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13 Temmuz 2000 tar�h�nde yaptığı müzakereler sonucunda,

Aşağıdak� kararı verm�şt�r:

Kalogeropoulou ve D�ğerler� v. Almanya ve Yunan�stan davasındak� 257 Yunan�stan vatandaşı başvurucu, 10

Haz�ran 1944 tar�h�nde D�stomo’da Naz� �şgalc� güçler� tarafından gerçekleşt�r�len katl�amdak� mağdurların

akrabalarıdır ve Almanya ve Yunan�stan devletler�ne karşı talepler�n�, Avrupa İnsan Hakları Mahkemes�ne

taşımışlardır.

Başvurucular 27 Kasım 1995’te Almanya’ya karşı söz konusu eylemler� �ç�n L�vad�a İlk Derece Mahkemes�’nde

(Yunan�stan) dava açmışlardır.

30 Ek�m 1997’de L�vad�a İlk Derece Mahkemes�, 137/1997 sayılı kararı �le Almanya aleyh�ne ve başvurucular

leh�ne değ�ş�k m�ktarlarda olmak üzere madd� ve manev� tazm�nata hükmetm�şt�r.

24 Temmuz 1998’de Almanya, egemenl�ğ�ne ve uluslararası örf ve adet hukukuna dayanarak, Yunan

mahkemeler�n�n söz konusu davada yargı yetk�s� olmadığı �dd�ası �le Yunan�stan Temy�z Mahkemes�’ne (Court of

Cassat�on) başvurmuştur.

4 Mayıs 2000’de Temy�z Mahkemes�, uluslararası örf ve adet hukuku ve �lg�l� uluslararası antlaşmaları anal�z

ett�kten sonra, temy�z taleb�n� reddederek yargı yetk�s�n�n olduğuna karar verm�şt�r. Böylece L�vad�a İlk Derece

Mahkemes�’n�n 137/1997 sayılı kararı kes�nleşm�şt�r. Temy�z Mahkemes� kararında devlet�n yargı bağışıklığının

Yunan hukuk s�stem�n�n de b�r bölümünü oluşturan uluslararası örf ve adet hukuku kurallarından b�r� olduğunu

özell�kle d�kkate almıştır. Bu kurum devletler�n egemen eş�tl�ğ� �lkes�nden türem�şt�r ve uluslararası �l�şk�lerde

meydana çıkab�lecek sorunlardan kaçınılmasına h�zmet eder. Bununla b�rl�kte Temy�z Mahkemes� mutlak yargı

bağışıklığı �lkes�n�n g�derek daha çok sorgulanır hale geld�ğ�n� ve sınırlı yargı bağışıklığı  �lkes�n�n g�derek daha

fazla kabul ed�l�r hale geld�ğ�n� vurgulamıştır. Sınırlı yargı bağışıklığı �lkes�ne göre, devletler egemenl�k �şlem� ya

da kamusal �şlem (acta �ure �mper��) n�tel�ğ�ndek� tasarru�arından dolayı bağışıklıktan yararlanab�lecek ve fakat

t�car� �şlemler ya da özel hukuk n�tel�ğ�ndek� (acta �ure gest�on�s) tasarru�arından dolayı bağışıklıktan

yararlanmayacaktır. Sınırlı bağışıklığın ağırlık kazanması 1972 Yargı Bağışıklığına İl�şk�n Avrupa Konvans�yonu’nun

kabul ed�lmes�ne de öncülük etm�şt�r. Temy�z �ncelemes� sırasında yapılan �ncelemeye göre, 8 Devlet (Almanya,

Avusturya, Belç�ka, Kıbrıs -Güney Kıbrıs Rum Yönet�m�-, Lüksemburg, Hollanda, B�rleş�k Krallık and İsv�çre) bu

Konvans�yonu onaylamıştır. D�ğer Avrupalı Devletler�n Konvans�yonu onaylamaması, onun �lkeler�ne

(hükümler�ne) karşı oldukları anlamına gelmemekted�r; z�ra bu devletler�n tamamı sınırlı yargı bağışıklığı �lkes�n�

kabul etmekte ve düzenl� olarak uygulamaktadır. Fransa, Yunan�stan ve İtalya g�b� bazı Avrupalı devletler bu

�lken�n uygulanmasında öncü devletlerd�r. Dahası Basle Konvans�yonu da b�rçok başka devlet �ç�n b�r es�n

kaynağı olmuştur. Bu Konvans�yon’un 11. Maddes�ne göre, ‘vucüt bütünlüğüne (yaralanma) ya da malvarlığına

ver�len zarlararın tazm�n� zımmında yaralanmaya ya da zarara neden olan olaylar, yargılamayı yapacak devlet�n

OLAYLAR

Tazm�nat Davaları
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ülkes�nde (the state of the forum) gerçekleşm�şse veya yaralanmaya ya da zarara neden olan k�ş� olaylar

gerçekleşt�ğ�nde bu ülkede �se, b�r Taraf Devlet yargılamayı gerçekleşt�recek olan d�ğer b�r Taraf Devlet�n

mahkemes�n�n yargı yetk�s�nden bağışık tutulmayı talep edemez’. Buradan yola çıkarak Temy�z Mahkemes�,

devletler�n, d�ğer yabancı devletlere karşı tazm�nat talepler�ne neden olan eylemler �ç�n yargı yetk�ler�n�, bu

eylemler jure �mper�� karakterl� eylemler olsa b�le kullanab�lecekler� sonucuna varmıştır. Kabul ed�lmel�d�r k�,

asker� eylemler neden�yle bağışıklık ortadan kalkmaz ama �nsanlığa karşı suçlarda olduğu g�b� s�v�ller�n genel

olarak hede�enmes�n�n ötes�nde, asker� çatışmalarla doğrudan ya da dolaylı olarak b�r �lg�s� olmayan bell� b�r

yerdek� bel�rlenm�ş �nsanların hedef alınması neden�yle açılan davalarda bağışıklık kuralına b�r �st�sna

get�r�lmel�d�r. Bu davada Temy�z Mahkemes�, Naz� Almanyası’nın egemenl�ğ�n� kötüye kullanmasının ve jus

cogens kuralları �hlal etmes�n�n, Almanya’nın zımnen yargı bağışıklığından feragat etmes� sonucu doğurduğu

sonucuna ulaşmıştır.

Bununla b�rl�kte, Temy�z Mahkemes� Başkanı ve d�ğer 3 hak�m karşı oylarında Almanya’nın yargı bağışıklığından

faydalanması gerekt�ğ� görüşünü �fade etm�şlerd�r. Onlara göre, devletler, s�lahlı çatışmalardan dolayı

oluşab�lecek her türlü �dd�anın dava konusu olması durumunda bağışıktır ve jus cogens kuralların �hlal� de

devletler�n bağışıklıktan vazgeçmeler� anlamına gelmez. (Temy�z Mahkemes�, Karar No. 11/2000).

26 Mayıs 2000’de başvurucular hukuk usulü kanunu (HUK) çerçeves�nde karar altına alınan tazm�natların tahs�l�

�ç�n tak�p başlatmış, L�vad�a İlk Derece mahkemes�n�n 137/1997 sayılı kararını Alman makamlarına tebl�ğ ett�rm�ş

ve tazm�natların ödenmes�n� talep etm�şt�r. Almanya L�vad�a İlk Derece Mahkemes�’n�n kararına uymamış ve

karar altına alınan m�ktarları da ödemey� reddetm�şt�r. Bunun üzer�ne başvurucular, Yunan�stan’dak� bazı Alman

bazı mallarının kamulaştırılması �ç�n başvuruda bulunma �radeler�n� �fade etm�şlerd�r.

HUK 923. maddes�ne göre, b�r mahkeme kararının yabancı b�r devlete karşı �craya koyulab�lmes�n�n ön şartı

Adalet Bakanının �zn�n� almaktır. Başvurucular Adalet Bakanına başvuruda bulunmuş ancak cevap alamamıştır.

Başvurucular, Adalet Bakanının �zn� olmaksızın, L�vad�a İlk Derece Mahkemes�’n�n 137/1997 sayılı kararının �crası

�ç�n tak�p başlatmıştır. 17 Temmuz ve 2 Ağustos 2000’de Almanya HUK 923. maddes�ne dayanarak �t�razda

bulunmuş ve tak�b�n durdurulmasını talep etm�şt�r. 19 Eylül 2000’de At�na İlk Derece Mahkemes� tak�b�

durdurmuştur. (Karar No. 8206/2000)

10 Temmuz 2001’de At�na İlk Derece Mahkemes� Almanya’nın �t�razını reddetm�şt�r ve HUK’un 923. maddes�n�n

Sözleşme’n�n 6. maddes�n�n 1. fıkrasına ve Uluslararası K�ş�sel ve S�yasal Haklar Sözleşmes�n�n 2. maddes�n�n 3.

fıkrasına uygun olmadığına karar verm�şt�r. (Karar No. 3666 ve 3667/2001)

12 Temmuz 2001’de Almanya 3666 ve 3667/2001 sayılı kararları temy�z etm�ş ve yen�den tak�b�n durdurulmasını

talep etm�şt�r. 18 Temmuz 2001’de At�na İlk Derece Mahkemes� Başkanı temy�z süres�nce tak�b� durdurmuştur.

Başvurucular, tak�b�n durdurulmasının HUK’un 937. maddes�n�n 1. fıkrası ve 938. madden�n 4. fıkrasına aykırı

olduğu �dd�asıyla ş�kâyette bulunmuşlardır. Başvurucular, 20 Temmuz 2001’de At�na İlk Derece Mahkemes�n�n

Başkanı aleyh�ne adl� hatadan (m�scarr�age of just�ce) dolayı başvuruda bulunmuştur.

14 Eylül 2001’de At�na Temy�z Mahkemes� (the Athens Court of Appeal)  , İlk Derece Mahkemes�’n�n kararını

Kararların İcra Ed�lmes�
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kaldırarak, Almanya’nın �t�razını kabul etm�şt�r. HUK’un 923. maddes�ndek� sınırlamanın, kamu yararı amacı

taşıdığını bel�rterek, sınırlamanın ülken�n uluslararası �l�şk�ler�n�n bozulmamasına h�zmet ett�ğ�n� ve sınırlamanın

amaca uygun olduğunu bel�rtm�şt�r. Söz konusu hüküm etk�l� yargısal koruma hakkının özünü etk�lemem�şt�r;

z�ra bu hüküm b�r kararın yabancı devlete karşı yer�ne get�r�lmes�n� bütünüyle yasaklamamakta, sadece ülken�n

dış pol�t�kasından sorumlu Adalet Bakanının ve Hükümet�n, b�r önkoşul n�tel�ğ�nde olmak üzere, öncel�kl� �zn�n�

gerekt�rmekted�r. Eğer b�reyler Adalet Bakanının onayını almadan yabancı devlete karşı �craya yönel�k �şlem

başlatab�lme �mkanını bulursa, devlet�n ulusal menfaatler� tehl�keye düşeb�l�r ve dış pol�t�kası b�reyler�n el�nde

olup kötüye kullanılab�l�r. Öte yandan, kararın �crası başka b�r ülkede ya da �ler�de daha uygun b�r zamanda

yapılab�l�r. At�na Temy�z Mahkemes�, HUK’un 923. maddes�ndek� sınırlamanın Sözleşme’n�n 6. maddes�n�n 1.

fıkrasına, Uluslararası K�ş�sel ve S�yasal Haklar Sözleşmes�n�n 2. maddes�n�n 3. Fıkrasına ve Sözleşmen�n 1 no.lu

Protokolünün 1. maddes�ne aykırı olmadığına karar verm�şt�r. (6847/2001 ve 6848/2001 sayılı Kararlar)

4 Ek�m 2001’de başvurucular, Temy�z Mahkemes�ne (Court of Cassat�on) başvurmuşlardır.

19 Şubat 2002’de Temy�z Mahkemes�’n�n 7. Da�res� (Seventh D�v�s�on of the Court of Cassat�on) başvuruyu Temy�z

Mahkemes� Genel Kurulu’na gönderm�şt�r. (301 ve 302/2001 sayılı kararlar). Temy�z Mahkemes�’n�n Başkanı’nın,

tazm�nat kararları �le �lg�l� davaları �ncelem�ş olması neden�yle, bu temy�z �ncelemes�nden kend� kararı �le

çek�leceğ�n� d�kkate aldıklarından, başvurucular, bu aşamada Temy�z mahkemes� Başkanı’nın bu davaya

bakamayacağını �ler� sürmem�şlerd�r. Bununla b�rl�kte Başkan çek�lmem�şt�r. Temy�z 16 Mayıs 2002 yapılmıştır. 29

Mayıs 2002’de başvurucular, Temy�z Mahkemes�’n�n bütün üyeler�n�n katıldığı 21 mayıs 2002 tar�hl� toplantıda,

Başkan Yardımcısının, ‘Başkan’ın görev süres�n�n b�r yıl daha uzatılması karşılığında Alman tazm�nat davalarını

pazarlık konusu ett�ğ�ne’ da�r �fadeler�n� öğrenm�şt�r. 30 Mayıs 2002’de başvurucular Temy�z Mahkemes�’n�n

(Court of Cassat�on) Başkanı’na �t�raz etm�şlerd�r. Temy�z mahkemes�, 13 Haz�ran 2002’de başka b�r hak�m�n

Başkanlığında yapılan duruşmada, temy�z başvurusunun HUK 27. maddede bel�rt�len süre geçt�kten sonra

yapıldığı ve HUK’un 56. maddes�ne göre dosyanın Temy�z Mahkemes� önüne savcılık ya da başkanlık yazısı �le

gelmes� gerekt�ğ�, Mahkemen�n kend�l�ğ�nden davaya bakamayacağı gerekçeler� �le temy�z başvurusunu kabul

ed�lemez bulmuştur. (26/2002 sayılı Karar)

28 Haz�ran 2002’de Temy�z Mahkemes� (Court of Cassat�on) Genel Kurul hal�nde, 36 ve 37/2002 sayılı kararları �le

At�na Temy�z Mahkemes�’n�n (the Athens Court of Appeal) 6847 ve 6848/2001 sayılı kararlarını onamıştır. Temy�z

Mahkemes�, İHAM’ın Al-Adsan� and McElh�nney kararlarına (Al-Adsan� v. the Un�ted K�ngdom, Başvuru no.

35763/97 ve McElh�nney v. the Un�ted K�ngdom, Başvuru no. 31253/96) atıf yaparak, başvurucuların, 137/1997

sayılı karar �le Almanya aleyh�ne başvurucular leh�ne hüküm altına alınan tazm�natları �craya koyma hakkına

get�r�len sınırlamanın, Sözleşme’n�n 6. maddes�n�n 1. fıkrasına ve 1. No.lu Ek Protokolünün 1. maddes�ne uygun

olduğuna karar verm�şt�r.

1. Başvurucuların ş�kâyet�, Alman ve Yunan makamlarının L�v�d�a İlk Derece Mahkemes�n�n 137/1997 sayılı

kararına uymayı reddetmes�n�n, Sözleşmen�n 6. maddes�n�n 1. fıkrasına ve Ek Protokol 1’�n 1. maddes�ne aykırı

olduğuna �l�şk�nd�r.

ŞİKÂYETE KONU İDDİALAR



28.09.2020 Jur�x | İnsan Hakları Avrupa Mahkemes�  Karar Çev�r�s�

https://jur�x.com.tr/art�cle/18248 5/13

2. Başvurucular ayrıca Temy�z Mahkemes� Başkanı’nın kötü n�yetl� olduğunu �dd�a etm�ş ve Başkan’ın görevden

ayrılmasına �l�şk�n �dd�alarını �ler� süreb�lecek herhang� b�r yargı yoluna başvuramamalarına �l�şk�n, Sözleşme’n�n

6/1 maddes� altında mücerret b�r ş�kâyette bulunmuşlardır.

1. Başvurucular, Alman ve Yunan otor�teler�n�n L�vad�a İlk Derece Mahkemes�’n�n 137/1997 sayılı kararına uymayı

reddederek, k�ş�sel haklarının korunmasında etk�l� b�r yargı yoluna sah�p olma ve mülk�yet hakkını kullanma

haklarını �hlal ett�kler�n� �ler� sürmüşlerd�r. Başvurucular Sözleşme 6/1 ve Ek Protokol 1/1’e dayanmıştır.

Sözleşmen�n 6/1 maddes�n�n �lg�l� bölümü şöyled�r:

‘K�ş�sel hak ve yükümlülükler�n kullanılmasında herkes tarafsız b�r mahkemece ad�l yargılanma hakkına sah�pt�r.’

Ek Protokol 1/1:

‘her gerçek veya tüzel k�ş�n�n mülk�yet hakkının kullanılmasına ve dokunulmazlığına r�ayet ed�lmes�n� �steme

hakkı vardır. B�r k�mse ancak kamu yararı neden�yle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun

temel �lkeler�ne uygun olarak mülk�yet hakkından yoksun bırakılab�l�r.

Yukarıdak� hükümler, devlet�n, mülk�yet�n kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek ya da

verg�ler�n veyahutta d�ğer katkı ve para cezalarının önödemes� �ç�n gerekl� gördüğü yasaları uygulama

konusunda sah�p oldukları hakka halel get�rmez.’

Yunan Hükümet�, Adalet Bakanı’nın başvurucuların Alman taşınmazları üzer�nde karar �cra etmeler�ne müsaade

etmemes�nde haklı olduğu �dd�asını desteleyecek şek�lde, devletler�n yargı bağışıklığı �le �lg�l� olarak uluslararası

hukukun detaylı b�r anal�z�n� yapmıştır.

Hükümet ayrıca, başvurucuların haklarının kanunla ve meşru b�r amaç çerçeves�nde sınırlandırıldığını,

sınırlamanın devlet�n uluslararası �l�şk�ler�n�n bozulmamasına h�zmet ett�ğ�n� ve bu amaç �le sınırlı olduğunu

bel�rtm�şt�r. Hükümet, bu �t�barla, kararın �cra ed�lmes�n�n redded�lmes�n�n mutlak olmadığını ve Yunan�stan’da

�cra ed�lemese b�le Almanya’da �cra ed�leb�leceğ�n� bel�rtm�şt�r.

Alman Hükümet�, başvurucuların Sözleşme’n�n 6. maddes�n�n 1. fıkrası ve 1 numaralı Ek Protokol’ün 1. maddes�

çerçeves�nde Alman mahkemeler�n�n yargı yetk�s�ne tab� olmadıklarını �ler� sürmüştür. Sözleşme’n�n 1. maddes�,

Yüksek Sözleşmec� Taraf Devletler�n, kend� yargı yetk�s� �ç�ndek� herkes�n Sözleşme’n�n 1. bölümünde bel�rt�len

hak ve özgürlükler�n� korumak zorunda olduğunu düzenlem�şt�r. Böylel�kle 1. madde, Sözleşme’n�n zaman, yer

ve konu bakımından uygulanma kapsamını sınırlandırmıştır. Sözleşme’ye taraf devletler�n b�reyler�n haklarını

ESAS (HUKUK)

A. Yunan�stan Hükümet�n�n İdd�aları

B. Almanya Hükümet�n�n İdd�aları
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etk�leyen her �şlem ve eylem�, otomat�k olarak o b�reyler� Devlet’�n egemenl�ğ� altına sokmayacağı g�b�,

devletler�n her �şlem ve eylem�, her zaman, Sözleşme’de garant� altın alınan hak ve özgürlüklerle uyumlu olmak

zorunda değ�ld�r. Burada bel�rley�c� unsur, �lg�l� k�ş�ler�n Taraf Devlet�n egemenl�ğ�ne tab� olup olmadığıdır. Taraf

Devlet�n vatandaşı olmalarının yargı yetk�s�ne tab� olup olmamaları �le h�çb�r �lg�s� yoktur. Aynı şek�lde, ş�kâyete

konu olan eylemler�n, aleyh�ne başvuru yapılan devlet�n ülkes�nde gerçekleşmes�n�n de b�r önem� yoktur.

Egemen gücün bel�rl�, spes�f�k b�r olayda kullanılmasında bel�rley�c� unsur, söz konusu k�ş�n�n (başvurucuların)

Taraf Devlet�n yetk� alanı �ç�ne g�r�p g�rmed�ğ�d�r. ‘Egemen güç (hükmetme gücü)’ nosyonu, b�r devlet tasarrufu ya

da �hmal� �le devlet�n egemen gücünün kullanılması arasında gerçek anlamda b�r bağ olmasını zorunlu kılar.

Alman Hükümet�, �cra �şlemler�n�n b�r tarafı olduğunu bu nedenle başvurucular �le eş�t durumda olduğunu

bel�rtm�şt�r. Bu nedenle başvurucular üzer�nde egemen gücünü kullandığı söylenemez. Almanya, b�r karar

merc�� olmadığından, başvurucuların Sözleşmeden doğan haklarını �hlal eder b�r poz�syonda değ�ld�r. Sadece

dava �le �lg�lenen Yunan�stan mahkemeler�n�n başvurucular üzer�nde karar verme gücü ve egemenl�k gücü

vardır. Buna göre, başvurucular Alman mahkemeler�n�n yargı yetk�s�ne tab� olamazlar.

Alman hükümet� başvurunun herhalükarda temels�z olduğunu �dd�a etm�şt�r. Bu tür davalarda devlet�n yargı

bağışıklığı kalkmış olsa �d�, öncek� s�lahlı çatışmalar, ne başlangıç tar�h� ve ne de m�ktarı bel�rleneb�len sayısız

b�reysel tazm�nat talepler�ne sebeb�yet ver�rd�. Bu konuda uzun zaman önce kabul ed�len s�yasal çözümler

anlamsızlaşırdı. S�lahlı çatışmada yer alan devletler �ç�n öngörülemez ve b�r arada barışçıl b�r şek�lde yaşamayı

tehl�keye atan sonuçlarla karşılaşılırdı.

Başvurucular, Alman ve Yunan Hükümetler�n�n böyle davranarak hukukun üstünlüğü �lkes�n� ısrarla

reddett�kler�n� bel�rtm�şt�r. Başvurucular kend�ler�n� Devlet�n keyf�l�ğ� karşısında güçsüz h�ssetm�şlerd�r ve eğer

her �k� Devlet de �y� �l�şk�ler�n� bozmamak �ç�n Sözleşme’de uymaları gereken kurallara uymayı reddedeceklerse,

Sözleşmey� feshedeb�lecekler� ve Avrupa Konsey� üyel�ğ�nden de çıkab�lecekler�n� bel�rtm�şlerd�r. Son olarak,

Temy�z Mahkemes�’n�n 11/2000 sayılı kararı uyarınca Almanya’nın yargı bağışıklığından yararlanacağı argümanını

kes�nl�kle reddett�ğ�n� ve bu konuda daha fazla tartışmaya gerek olmadığını bel�rtm�şlerd�r.

Mahkeme, Sözleşme’n�n 6. maddes�n�n 1. fıkrası uyarınca herkes�n meden� hak ve yükümlülükler�yle �lg�l�

uyuşmazlıklara karşı her türlü �dd�asını mahkeme önüne get�rme hakkına sah�p olduğunu tey�t eder (Golder v.

B�rleş�k Krallık, 21 Şubat 1975). Sözleşmeye taraf b�r devlet�n hukuk s�stem�n�n kes�nleşm�ş b�r mahkeme kararının

tara�ardan b�r�n�n aleyh�ne olarak �şlevs�z kalmasına müsaade etmes�, 6. Madden�n �şlevs�z kalması anlamına

gel�r. Herhang� b�r mahkeme tarafından ver�len b�r kararın �crası 6. madde uyarınca b�r davanın ayrılmaz parçası

olarak kabul ed�l�r. (...)

C. Başvurucuların İdd�aları

D. Mahkemen�n Değerlend�rmes� (Karar)

1. Yunan�stan Aleyh�ne Yapılan Başvuru

(a) Sözleşmen�n 6. Maddes�n�n 1. Fıkrası Çerçeves�nde İler� Sürülen İdd�alar
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Mahkemeye başvuru hakkı mutlak değ�ld�r, bazı sınırlamalara tab� tutulab�l�r. Bu sınırlamalara, mahkemeye

başvuru hakkı doğası gereğ� devlet�n yapacağı düzenlemeler� gerekt�rd�ğ� �ç�n müsaade ed�l�r. Bu �t�barla taraf

devletler�n takd�r hakları vardır fakat Sözleşme’n�n yükümlülükler�n� �hlal ed�p etmed�kler�ne �l�şk�n denet�m

Mahkemeye a�tt�r. Yapılan sınırlamanın, hakkın özünün ortadan kalkmasına neden olacak şek�lde b�rey�n

mahkemeye er�ş�m hakkını azaltmaması veya sınırlandırmaması gerekmekted�r. Sınırlama eğer meşru amaç

taşımazsa ve amaç �le orantılı olmazsa, 6. madden�n 1. fıkrasına uygun olmayacaktır. (Wa�te ve Kennedy v.

Almanya, başvuru no. 26083/94)

Olayda başvurucular Alman devlet�nden tazm�nat almaya hak kazanmıştır fakat Yunan Hükümet� Almanya’ya

karşı �cra prosedürü başlatılmasına müsaade etmed�ğ� �ç�n tazm�n ed�lmes� gereken tutar tazm�n ed�lemem�şt�r.

Yunan mahkemeler� tazm�natların ödenmemes�n� onaylamıştır. Mahkeme bu durumun başvurucunun

mahkemeye başvuru hakkına sınırlama get�rd�ğ� görüşünded�r.

Mahkeme, öncel�kle sınırlamanın meşru b�r amaç taşıyıp taşımadığını tesp�t edecekt�r. Bu bağlamda, devletler�n

yargı bağışıklığı, par �n parem non habet �mper�um yan�, b�r devlet�n d�ğer b�r devlet�n yetk�s�ne tab� olamayacağı

�lkes�nden çıkarsanan b�r uluslararası hukuk kavramıdır. Mahkeme, devletler arasındak� nezaket ve �y� �l�şk�ler�n

sürdürüleb�lmes� �ç�n, hukuk davalarında devlete tanınan yargı bağışıklığının uluslararası hukuka uyma meşru

amacını taşıdığını düşünmekted�r.

Mahkeme �k�nc� olarak sınırlamanın amaç �le orantılı olmasını değerlend�recekt�r. Mahkeme, Sözleşme’n�n, 1969

tar�hl� V�yana Antlaşmalar hukuku Sözleşmes� ışığında yorumlanması gerekt�ğ�n� vurgulamıştır. 1969 tar�hl�

V�yana Antlaşmalar Sözleşmes�’n�n 31. maddes�n�n 3. fıkrasının (c) bend� uyarınca, ‘tara�ar arasındak� �l�şk�lerde

m�lletlerarası hukukun tatb�k� kab�l herhang� b�r kuralı’ d�kkate alınmalıdır. 6. maddes� dâh�l Sözleşme, sank� başka

h�ç b�r hukuk kuralı yokmuş g�b� yorumlanmamalıdır. Mahkeme, Sözleşme’n�n �nsan haklarını �çeren özel b�r

karakter� olduğunun b�l�nc�nde olduğu kadar, uluslararası hukukun �lg�l� kurallarının da d�kkate alınması

gerekt�ğ�n�n de b�l�nc�nded�r. Sözleşme, kend�s�n�n de b�r parçası olduğu ve yargı bağışıklığı kuralını da �çeren,

uluslararası hukukun kuraları �le uyumlu b�r şek�lde yorumlanmalıdır.

Bu nedenle, uluslararası hukuka göre devlet�n bağışıklığına �l�şk�n genel olarak kabul gören önlemler� alan b�r

Yüksek Sözleşmec� Taraf, 6/1’dek� mahkemeye ulaşma hakkına orantısız b�r sınırlama get�rm�ş olmaz. Nasıl k�

mahkemeye ulaşma hakkı madde metn�nde garant� altına alınan ad�l yargılanma hakkının ayrılmaz b�r parçasıdır,

genel olarak m�lletler topluluğunca devlet�n yargı bağışıklığının b�r gereğ� olarak kabul ed�len sınırlamada

olduğu g�b�, mahkemeye ulaşma hakkına get�r�len bazı sınırlamalar da onun ayrılmaz parçasıdır (Al-Adsan� v.

B�rleş�k Krallık, başvuru no. 35763/97)

Yukarıda �fade ed�lenler çerçeves�nde Mahkeme, Yunan mahkemeler�n�n Alman devlet�n� başvurucuların

zararlarını tazm�n etmeye hükmetmes�n�n, Yunan devlet�n�n, başvuruculara söz konusu zararların tazm�n�n� �cra

yolu �le Yunan�stan’da tahs�l etmeler�n� tem�n etme yükümlülüğü yükled�ğ� düşünces�nde değ�ld�r. Başvurucular,

Temy�z Mahkemes�n�n 11/2000 sayılı kararına atfen, �nsanlığa karşı suçların çok öneml� olduğunu ve devletler�n

yargı bağışıklığı dah�l d�ğer uluslararası hukuk kurallarına nazaran daha üst b�r sev�yede olan jus cogens kurallar

mertebes�ne ulaştığını bel�rtm�şlerd�r. Ancak Mahkeme bu argümanı yer�nde bulmamıştır. Uluslararası hukukta,

uluslararası b�r suçtan dolayı devletlere b�r başka devlet ülkes�nde açılan tazm�nat davalarında yargı bağışıklığı

kuralının uygulanmayacağına �l�şk�n b�r kabul henüz yoktur (Al-Adsan�, para. 66). Bu nedenle, Yunan

Hükümet�n�n yargı bağışıklığı kuralını kend�l�ğ�nden geçers�z kılması beklenemez. Mahkemen�n Al-Adsan�

kararında bel�rtt�ğ� g�b�, durumun en azından şu an geçerl� olan uluslararası hukukuna göre böyle olması
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gelecekte oluşacak b�r uluslararası örf ve adet hukuku kuralına engel değ�ld�r.

Buna göre, Adalet Bakanı’nın Yunan�stan’dak� bazı Alman mallarına karşı yapılacak başvurulara �z�n vermemes�,

mahkemeye başvuru hakkına keyf� ve gerekçes�z olarak müdahale ed�ld�ğ� anlamına gelemez; ayrıca mesele

yerel mahkemelerce �ncelenm�ş ve Yunan Temy�z Mahkemes� tarafından da onaylanmıştır.

Bu nedenle, söz konusu �dd�a İHAS’ın 35/3-4’e göre açıkça dayanaktan yoksun olduğundan redded�lmel�d�r.

Mahkeme, bu madden�n üç ayrı kuraldan oluştuğunu vurgulamaktadır: B�r�nc� fıkranın b�r�nc� cümles�nde

düzenlenen b�r�nc� kuralın b�r genel doğası vardır ve mülk�yet hakkının kullanımı ve dokunulmazlığı �lkes�n�

b�ld�r�r; b�r�nc� fıkranın �k�nc� cümles�nde yer alan �k�nc� kural malvarlığından mahrum ed�lmemeye �l�şk�nd�r ve

bazı koşullara tab�d�r; �k�nc� fıkrada yer alan üçüncü kural Sözleşmec� Devletler�n, d�ğerler� yanından, mülk�yet�n

genel menfaat doğrultusunda kullanımını kontrol etme hakkına sah�p olduğunu vurgular. İk�nc� ve üçüncü

kurallar mülk�yet�n hakkının kullanımına ve dokunulmazlığına müdahalede bulunulması durumlarını b�ld�r�r ve

bu nedenle �lk kuralda bel�rt�len genel �lken�n ışığında yorumlanmalıdır.

L�vad�a İlk Derece Mahkemes�’n�n 137/1997 sayılı kararı �le başvurucuların, 1 No.lu Protokol'ün 1. maddes�n�n

anlamında Alman Devlet�ne karşı “malvarlığı” sayılab�lecek �cra ed�leb�l�r b�r hak elde ett�kler� tartışmasızdır (bkz.

Aynı yönde, Stran Greek Ref�ner�es ve Strat�s Andread�s v. Yunan�stan kararı, 9 Aralık 1994, Ser� A No. 301-B, s.84, §

59). Aynı şek�lde, kararlaştırılmış tazm�nat m�ktarlarını elde edemeyen başvurucuların, 1. Madden�n �lk cümles�

anlamında mülk�yet haklarının kullanımına ve dokunulmazlığına b�r müdahalen�n olduğu da tartışmasızıdır. Bu

�t�barla Mahkeme, sözkonusu cümle çerçeves�nde müdahalen�n haklı olup olmadığını �nceleyecekt�r.

Mahkeme, 1 No.lu Protokol'ün 1. maddes�n�n b�r�nc� ve en öneml� şartının, mülk�yet�n hakkının kullanılması �le

�lg�l� b�r müdahalen�n b�r kamu otor�tes�nce ancak yasa �le yapılaması gerekl�l�ğ�n� hatırlatır. B�r�nc� fıkranın �k�nc�

cümles�, yalnızca “kanunla öngörülen şartlara tab�” olarak malvarlığından mahrum kalınmasına �z�n ver�r ve �k�nc�

fıkra, Devletler�n “yasaları” uygulayarak mülk�yet kullanımını kontrol etme hakkına sah�p olduğunu kabul eder.

Dahası, demokrat�k toplumun temel �lkeler�nden b�r� olan hukukun üstünlüğü, Sözleşme'n�n tüm maddeler�nde

yer almaktadır (bkz. Amuur v. Fransa, 25 Haz�ran 1996, Rapor 1996-III, ss. 850-51, § 50).

Somut olayda, ş�kayet ed�len müdahale, Hukuk Usulü Kanunu’nun 923. maddes�nde tanımlanan Adalet

Bakanının �zn� alınmadıkça yabancı b�r Devlete karşı �cra prosedürler�ne geç�lememes�d�r. Bu durum tara�ar

arasında tartışmalı değ�ld�r.

Mahkeme, müdahalen�n 1 No.lu Protokol’ün 1. maddes�nde yer alan �k�nc� kural anlamında kamu yararı �çeren b�r

meşru amaç taşıyıp taşımadığına karar vermel�d�r.

Mahkeme, toplum ve onun �ht�yaçları hakkında doğrudan b�lg� sah�b� olmaları neden�yle, ulusal makamların

(b) 1 Numaralı Protokol’ün 1. Maddes� Çerçeves�nde İler� Sürülen İdd�alar

(�) Müdahalen�n Yasa �le Yapılması

(��) Kamu Yararı
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“kamu yararının” ne olduğunu takd�r etmede, prens�pte, uluslararası yargıçtan daha �y� b�r durumda oldukları

görüşünded�r. Sözleşmede kurulan koruma s�stem�ne göre, mülk�yetten mahrum bırakmaya da�r tedb�rler�

gerekl� kılan b�r kamusal sorunun var olup olmadığına �l�şk�n �lk değerlend�rme ulusal makamlarca yapılır.

Sözleşmen�n koruma kapsamına g�ren d�ğer alanlarda olduğu g�b� bu alanda da ulusal makamlar bell� b�r

ölçüde takd�r marjı (takd�r hakkı) kullanab�l�r.

Ayrıca, “kamu yararı” mefhumunun kapsamının gen�şl�ğ� konusunda kuşku yoktur. Özell�kle, mülk�yet�

kamulaştıran kanunları çıkarma kararı bütün olarak pol�t�k, ekonom�k ve sosyal konuların değerlend�rmes�n�

�çerecekt�r. Yasama organının, sosyal ve ekonom�k pol�t�kaların uygulanmasında takd�r yetk�s�n�n doğal olarak

gen�ş olması gerekt�ğ�n� düşünen Mahkeme, yasama organının “kamu yararı” kararına, o karar açık olarak makul

b�r dayanaktan yoksun olmadıkça, r�ayet edecekt�r (bkz., aynı yönde, James ve D�ğerler� v. B�rleş�k Krallık, 21

Şubat 1986, Ser� A no. 98, s. 32, § 46). Bu, devlet�n dış �l�şk�ler� �le �lg�l� s�yas� kararlar �ç�n evlev�yetle doğrudur.

Bu nedenle Mahkeme Yunan Devlet�’n�n Yunan�stan’da yer alan bel�rl� Alman mülkler�n�n kamulaştırılmasının

redd�n�n, Yunan�stan �le Almanya arasındak� �l�şk�ler�n bozulmasını önlemek amacına matuf olduğundan, “kamu

yararı” �ç�n olduğu kanaat�ne varmıştır.

Mülk�yet hakkının kullanılmasına yapılan b�r müdahale, toplumun genel menfaat� �le b�reyler�n temel haklarının

korunmasındak� gerekl�l�kler arasında ad�l b�r denge kurmak zorundadır (bkz., konu �le �lg�l� öneml� kararlardan

b�r örnek olarak, Sporrong ve Lönnroth v. İsveç, 23 Eylül 1982, Ser� A no. 52, s. 26, § 69). Bu denge arayışı 1 No.lu

Protokol’ün 1. maddes�n�n yapısına b�r bütün olarak yansımaktadır. Özell�kle, kullanılan araç �le b�r k�msen�n

malvarlığından mahrum bırakılmasında alınan herhang� b�r önlemde �zlenen amaç arasında makul b�r orantılılık

�l�şk�s� olmak zorundadır. (bkz. Pressos Compan�a Nav�era S.A. ve D�ğerler� v. Belç�ka, 20 Kasım 1995, Ser� A no. 332,

s. 23, § 38). Mahkeme, bu koşulun sağlanıp sağlanmadığının bel�rlenmes�nde, Devlet�n hem uygulama

araçlarının seç�m�nde hem de uygulamanın sonuçlarının söz konusu yasanın yöneld�ğ� toplumun genel yararı �le

uyumlu olup olmadığının değerlend�r�lmes� konusunda gen�ş b�r takd�r yetk�s�n�n olduğunu kabul eder. (bkz.

Chassagnou ve D�ğerler� v. Fransa [GC] kararı, no. 25088/94, 28331/95 ve 28443/95, § 75, AİHM 1999-III).

Somut davada Mahkeme, Adalet Bakanı’nın kararların yer�ne get�r�lmes�ne �z�n vermemes�n�n, başvuranların

mahkemeye er�ş�m hakkına orantısız b�r müdahale olmadığını tesp�t etm�şt�r. Bu bağlamda, Yunan Hükümet�n�n

yargı bağışıklığı kuralını kend�l�ğ�nden geçers�z kılması ve �y� uluslararası münasebetler�n�, b�r davada

kararlaştırılan tazm�nat taleb�n�n yer�ne get�r�leb�lmes�ne �z�n vermek suret�yle bozması beklenemez. Bu durum,

şu an �ncelenen �dd�anın ele alınması �le de �rt�batlıdır.

Her halükarda, başvurucuların Adalet Bakanı’nın �zn� olmadan Alman devlet�ne karşı kararın yer�ne

get�r�lmes�ndek� r�sk�n farkında olmamaları düşünülemez. İlg�l� uygulanab�l�r mevzuat olan Hukuk Usulü

Kanunu’nun 923. maddes� d�kkate alındığında, başvurucuların yegane gerçekç� beklent�s�, Almanya’nın L�vad�a

İlk Derece Mahkemes�’n�n verd�ğ� karar uyarınca oluşan m�ktarı kend� rızası �le ödemes�yd�. Başka b�r dey�şle,

kararı �craya koyan başvurucular, Adalet Bakanı’nın önceden �zn� olmaksızın yapacakları başvurunun başarısız

olacağını b�lmel�yd�ler. Tüm bunlar, başvurucuların tazm�natı tahs�l edecekler�ne �l�şk�n makul herhang� b�r meşru

temele sah�p olmadıklarını göstermekted�r. (bkz, aynı yönde, Fred�n v. İsveç, 18 Şubat 1991, Ser� A no. 192, s. 18, §

54). Son olarak, başvurucuların Almanya’nın ödemekle yükümlü olduğu alacakları ortadan kalkmamıştır.

Mahkeme’n�n yukarıda bel�rtt�ğ� g�b�, tazm�nat kararını daha sonra, daha uygun b�r zamanda veya başka b�r

(���) Müdahalen�n Orantılılığı
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devlette, örneğ�n Almanya’da, de �cra edeb�l�rler.

Bu şartlar altında, başvurucuların tazm�natı elde etmeler�n� sağlayacak �cra tak�pler�ne Yunan mahkemeler�n�n

�z�n vermemes�, toplumun genel menfaat� �le b�reyler�n temel haklarının korunmasındak� gerekl�l�kler arasında

kurulması gereken dengey� bozmamıştır.

Bu nedenle bu �dd�a, Sözleşme’n�n 35. maddes�n�n 3. ve 4. fıkrası gereğ�nce açıkça dayanaktan yoksun olduğu

�ç�n redded�lmel�d�r.

Mahkeme öncel�kle, ş�kâyete konu olayların Almanya’nın Sözleşme çerçeves�nde sorumluluğunu gerekt�r�p

gerekt�rmed�ğ�n� tesp�t edecekt�r. Mahkeme, Sözleşmede düzenlenen hak ve özgürlüklerden her hang� b�r�n�n

�hlal� durumunda b�r devlet�n sorumluluğuna g�d�leb�lmes�n�n, bu devlet�n Sözleşmen�n 1. maddes�nde ‘Yüksek

Sözleşmec� Tara�ar, kend� yetk�ler� �ç�nde bulunan herkes �ç�n, �şbu Sözleşmen�n b�r�nc� bölümünde düzenlenen

hak ve özgürlükler� güvence altına alır’ şekl�nde �fade ed�len yükümlülüğünü yer�ne get�rmemes� hal�nde

mümkün olduğunu ısrarla vurgulamaktadır (bkz. Costello-Roberts v. B�rleş�k Krallık, 25 Mart 1993, Ser� A no. 247-

C, s. 57, §§ 25-26). Bu nedenle Mahkeme, başvurucuların bu hüküm anlamında Almanya’nın yetk�s� �çer�s�nde

olup olmadığına karar vermek zorundadır. Başka b�r dey�şle, başvurucular Alman topraklarında bulunmamasına

rağmen, �dd�aya konu tak�p ve davaların Almanya’nın sorumluluğunu gerekt�r�p gerekt�rmed�ğ�n�n ortaya

koyulması zorunludur.

Mahkeme, uluslararası hukuktan (m�lletlerarası kamu hukukundan) yola çıkarak, b�r Devlet�n yargı yetk�s�n�n

öncel�kle ülkesel olduğunu kabul eder. Mahkemen�n �çt�hatları, b�r Taraf Devlet�n yargı yetk�s�n� kend� ülkes�

dışında kullanmasının sadece �st�sna� hallerde kabul ed�ld�ğ�n� göstermekted�r: Bu haller, davalı devlet�n asker�

b�r �şgal�n net�ces�nde �lg�l� ülke ve o ülke üzer�nde yaşayanlar üzer�nde etk�n kontrolü olması ya da davalı

devlet�n b�r başka devlet�n onayı, davet� ya da muvafakat� �le normalde ülke devlet�n�n kullanacağı kamu

gücünün tamamını ya da b�r bölümünü kullanması (bkz. Drozd ve Janousek v. Fransa ve İspanya, 26 Haz�ran 1992

ve Bankov�ć ve D�ğerler� v. Belç�ka ve 16 D�ğer Taraf Devletler, Başvuru no. 52207/99).

Mahkeme, Soer�ng davasında bu durumu şöyle �fade etm�şt�r:

“1. madde, Sözleşmey� öncel�kle ülkesel olmak üzere sınırlar. Özell�kle, b�r Taraf Devlet�n üstlend�ğ� yükümlülük,

kend� yetk�s� �ç�ndek� kalan b�reyler�n hak ve özgürlükler�n� güvence altına almak (Fransızca met�nde

“reconnaître”) �le sınırlıdır. (Soer�ng v. B�rleş�k Krallık, 7 Temmuz 1989, Ser� A no. 161, s. 33, § 86)”

Bu yaklaşımla uyumlu olarak Mahkeme yakın zaman önce, b�r Devlet�n başka b�r devlet yargı yer� önünde

kend�n� müdafaa etmes�n�n, ülke dışı yetk� kullanımı sayılamayacağının �zahtan vareste olduğuna karar verm�şt�r

(bkz. McElh�nney v. İrlanda ve B�rleş�k Krallık kararı (dec.) [GC], no. 31253/96, 9 Şubat 2000). Mahkemen�n kararı

şöyled�r:

“Başvurucuların 6. madden�n 1. fıkrası �le �lg�l� ş�kâyetler� ve B�rleş�k Krallık hükümet�n�n İrlanda’da görülen dava

ve �şlemlerdek� tutum ve poz�syonu göz önünde tutulduğunda, Mahkeme, b�r devlet�n d�ğer b�r devlet

mahkemes� önünde taraf olarak gerçekleşt�rd�ğ� �şlemler�n o devlet�n Sözleşmen�n 6. maddes�n�n 1. fıkrası

2. Almanya Aleyh�ne Yapılan Başvuru
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anlamında sorumluluğunu gerekt�r�p gerekt�rmed�ğ�ne �l�şk�n soyut meseleyle �lg�lenmen�n zorunlu olduğu

kanaat�nde değ�ld�r. Mahkeme, davanın özel şartlarında, B�rleş�k Krallık Hükümet�’n�n başvurucunun davayı açtığı

İrlanda mahkemeler� önünde yargı bağışıklığı savunmasını �ler� sürmes�n�n, Sözleşme’n�n 1. maddes� anlamında

başvurucuyu B�rleş�k Krallığın yetk�s� altına koymak �ç�n yeterl� olmadığı kanaat�nded�r.”

Somut davada Mahkeme, başvurucuların tazm�nat ödemeler�n�n �cra tak�pler�nde davalı olan Almanya’nın,

başvurucular üzer�nde herhang� b�r yetk� kullanmadığını bel�rt�r: dava ve tak�pler sadece Yunan�stan’da

gerçekleşm�şt�r ve yalnızca Yunan mahkemeler� başvurucular üzer�nde egemen güç kullanmıştır. Alman

mahkemeler�n�n Yunan�stan’da ver�len karar ve yargılamalar üzer�nde doğrudan veya dolaylı b�r etk�s� olmadığı

açıktır. Ayrıca Mahkeme, davanın özel koşullarını göz önünde bulundurulduğunda, Alman Hükümet�n�n

başvurucuların davayı açtığı Yunan mahkemeler� önünde yargı bağışıklığı savunmasını �ler� sürmes�n�n,

Sözleşme’n�n 1. Maddes�n�n amacı çerçeves�nde başvurucuları Almanya’nın yetk�s� altına koymak �ç�n yeterl�

olmadığı kanaat�nded�r (bkz. McElh�nney, yukarıdak� d�pnot). Farklı b�r sonuca ulaşmaya neden olacak başka b�r

etken yoktur.

Buna göre, başvurucuların ş�kayet konuları olan, Adalet Bakanı’nın �cra tak�b� yapmalarına �z�n vermey�

reddetmes� ve bu kararın Yunan mahkemeler�n�n kararları �le onaylanması Almanya’nın sorumluluğunu

gerekt�rmez. Bu açıdan durum kend�s�ne karşı dava açılan b�r özel hukuk k�ş�s�n�n durumuna benzet�leb�l�r. Bu

nedenle Mahkeme, başvurucuların, söz konusu dava ve tak�pler�n onları Alman Devlet�n�n yargı yetk�s� �ç�ne

dah�l ett�ğ�n� gösteremed�kler� kanaat�nded�r.

Buna göre, başvurunun bu kısmı Sözleşmen�n 35. maddes�n�n 3. fıkrası �le bağdaşmamaktadır ve 35. madden�n

4. fıkrası uyarınca redded�lmek zorundadır.

2. Sözleşme’n�n 6. Maddes�n�n 1. Fıkrasına dayanarak, başvurucular ayrıca �cra tak�p �şlemler�nde Yargıtay

Başkanı’nın kend�ler�ne karşı ön yargılı olduğunu �dd�a etm�şt�r. Bu bağlamda tazm�nat davalarında Yargıtay

Başkanı’nın daha önceden davayı �nceled�ğ�n� �ler� sürmüşlerd�r. Dahası, Yunan Hükümet� �le yaptığı

görüşmelerde, görev süres�n�n b�r sonrak� yıl �ç�n yen�lenmes� karşılığında �cra tak�b� başlatılması �le �lg�l�

başvuruları kabul etmeme hususunda anlaştığını �dd�a etm�şlerd�r. N�hayet, başkan hakkındak� �dd�alarının

�ncelenmes� �ç�n b�r mahkemeye başvuramama durumunu ve özell�kle Yargıtay’ın yasal kabuled�leb�l�rl�k

şartlarını taşımadığı gerekçes� �le yaptıkları başvurunun esasına g�rmey� reddetmes�n� ş�kayet etm�şlerd�r.

Mahkeme, 6. madden�n 1. fıkrasında düzenlenen tarafsızlığın var olup olmadığının tesp�t�n�n, davada hak�m�n

verd�ğ� karar temel�nde b�r� sübjekt�f ve d�ğer� de y�ne o hak�m�n davada tara�ara her türlü kuşkuyu ortadan

kaldıracak şek�lde garantler ve �mkanlar sunup sunmadığına �l�şk�n objekt�f b�r teste tab� tutularak

yapılab�leceğ�n� vurgular (bu yönde kararlardan b�r�ne örnek olarak, Gautr�n and d�ğerler� v. Fransa, 20 Mayıs

1968).

Subjekt�f teste göre, aks� kanıtlanana kadar b�r hak�m�n tarafsız olduğu kabul ed�l�r (Padovan� v. Italya, 26 Şubat

1993). Hak�m�n b�reysel davranışının d�kkate alınmadığı objekt�f teste göre �se, hak�m�n tarafsızlığı konusunda

kuşku doğurab�lecek somut ve saptanab�l�r vakıaların bulunup bulunmadığı değerlend�r�l�r. Bu anlamda

A. Yargıtay Başkanının Başvuruculara Karşı Önyargılı
Olduğuna Da�r İdd�alar
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görünüş b�le öneml� olab�l�r. Demokrat�k b�r toplumda mahkemeler�n �nsanlara güven vermes� son derece

öneml�d�r. Dolayısıyla, b�r hak�m�n karar verme aşamasında tara�ı davrandığı end�şes�n�n meşru nedenler� olup

olmadığı meseles�nde, tara�ı olunduğuna da�r �dd�alar öneml�d�r ancak tek başına bel�rley�c� faktör değ�ld�r.

Bel�rley�c� olan, bu end�şen�n objekt�f b�r dayanağı olup olmadığıdır (Delage and Mag�strello v. Fransa, başvuru

no. 40028/98).

Olayda başvurucular Temy�z Mahkemes� Başkanı’nın hem sübjekt�f hem objekt�f tarafsızlığının olmadığını �dd�a

etm�şlerd�r... Mahkeme bu �dd�alar �ç�n yeterl� del�l bulamamış ve �dd�aların sadece spekülat�f �dd�alar olduğuna

hükmetm�şt�r.

Başvurucular Temy�z Mahkemes� Başkanı’nın �cra tak�b�ne konu başvurunun önces�ndek� tazm�nat davalarında

yer almasının onun tarafsızlığını y�t�rmes� anlamına geld�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r. Mahkeme bu şüpheler�n�n objekt�f

olarak doğrulanab�leceğ�n� �ncelemel�d�r.

Mahkeme bu soruların cevabının davanın şartlarına bağlı olduğunu vurgulamıştır. Mahkeme’ye göre, b�r hak�m�n

daha önceden o davada karar verm�ş olması onun tarafsız olmadığının tek gösterges� olamaz. Öneml� olan,

hak�m�n davadan önce aldığı tedb�rler�n kapsamı ve özüdür. Aynı şek�lde, hak�m�n dava hakkında detaylı b�lg�

sah�b� olması da onu o davaya karşı karar verd�ğ�nde tarafsız sayılamayacak derecede önyargılı yapmaz. Daha

önce sah�p olunan b�lg�lerle yapılan �lk anal�z, sonradan yapılacak n�ha� anal�zde önyargılı davranılacağını

göstermez. Öneml� olan bu n�ha� anal�z�n karar aşamasında yapılması ve var olan del�llere ve duruşmalar

sırasındak� argümanlara dayanmasıdır (Hausch�ldt v. Dan�marka, 24 Mayıs 1989; Nort�er v. Hollanda, 24 Ağustos

1993; Sara�va de Carvalho v. Portek�z, 22 N�san 1994).

Bu davada Mahkeme, söz konusu hak�m�n durumunun Yargıtay’ın tarafsızlığını tehl�keye attığına kanaat

get�rmem�şt�r. Temy�z Mahkemes� Başkanı’nın b�r davada tazm�nat taleb� kısmına d�ğer davada �se �cra

ed�leb�l�rl�k kısmına bakması, her �k� kısım arasında olgusal b�r bağ olsa da, hukuken b�r� dava d�ğer� de �craya

karşılık gelen �k� ayrı usul olduğundan, Yargıtay’ın tarafsızlığını etk�lemez (G�llow v. B�rleş�k Krallık, 24 Kasım 1986).

Mahkeme davanın heyet hal�nde �ncelend�ğ�ne ve söz konusu Başkanın h�çb�r zaman tek başına �nceleme

yapmadığına d�kkat çeker (karş. Procola v. Luksemburg, 28 Eylül 1995).

Mahkeme, �ç hukuk yollarının tüket�ld�ğ�n� de varsayarak, başvurucuların tarafsızlık �dd�alarını kabul ed�lemez

bulmuştur ve başvurucuların end�şeler�n�n yeter�nce objekt�f b�ç�mde gerekçelend�r�lemed�ğ� kanaat�ne

varmıştır.

Bu nedenle Mahkeme, 35. Madden�n 3 ve 4. Fıkralarına göre, başvurunun bu kısmını açıkça temels�z

olduğundan reddetm�şt�r.

Mahkeme, ulusal mahkemeler�n yer�ne değerlend�rme yapamayacağını vurgular. İç hukukun yorum

meseleler�n�n çözümü görev�, başta mahkemeler olmak üzere ulusal makamlara a�tt�r (bkz. Ed�f�cac�ones March

Gallego S.A. v. İspanya, 19 Şubat 1998). B�r takım belgeler�n tem�n�ne ya da temy�z başvurusu yapılaması �le �lg�l�

usule �l�şk�n süre hükümler� özell�kle ulusal mahkemeler�n yorumlamasına tab�d�r (bkz. Perez de Rada Cavan�lles

v. İspanya, 28 Ek�m 1998). Mahkemeye ver�len görev bu yorumların Sözleşme �le bağdaşır olup olmadığını

B. Mahkemeye Er�ş�m Hakkına Da�r İdd�alar
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değerlend�rmekt�r.

Mahkeme, Yargıtay Başkanına karşı, temy�z duruşmasından sonra gerçekleşt�r�len başvurunun, yasada bel�rt�len

şartlara uymadığı gerekçes�yle kabul ed�lemez bulunduğunu hatırlatır. Bu kararın keyf�l�ğe dayandığına �l�şk�n b�r

del�l yoktur ve tara�ar �lg�l� �ç hukuk kurallarının uygulanacağını öngöreb�l�rler. Mahkeme, bu başvurunun

başvurucuların hatası neden�yle kabul ed�lemez olduğunu bel�rtm�şt�r. Bu nedenle, mahkemeye başvuru

haklarının �hlal ed�ld�ğ�ne �l�şk�n b�r �dd�a �ler� süremezler (Karş. S.A. Sot�r�s and N�kos Koutras Attee v. Yunan�stan,

Başvuru no. 39442/98).

Bu nedenle Mahkeme, 35. madden�n 3 ve 4. fıkraları gereğ�nce bu �dd�ayı reddetm�şt�r.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle Mahkeme,

Yunan�stan’a karşı yapılan başvuruyu oyçokluğu, Almanya’ya karşı yapılan başvuruyu oyb�rl �ğ� � le kabul

ed�lemez bulmuştur.

(*) T.C. Maltepe Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� M�lletlerarası Hukuk Anab�l�m Dalı, Öğret�m Üyes�,

y�ld�raysak@maltepe.edu.tr

(**) T.C. Maltepe Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Kamu Hukuku Yüksek L�sans Öğrenc�s�,  
senakaraduman@gma�l.com
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Yuınan�stan Bölge (İst�naf) Mahkemes�.


