddesine giire temsil ediliyorsa, bu temsilci
veya temsilciler yetkili olduklannt gdsteren bil vekaletname veya yetki belgesi
gdndereceklerdir.
Madde ,17 @agvurunun igerigi)
Sdzlefmenin 34. maddesine gdre yap acak her bagvuru, ilgjli bijltjmiin baikanr aksine

karar vemedikge, Mahkeme Yazr i$leri MiidiirliiEn tarafindan gdnderilecek orun oasvuru
fomu i.izerinde yaprlmaldrr. Bu formda $u bilgiler yer alacaktr.
l- a. Bagvurucunun ismi, dogum tarihi, milliyeti, cinsiyeti, meslegi ve adresi;

b. Varsa temsilcisinin ismi, meslegi, adresi;
c. Kendisine karft bagvuru yapllan Yiiksek Sdzlegmeci Taraf;
d. Olaylann dzlii anlatlmrl
e. One si.iriilen ihlallere ve dayanaklanna ili$kin 6zlu bir agrklama;
I Sozle$me'nin 35.maddesinin Lhkrasr ile konan kabul edilebilirlik ko$ullannrn

yerine getirildigini g6srerecek bilgiler (ig hukuk yollannln rtikerilmesi ve alh ayl*
siireye uygunluk)

g. Ba$vurucunun ve ba$vurunun scizleqmenin ll.maddesi uyarrnca isteyebilecegi
hakkaniyete uygun tatmin konusundaki talebin genel gizgileri:

Eklenecek Belgeler:
h. Ba$vurunun konusuna iligkin belgelerin ve dzellikle yarglsal olsun veya olmasrn

ilgili kararlann dmekleri.
2. Bagvurucular aynca,

a. Siizle$me'nin 35.maddesinin Lhkrast ile konan kabul edilebilirlik ko$ulla nrn
yerine getirildigini gttsterecek biitiin dEeleri (iq hukuk yollannrn tiiketilmesi ve altr
ayl* siireye uygunluk) ve atzellikle bu maddenin I h bendinde belirtilen karar ve
belgeleri g6ndereceklerdirl

b. $ikayetlerini herhangi bir ba$ka uluslaramsr o.gana iletip iletmediklerini
belirteceklerdir.

3. Kimliklerin kamuya aqtklanmasrna itirazlan olan ba$vuruoular, bu hususu agrkqa talep
etmeli ve kamuya agrkhk genel kuralnrn istisnasr olan bu taleplerini hakl gijsteren
gerekgelerini ag:klamahdrrlar Daire Bagkam, hakl gerekgeler gdsterilmemi$se \e
istisnai durun' arda kimligin kamuya kapal kalmasna izin verebilir.

4. Yuka daki birinci ve ikinci hkralar ile getirilen yiikiimliiliiklere uyulmamasr
durumunda ba$vuru kaydedilmeyebilecek ve Mahkeme tarafrnda|
incelenmeyebilecektir.

5. Bagvulunun yapllls tarihi bagvuranrn, bagvun: konusunu, iizet halinde ciahi olsa. ilk
ilettigi tarih olarak saptanacakhr Bununla birlikte Mahkeme baSvuru tarihinin daha
bagka bir tarih olarak saptanmastna da gerekQeli olarak karar verebilir

6. Baqvurucular adreslerindeki herhangi bir deligiklili ve bagvurulanna iliqkin
ko$ullardaki biitiin degifiklikleri Mahkeme'ye bildireceklerdi.


