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AVRUPA BiRLiGi ADLi i~BiRLiGi BiRiMi (EUROJUST):
GELi~iM VE PERSPEKTiFLER

Mehmet OZCAN*

Ozel*
Avrupa Birligi'nde smzr-a~an orgiitlii surlar ile miicadele Tampere Zirvesi
ve 11 Eyliil saldmlarmdan sonra yeni bir doneme girmi~tir. Uye Ulkeler
arasmda smzr kontrollerinin kaldmlmasz, bu surlar ile miicadeleyi artzk
Avrupa Birligi (AB) diizleminde ele almayz zorunlu bir hale getirmi~tir. Bu
siirerte Europol gibi mevcutyapzlar gurlendirilirken diger taraftan da yeni
kurumlar ortaya rzkmz~tzr. Eurojust bu kurumlardan biri olarak goze
rarpan en onemli kurumlarm ba~mda gelmektedir. Eurojust temelde iki ya
da daha rok aye Oikeyi ilgilendiren surlarda, bu Oikelerin adli makamlarz
arasznda cezai konularda i~birligini geli~tirmek iizere kurulmu~tur. Her iiye
Ulkeden gelen temsilcilerin ol~turdugu bu birim sayesinde AB, orgiitlii
surlar ile miicadelede yargzsal i~birligini daha da gurlendirecektir.

Giri~

A vrupa Birligi, geni~lemeyle birlikte i~ giivenlik alamnda ciddi sorunlan
da biinyesine dahil etmesi ka~milmaz bir olgu olarak kar~1smda bulmu~tur.
6zellikle Merkezi ve Dogu Avrupa iilkelerinin Birlige kat1lma siire~leri ile
birlikte art1~ gosteren bu sorun, organize su~ orgiitlerinin AB cografyasmda
serbest~e dola~malan, bunun kar~lSlnda giivenlik gii~lerinin, yetkilerinin
ulusal s1mrlan a~amamas1 nedeniyle ciddi sorunlar yaratmi~tlr. Smtr-a~an
su~lar ile miicadele ancak aym ~ekilde yamt verilerek, sw;la miicadele
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birimleri olan polis, giimri.ik ve adli birimler arasmda
gii<;lendirilerek onlenebilir.

smtr-a~an i~birligini

Amsterdam Antla~mast ve 1999 Tampere Zirvesi, sw;lar ozellikle
organize su<;lar ile miicadelede AB i<;in bir doniim noktastdu. Amsterdam
Antla~mast ile Ozgiirliik Adalet ve Giivenlik alamnm tesis edilmesi Birligin
temel ama<;lanndan biri haline gelmi~tir. Ancak Ozgiirliik Adalet ve
Giivenlik alammn tesis edilmesi bireylerin giivenliginin, ozellikle orgiitlii
su<; gruplanndan kaynaklanan tehdidin ortadan kaldmlmast olmakslZln
ger<;ekle~tirilemez. Bunun i<;in ise, en azmdan iiye Ulkeler arasmda cezai
alanda daha etkin bir i~birligi olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Ancak iiye
Ulkeler arasmda ozellikle egemenlik kaygtlan nedeniyle istenilen diizeyde
bir i~birligi uzun siire ger<;ekle~tirilememWir.
Tampere Zirvesi'nde ise Birlik, bu su<;lar ile miicadelede iiye Ulkelerin
savcllan, polis gii<;leri ya da e~it statiideki gii<;lerinden olu~acak bir adli
i~birligi birimi kurulmasmt ongormii~tiir. Bu birim, iiye Ulkelerin savcthk
makamlan arasmda i~birligini arttrarak cezai konularda soru~turma ve
kovu~turmalann i~birligi i<;inde · yapllmasma yardtm edecektir. Bu sayede
AB diizeyinde smtr-a~an su<;lar ile miicadelede daha etkin bir <;ah~ma
yiiriitiilebilecektir.
Ancak Tampere Zirvesi'nde alman kararlar onemli hedefler koymakla
birlikte bu hedeflerin ger<;ekle~tirilmesi konusunda htzh adtmlar
atllamamt~tlr. Yava~ seyreden bu siire~ 11 Eyliil saldmlannm etkisiyle
htzlanmt~ ve bir taraftan AB iilkelerinin ulusal adli makamlan arasmda
i~birligini arttrken diger taraftan bir taklm yeni kurumsal yapllanmalara
gidilmi~tir. Bu yapllanmalann ba~mda Avrupa Adli i~birligi Birimi
(Eurojuse) gelmektedir. Eurojust'm <;ah~malan sayesinde cezai konularda
i~birliginin saglanmast adma, en azmdan ortak bir zeminin haztrlanmast,
gelecek ylllarda bu zemin iizerinde daha etkin ortakhklann ortaya ~tkmasmt
saglayacak olmast nedeniyle ~ok onemli bir geli~me olmu~tur. Ancak
Eurojust'm yetkileri a<;tsmdan hiikiimetlerarast modelin se<;ilmesi bu alanda
daha etkin i~birligini arzu edenleri hi~ te memnun etmemi~tir. Zira iiye
Ulkelerin Eurojust ile i~birligi yapma konusunda geni~ bir takdir hakkt
vardtr. Bu nedenle etkin bir i~birliginin saglanmast tiye Ulkelerin arzu ve
isteklerine baghdtr.
Bu

~ah~mada

i~birligi

AB'de orgtitlii su<;lar ile mlicadele ve cezai konularda
stirecinin onemli yaptta~lanndan biri olan Eurojust incelenecektir.
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D~ boliimden olu~an bu ~ah~mada oncelikle AB 'de adli ve cezai alanlarda
i~birliginin ortaya ~~la.~1 ve AB Antla~mast'nda yer alan normatif
diizenlemelere (I) yer verilecektir. Ardmdan Eurojust'm kurulu~ siireci,
yap1s1 ve i~leyi~i (II), son olarak da Avrupa Birligi i~in bir Anayasa
olu~turan Antla~ma (Anayasa) ile Eurojust ve Avrupa Savcthgt konusunda
ya~anan geli~meler (III) incelenecektir.

I- AB'de Adli ve Cezai Alanlarda i~birliginin Ortaya (::1k1~I Ve
Avrupa Birligi Antla~masmda Yer Alan Diizenlemeler
Avrupa' da II. Diinya Sava~mdan sonra ortaya ~1kan su~ ve su~lu ile
miicadele ve cezai konularda i~birligi ~ah~malan AET/AB biinyesinde,
degil Avrupa Konseyi biinyesinde yaptlanrru~tlr. Ancak AET/AB 1980'li
ylllar ile birlikte yava~ yava~ bu alanda i~birligi siirecini arttrmaya
ba~larrn~tlr. Fakat bunlar mevcut Avrupa Konvensiyon'lannm eki ya da
tamamlaytct nitelikteki ~ah~malardan ibaretti. AET'ye iiye iilkeler, Avrupa
Konseyi biinyesindeki i~birligi ~ah~malanndan daha yala.n i~birligini
arzulamaktayd1. Bu ama~la iiye iilkeler Avrupa Siyasi i~birligi (ASi)
2
~er~evesinde bir tala.m anla~malar imzalarru~lardu.
Ancak ASi
~er~evesinde yaptlan bu . ~ah~malar hiikiimetlerarasl diizeyden ote
gidememi~ ve arzulanan ol~iide yala.n i~birligini dogurmamt~tlr. A vrupa
Birligi'ni kuran Maastricht Antla~mas1 ile ortaya ~1kan ii~ siitunlu yap1 cezai
alanda i~birliginin geli~tirilmesi i~in gerekli olan yasal altyaptsmm
kurulmasm1 saglarru~tlr.
Amsterdam Antla~mas1 ile bir ad1m daha atllrru~ ve yapllan degi~iklikler
ile cezai konularda i~birligi, AB'nin temel ama~lanndan biri haline
gelmi~tir. Ger~ekten de ABA'nm 2. maddesinin 4. bendine gore Birligin
temel ama~lanndan biri: " .... ir;inde ki.~ilerin serbest dola.~zmmm, dz~
smzrlann kontroliine, szgmma, gor; ve sur;u iinleme ve miicadelesine ili~kin
uygun iinlemler ile birlikte temin edildigi, bir iizgiirliik, giivenlik ve adalet
alam olarak korumak ve geli~tirmek olarak belirlenmi~tir.
ABA'nm 29. maddesi de paralel bir ~ekilde; Avrupa Toplulugu'nun
yetkilerine zarar vermeksizin Birligin amacz, iiye devletler arasmda cezai
konularda polisiye ve adli i~birligi alanlannda ortak eylem geli~tirmek ...
vatanda~lara bir iizgiirliik, giivenlik ve adalet alam ir;inde yiiksek seviyeli
giivenlik saglamak ifadeleriyle genel olarak Avrupa yarg1 alam olarak
adlandmlan bu siirecin hukuksal altyaptstm haztrlam1~t1r. 3
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2000 ythnda Nice'te yaptlan Htiktimetlerarast Konferans'ta (HAK)
Avrupa' da adli alanda daha yakm i~birligini artumak amactyla iki oneri
getirilmi~tir. Komisyon tarafmdan yaptlan bu tekliflerin birincisi, AT
Antla~mast ile ilgili dolandmcthk sw;lanna kar~t Avrupa ·savcthgt
(European Public Prosecuted kurumunun kurulmast, digeri ise AB
Antla~mast ile ilgili olarak belirli su~lar ile stmrh olmak kaydtyla Avrupa
Adli i~birligi Birimi (Eurojust) kurulmast teklifleriydi. Ancak HAK'ta bu
tekliflerden sadece ikincisi yani Eurojust kabul edildi ve AB Antla~masmm
29 ve 31. maddelerine ilave edildi. 5
29. madde su~la mticadelede yukanda belirtilen ama~lara ula~abilmek
ozellikle terorizm, insan ka~ak~thgt, ~ocuklara kar~t su~lar, yasad1~1
uyu~turucu
ka~ak~thgt,
yasad1~1
silah ka~ak~thgt, yozla~ma ve
dolandmcthk gibi organize ve diger su~lan onlemek ve mticadele etmek
amactyla bir taktm yeni i~birligi alanlanm dtizenlemi~tir. 29. maddenin 2.
ftkrasmm 2. tiresi: (ABA'mn) 31. ve 32. maddelerine uygun olarak iiye
iilkelerin adli ve diger yetkili makamlar arasmda, Avrupa Adli j~birligi
Birimi Eurojust aracllzgzyla tesis edilen i~birligi dahil olmak iizere, daha
yakm i~birligi ongormektedir.
i~in

Nice Antla~mast ile degi~tirilmi~ ~ekliyle ABA'mn 31. maddesi cezai
konularda adli i~birligine ili~kin ortak eylemi dtizenlemektedir. Bu
maddenin 1. bendinin a alt paragrafma gore;

1. Cezai konularda adli

i~birligine ili~kin

ortak eylem:

a. Usule ve kararlarm uygulanmasma ili~kin olarak Oye Devletlerin
yetkili bakanlzklan ile adli ya da e~deger yetkilileri arasmdaki i~birligini,
gerekli goriilmesi halinde Eurojust araczlzgzyla tesis edilen i~birligi de dahil
olmak iizere kolayla~tzrmayz ve hzzlandzrmayz kapsayacaktzr.
Nice Anla~mast Eurojust'a kurumsal bir zemin haztrlamt~hr. Nice
Antla~mast ile ABA'mn 31. maddesine yeni bir boltim eklenmi~tir. Bu
bentte Eurojust aracthgtyla tesis edilen i~birligini Konsey'in nastl te~vik
edecegi

diizenlenmi~tir.

Buna gore;

2. Konsey, Eurojust aracllzgzyla tesis edilen
te~vik eder;

i~birligini a~agzdaki ~ekilde

a. iiye Devletlerin kovu~turmadan sorumlu yetkili ulusal birimleri
arasmdaki iyi bir i~birligine katkzda bulunmak if;in Eurojust'a yetki vermek,
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b. ciddi szmr Otesi sur;lar, ozellikle organize sur;lara ili~kin cezai
yonelik, Europol tarafindan gerr;ekle~tirilen analizleri de
dikkate alarak Eurojust'm yardzmmt artzrmak,
c. ozellikle istinabenin yapzlmasz ve sur;lularm iadesi isteminin
uygulanmasmm basitle~tirilmesi amaczyla, Eurojust ile Avrupa Yargzsal
Agl arasmda szkz bir i~birliginin kurulmasmz kolayla~ttrmak.
soru~turmalara

Yukandaki diizenlemelerde goriildiigii gibi, Eurojust sayesinde iiye
iilkeler arasmda cezai alanda yargtsal i~birligi artmlacak ve bu sayede smtra~an su~lular daha htzh ~ekilde tutuklanarak yargt online ~1kanlacakt1r.
Ancak belirtmek gerekir ki bu Birim'im amac1 iiye iilkelerin yasal
diizenlemelerini uyumla~tlrmak olmadtgt gibi yeni ortak bir ceza usul
sisterni de olu~turmak degildir. Ama~. iiye Ulkelerin bu su~lar ile
miicadelede daha etkin i~birligini ger~ekle~tirmek ve aralannda saglam bir
7
ileti~im zernini olu~turmaktlr.
Avrupa Birligi Anayasa Antla~mas1 Taslagm1 haztrlayan
Konvensiyon'un i~i~leri ve Adalet alanmm haztrlanmasmdan sorumlu X
<;ah~ma Grubu Nice Antla~mas1 ile eklenen bu ifadelerin daha klsa ve ozlii
~ekilde Anayasa'da yer almasm1 ve Eurojust'a daha geni~ operasyonel
yetkiler verilmesini teklif etrni~tir. 8 Bu teklif a~agtda goriildiigii gibi
Anayasa' da belirli Ol~iitlerde yer bulmu~tur.

II- Eurojust'm Kurulu~ Siireci, Yap1s1 Ve i~Ieyi~i
A- Eurojust'm Kurulu~ Siireci
1- Eurojust'm Kurulu~u

Oye Ulkeler arasmda stmrlarda kontroliin kaldmlmas1 bireylerin serbest
saglanmasmda ya~amsal bir oneme sahiptir. Ancak bu
kontrollerin olmamas1 aym zamanda su~lulann ozellikle orgiitlii ~ekilde su~
i~leyen gruplann da serbest~e dola~tmlanm saglamt~tlr. Cografi olarak
bir~ok iiye Olkenin kii~iik olmas1 su~ i~leyen bu gruplann giin i~inde iilke
degi~tirmesini ciddi ~ekilde kolayla~tlrmaktadtr. Bir orgiitlii su~ grubu
iiyelerinin birden ~ok iiye Ulkede yerle~erek su~ faaliyetlerini aym iilkede
gibi kolayca ger~ekle~tirmesi bu su~lar ile miicadeleyi onemli ~ekilde
zorla~tlrmaktadtr. Bu su~lular ile miicadele edecek su~la miicadele birirnleri
ise bir~ok a~1dan ~e~itli engeller ile kar~1 kar~tya kalmaktadtr. Bu engellerin
ba~mda ise yasal i~birliginde ortaya ~1kan nedenler yatmaktadtr. Orgiitlii su~
dola~umrmn
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grubu tiyeleri bir tiye Ulkede su<; i~ledikten sonra <;ok klsa bir stirede bir
diger tiye Ulkeye ge<;ebilmektedirler. Ama su<;la mticadele birimleri bu
h1zda hareket edememekte, su<;lulann ge<;mi~ oldugu tiye Ulke yetkili
makamlan ile hiZh bir temas kursalar bile btirokratik i~lemler ve su<;lulann
ge<;tigi tiye Dike makamlanmn takibi devralmas1 ya da s1cak takip
yapabilmesi i<;in belirli bir zamanm kaybedilmesine neden olmaktad1r.
Aynca su<;la mticadele eden birimlerin bagh olduklan farkh yasal sistemleri
nedeniyle de i~birliginde belirli gecikmeler ve zorluklar ortaya <;1kmaktad1r.
Ger<;ekten de 25 tiye devlette ~u an itibariyle 27 farkh yasal sistem
mevcuttur. Bu farkhhklar i<;inde i~birliginin istenilen dtizeye eri~mesi
mtimktin degildir. Ote yandan tiye Ulkeler arasmda mevcut uluslararas1
Antla~malar <;er<;evesinde varolan ozellikle kar~1hkh adli yard1m ve s1mrd1~1
etmeye yonelik i~birligi zemini hem uzun zaman almakta hem de kesin
sonu<;lar vermemektedir. 9
Bilindigi gibi Tampere Zirvesi, AB i<;inde ozellikle orgtitlti su<;lann
i<; gtivenlik tehdidine kar~1 mticadelede en onemli kilometre
ta~lanndan birisidir. Tampere Zirvesi sonu<;lannm 46. maddesi htiktimleri
uyannca AB btinyesinde orgtitlti su<;lar ile daha etkin mticadele edebilmek
i<;in Avrupa Adli i~birligi Birimi'nin kurulmas1 konusunda uzla~1ya
vanlrm~tlr. Zirve Sonu<; Bildirgesinde Eurojust'm kurulmas1 ~u ifadeler ile
belirtilmi~tir: "Ciddi orgiitlii su9lar ile miicadeleyi gii9lendirmek i9in
Avrupa Konseyi, her iiye iilke taraftndan kendi hukuk sistemlerine uygun
olarak se9ilen ulusal savc1lardan, sulh ceza hakimlerinden, polis ya da aym
gorevi yapan diger yetkililerden olu~an bir birim (EUROJUST) kurulmas1
iizerinde uzla~1ya varm1~t1r. EUROJUST, ulusal savc1llk birimlerinin
arasmda tam i~birligini kolayla~tlrmak ve orgiitlii su9lar ile ilgili davalarda
Europol'iin analizlerine dayanarak ceza kovu~turmasm1 desteklemek aynca
ozellikle istinabe miizekkeresinin i#eyi~ini basitle~tirmek i9in Avrupa Yarg1
Agt ile yakm i~birligi ger9ekle~tirmek ile gorevlendirilmi~tiro A vrupa
Konseyi, Konsey'den 2001 sonuna kadar gerekli yasal diizenlemeleri kabul
etmesmt ta lep ed er "10
.
olu~turdugu

0

0

Avrupa Konseyi'nin ald1g1 bu karar i.izerine Eurojust'm kurulu~u ile ilgili
olarak farkh bir yontem izlenerek ti<; ayn giri~im ba~latllm1~tlr. Once
Eurojust projesinin Tampere ajandasma ahnmasmda etkin bir rol oynayan
Almanya tarafmdan haz1rlanan ve Eurojust'm gorevlerini ve yap1s1m
dtizenleyen "Eurojust Heyeti" kurulmas1 teklifi 11 Konsey Gene I
Sekreterligine sunulmu~tur. Bu Heyet hentiz ABD'de ikiz kulelere saldm
yapllmadan 13 Haziran 2001 tarihinde El-Kaide teror orgi.iti.i ile ilgili olarak
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bir toplantl yapmt~tlr. 20 Eyli.il 2001 tarihinde yani 11 Eyli.il saldmsmm
hemen ardmdan yaptlan i~i~leri ve Adalet Konseyi'nde Eurojust'm
kurulmasma oncelikle gereksinim oldugu karan almmt~tlr. 12 Eurojust
Heyeti'nin kurulmasmm ardmdan 2000-2001 ytllan arasmda Donem
ba~kanhklanm yiiriiten dort iiye Ulke tarafmdan (Portekiz, Fransa, isve~ ve
13
Bel~ika) ortak olarak iki a~amah bir oneri yaptlmt~tlr. Birinci a~amada
"Ge~i~i Adli i~birligi Birimi" kurulacak sonrasmda ise ciddi nitelikli orgiitlii
su~lar ile miicadeleyi gii~lendirmeyi ama~layan Eurojust kurulacaktlr.
Eurojust'm yaptst, gorevi ve i~leyi~i bu son oneri tarafmdan diizenlenmi~tir.
Dort i.ilke tarafmdan sunulan teklif ile Almanya'mn sundugu teklif
arasmda ciddi farkhhklar vardtr. Bu farkhklann en onemlisi ise,
Almanya'nm onerisinde Eurojust'm yaptst iiye Ulkelerin yetkili makamlan
arasmda bilgi ah~veri~ini saglayacak irtibat gorevlilerden olu~maktaydt.
Operasyonel yetkiler yoktu. Ama kabul edilen dort iiye Ulkenin teklifinde ·
Eurojust, a~agtda goriilecegi gibi operasyonel anlamda yetkileri ile de
donattlmt~ttr.

14

Dikkat edilirse Eurojust'm kurulmast siireci de Europol gibi a~amah
olarak ger~ekle~mi~tir. Europol kurulmadan once Avrupa Uyu~turucu
Birimi (European Drug Unit) bir siire gorev yapmt~ ardmdan bu gorev ve
yetkiler Europol'e devredilerek bu birimin varhgt sona erdirilmi~tir.
Eurojust'm kurulmast da aym ~ekilde a~amah ~ekilde olmu~ 15 ve Ge~i~i
Birim, Eurojust'm kurulmasma kadar ge~en siirede faaliyet gostermi~tir.
Konsey'in ABA 36. madde Komitesi'nin tutanaklanna gore her iki teklifin
de amact: "Oncelikle mevcut yargtsal i~birligini arttrmak, farkhhklan
ortadan kaldtrmak ve tam donammh bir birim olu~turmakttr". 16 Genel
olarak baktldtgmda Eurojust'm Europol ve diger polis i~birligi ~ah~malan
~er~evesinde olu~turulan birimlerden daha bagtmstz oldugu dikkatlerden
ka~mamaktadtr. Bunun temel nedeni demokratik yonetimlerinin temel
unsuru olan gii~ler aynhgt ilkesinde yatmaktadtr. Eurojust cezai alanlarda
yargtsal i~birligi diizenlemeyi ama~ edindiginden dolayt diger kurumlara
gore goreli olarak daha bagtmstzdtr. 17
Eurojust 28 ~ubat 2002 tarihinde ispanya donem ba~kanhgt strasmda
Konsey'in aldtgt bir karar 18 ile tiizel ki~iligi olan, biit~esi Europol'iin aksine
AT biit~esinden kar~tlanan bir Birlik organt olarak kurulmu~tur (Eurojust't
kuran Konsey Karan 1. madde). Eurojust kurulurken kullamlan yasal zemin,
Europol gibi bir konvensiyon degil Konsey Karan olmu~tur. Bilindigi gibi
Konvensiyon uluslararast hukuk aract oldugundan yiiriirliige girmesi ve
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iizerinde yaptlacak her tiirlii degi~iklik iiye Ulkelerin onayma baghdtr. 19 AB
liderleri bunun getirecegi stkmttlan ortadan kaldmnak i<;in arttk
konvensiyon modeli yerine Konsey karan gibi AB hukuku ara<;lanna yer
vennektedirler. Dikkat edilirse Eurojust'a ili~kin Konsey'de ahnan Karar'm
tarihi Nice Antla~mast'nm yiiriirliige girdigi tarihten oncedir. Konsey, Nice
Antla~mast ile yaptlan degi~iklikleri beklemeden ABA'nm 31. ve 34 (2) (c)
maddesinde yer alan hiikiimlere dayanarak Eurojust'm kurulu~una ili~kin
karan ahru~ttr. 20 Eurojust iiyeleri bir Heyet olarak 30 Mayts 2002 tarihinde
yapttgt toplanttda Eurojust'm <;ah~malanm diizenleyen Eurojust Usul ve
Kurallan'm oybirligi ile kabul etmi~ ve bu beige Konsey tarafmdan 13
Haziran 2002 tarihinde onaylanmt~ttr.

2- Ge~i~i Adli i~birligi Birimi
Eurojust'm kurulu~undan once Ge<;i<;i Adli i~birligi Birimi 19 Arahk
2000 tarihinde Konsey'in aldtgt bir Karar ile ger<;ekle~tirilmi~tir. 21 Karann
dibacesinde Tampere Zirvesi'ne attfta bulunarak 2001 ythnm sonuna kadar
Eurojust'm kurulmast gerekliligi hatulatthru~ ve "Ge<;i<;i Adli i~birligi
Birimi" nin tecriibesinin Eurojust'm kurulmast strasmda bir temel te~kil
edecegine vurgu yaptlmt~hr. Ge<;ici Adli i~birligi Birimi'nin kurulu~una
ili~kin Karar'm 1. maddesinde Birim'in Briiksel'de yerle~ecegi ve
Konsey'in
yonetsel
yaptlanmast
tarafmdan
desteklenecegini
belirtilmektedir.
Eurojust ise Briiksel yerine Europol'iin de bulundugu Lahey'de
Yaptian haztrhklann ardmdan Eurojust 29 Nisan 2003
tarihinde Dan Haag'daki binasma ge<;mi~tir. Aynca Ge<;i<;i Adli i~birligi
Birimi'nin aksine Eurojust't kuran Konsey Karan'nm 1. maddesine gore
Eurojust'm ayn bir tiizel ki~iligi vardu. Ge<;ici Adli i~birligi Birimi'nin
kurulu~una ili~kin Karar'm 5. maddesi Ge<;ici Adli i~birligi Birimi'nin
siiresi ile ilgili bir diizenleme yapmt~hr. Buna gore Ge<;ici Birim,
Eurojust' m kurulu~una ili~kin karann yiiriirliige girdigi tarihte gorevini
tamamlayacakttr.
yerle~mi~tir.

Bu Birim, kurulmasmdan ktsa bir siire i<;inde <;ah~maya ba~lamt~ ve 17
Ocak 2001 tarihinde ispanyol polisi tarafmdan ETA teror orgiitii baglanttst
nedeniyle aranan Juan Ramon Rodriguez Fernandez adh teroristin,
Amsterdam'da Hollanda polisi tarafmdan yaptlan bir operasyon ile
yakalanarak ispanya'ya teslim edilmesinde onemli bir rol oynallll~ttr. Ge<;ici
Adli i~birligi Birimi'nin ilk ythnda iiye iilkeler arasmda 170 olaym
takibinde i~birligi yaptlmasma olanak saglamast bu alanda AB iiye iilkeleri
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arasmdaki gereksiniminin ne kadar ya~amsal oldugunu kamtlayan onemli
bir gosterge olmu~tur. 22 Ge~ici Adli i~birligi Birimi'ne ve Eurojust'm 28
Subat'ta kurulu~undan sonra bizzat kendisine 1 Ocak 2002 - 31 Arahk 2002
tarihinde 202 olayla ilgili ba~vuru yapthru~tu. 1 Ocak 2003 - 12 Arahk
2003 tarihleri arasmda ise ba~vurularda %50'lik bir artl~ ya~anm1~ ve say1
302'ye ula~m1~t1r. Bu su~larm dagtltml ise ~oyledir: %22 uyu~turucu
ka~ak~thgt, %22 dolandmcthk, %8 kara para aklama, %6 terorizm, %4
adam oldtirme, %4 insan ka~ak~thgt, %4 sahtecilik ve %30 diger su~lar. 23
Bu Birimin varhg1 28 Subat 2002 tarihinde Eurojust'm kurulu~u ile
birlikte sona ermi~tir. Eurojust'm kurulu~una ili~kin Konsey Karart'nm 24 (
Eurojust Konsey Karan) 43. ve son maddesinde bu htiktim altma ahnm1~ ve
varhgmm Konsey karart htiktimlerinin ytiriirltige girmesiyle birlikte sona
erecegi a~tklanrm~tlr. Ancak Eurojust Konsey Karart'nm 41. maddesine
gore Eurojust tiyeleri atanmcaya kadar Ge~ici Adli i~birligi Birimi tiyeleri
gorevlerine devam edecektir. Fakat bu stire her halde Eurojust Konsey
Karm'nm ytiriirltige girmesinden sonraki ikinci aym sonunda dolacaktu.
Bu stire i~inde mutlaka Eurojust tiyeleri atanmak iorundadtr. ikinci aym
sonunda Ge~ici Adli i~birligi Birimi'nin gorevi tamamen sona erecektir. Bu
stire i~inde Ge~ici Adli i~birligi Birimi tiyeleri, Ei.Irojust Konsey Karart
tarafmdan tiyelerine tamnan ttim yetkileri kullanacaklardtr.
B- Eurojust'm Yapisi

Eurojust tiyeleri her biri kendi tilkesinin hukuk sistemlerine gore savc1,
hakim, polis olan ya da bu gorevlere e~ bir gorev ytiriiten ki~ilerden olu~ur.
Uyeler, kendi tilkelerindeki mevcut gorevlerinden tamamen aynlm1~
saytlmazlar. Eurojust'ta gorevleri bittikten sonra yeniden eski gorevlerine
donebilirler. Bu heyette her tiye Ulkeden bir temsilci (tiye) yer ahr. Bu
tiyeler gorevlerini yerine getirmek tizere bir yardtmct bulundurabilirler?5
Gerekli oldugu durumlarda birden ~ok yardtmct bulundurabilmek i~in
Eurojust heyeti ile uzla~1 gerekmektedir. Bu yardtmctlardan biri, daha sonra
stiresi biten Eurojust tiyesinin yerini alabilir. Eurojust'1 kuran Konsey
Karan'mn 2. maddesinde yer alan bu htiktim zorlaytcl bir htiktim olmaktan
ziyade tavsiye niteligindedir. Bu tavsiye ile Eurojust'ta gorev alacak
tiyelerin daha once burada gorev yapan ki~ilerin tiye olmalartmn ontinti
a~makla birlikte Eurojust'ta tecrtibesi olan bir ki~inin tiye olmasm1
saglayarak stirekliligi temin etmenin ontinti a~m1~t1r. Oye Ulkeden gelecek
yeni bir tiyenin ge~irecegi adaptasyon stireci nedeniyle ortaya ~1kacak
zaman kaybt bu tavsiye ile giderilmek istenmi~tir.
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Uye ve yardtmctlann dt~mda Eurojust't kuran Konsey Karan'nm
12.maddesine gore, iiye Ulkeler bir ya da birden <;ok (Eurojust) irtibat
gorevlisi (temsilci) atayabilirler. Bu irtibat gorevlilerin atanmasmda
oncelikle terorizm konusunda atanmalanna dikkat edilecektir. Bu irtibat
gorevlileri ile ulusal yetkili makamlar arasmdaki ili~ki her iiye Ulkenin
kendi ulusal hukuk sistemleri tarafmdan diizenlenecektir. irtibat
gorevlilerinin ofisleri kendilerini atayan iiye Ulkede olabilir. Dye Ulkeler
tarafmdan atanan bu ki~iler aym zamanda A vrupa Yargtsal Agt' mn irtibat
noktast da olabilirler. Bu diizenleme ile hem iiye Ulkeler ile Eurojust
arasmda ili~kileri gii<;lendirmek hem de farkh adli i~birligi <;ah~malan
arasmda yakm bir ileti~im aract olu~turmak istenmektedir. Eger tiim iiye
Ulkeler aym diizenlemeyi yaparlarsa ve bu irtibat noktasmt aym zamanda
Avrupa Yargtsal Agt'nm irtibat noktast haline getirirlerse AB' de giderek
<;e~itlenen adli i~birligi <;ah~malannm arasmdaki ileti~imi saglama
konusunda <;ok onemli bir araca daha sahip olacaklardu.
Eurojust't kuran Konsey Karan'mn 9. maddesinde iiyelerin nasll
atanacagt diizenlenmi~tir. 9/1. maddeye gore Eurojust iiyelerinin statiileri
AB miiktesebatl yerine kendi ulusal hukuk sistemlerine gore
belirlenmektedir. Aym ~ekilde iiyelerin gorev siireleri ve bu iiyelerin kendi
iilkeleri adma sahip olduklan yetkileri de kendi ulusal otoriteleri tarafmdan
belirlenecektir. Ancak bu diizenleme bazt iiyelerin siirelerinin ktsa siirede
bitmesine kar~m bazllanmn uzun siire devam etmesine neden olacaktlr.
Daha da ilgin<; olan nokta ise Eurojust iiyelerinin gii<;leri de bir iiyeden
digerine degi~iklik arz edeceginden bazt iiyelerin <;ok geni~ yetkiler ile
donatllmasma ragmen diger bazt iiyeler kendi iilkeleri tarafmdan daha dar
kapsamda yetkilendirilecek olmastdtr. 26
Eurojust, iiyelerin bir araya gelmesi ile olu~an bir Eurojust. Heyeti 27
olarak gorev yapar. Heyet kendi arasmdan ii~ ytlhgma bir ba~kan ve eger
gerekli olursa en fazla iki ba~kan yardtmctst se<;er. Ba~kan ve yardtmctlan
en fazla bir kez daha se~ilebilir. Eurojust't kuran Konsey Karan'nm 28 (2).
maddesine gore se<;im sonu<;lan Konsey'e gonderilir ve Konsey'in onayt
almmak zorundadu. Heyette her iiyenin bir oy hakkt vardtr. Eurojust Usul
ve Kurallan'mn 3. maddesine gore, Ba~kan gizli oyla ve iiyelerin ii~te iki
oyuyla se<;ilir. ilk turda yeterli ~ogunluk saglanamazsa ikinci turda da ii~te
iki <;ogunluk aramr. Bu turda da yeterli <;ogunluk saglamazsa ii~iincii turda
basit <;ogunluk ile ba~kan se~ilir. Bu turda da ba~kan se~ilememesi
durumunda en uzun siireli gorev yapan iiye ba~kan se~ilmi~ saythr.
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Ba~kan, Heyet'in ~ah~malanm organize eder. Ancak bunu yaparken
ozellikle onemli kararlar ahmrken, Heyet tiyelerinin hepsinin toplantlda
haztr olmalanm saglayacak ~ekilde bir yontem geli~tirir. Ancak ttim
tiyelerin toplanttya gelmesi saglanamazsa Heyet tiye saytsmm ti~te- iki
~ogunlugu ile toplanttlanm yapabilir. Eger toplanttda bu ~ogunluk da
~aglamazsa toplantt yapthr ama karar ahnamaz. Eurojust Usul Kurallan'nm
9. maddesine gore Heyet'te Eurojust't kuran Konsey Karan ve Eurojust
Usul Kurallan'nda oybirligi ve ti~te-iki ~ogunluk aranan haller dt~mda
kararlar, basit ~ogunluk ile aramr.

Lahey'de Europol binasma yakm bir yerde yerle~en Eurojust tiyeleri,
kendi tiye tilkeleri ile dogrudan temas kurma yetkisine sahip ve kendi yasal
sistemlerine htzh bir ~ekilde eri~im saglayan ki~ilerden olu~ur.

C- Eurojust'm i~Ieyi~i
Eurojust'm ti~ ayn ~ah~ma grubu vardtr. Bunlardan birincisi Eurojust't
ve her tiye devletten gelen hirer temsilciden olu~an Eurojust
tiyelerinin bir araya geldigi ve haftada iki kez toplanan gruptur. ikinci grup
ise herhangi bir olay ile ilgili olarak sadece o olaym taraflanm olu~turan tiye
Ulkelerin Eurojust'taki temsilcilerinin bir araya gelerek olu~turdugu ~ah~ma
grubudur. O~tincti ve son grup ise herhangi bir olayt inceleyen Eurojust
tiyeleri, soru~turma gorevlileri ve savctlann bir araya gelerek olu~turduklan
28
~ah~ma grubudur.
olu~turan

Eurojust yapttgt soru~turmalarda, soru~turmalan ister Heyet olarak
ister herhangi bir tiyesinin giri~imi ile ba~latsm, yetkileri ~ok stmrhdtr ve
AB dtizeyinde dogrudan soru~turma yapma yetkisi yoktur. Yani bu anlamda
AB tek bir yargt alam degil tiye tilke saytst kadar ayn, bagtmstz yargt
alanlanna boltinmti~ttir. Herhangi bir tiye devlette soru~turma ba~lattlmast
ya da devam eden bir soru~turma da inceleme yaptlabilmesi i~in Eurojust
tiyesinin kendi ulusal hukuku tarafmdan bu soru~turma i~in
yetkilendirilmesi gerekmektedir.

II- Eurojust'm Ama~lan, Gorevleri Ve Diger Organlarla ili~kileri

A- Eurojust'm Ama~lar1
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Eurojust'm

ama~lan

Eurojust'i kuran Konsey Karan'nm 3. maddesinde

ii~ bOltim olarak dtizenlenmi~tir. ilk olarak iki ya da daha c;ok tiye Dlkeyi
kapsayan olaylar, ikinci olarak bir tiye Dlke ile tiye olmayan ti~tincti bir

Dlkeyi kapsayan olaylar ve son olarak bir Dye Dlke ile Topluluk arasmda
ortaya ~1kan olaylar.

1. Eurojust'm ilk amac1 iki ya da daha ~ok iilkeyi kapsayan ciddi orgtitlti
su~larda ceza ara~t1rmas1 ve kovu~turmasmda Dye iilkelerin yetkili
makamlanndan gelen talepleri dikkate alarak ve Antla~malar c;er~evesinde
yetkili klhnm1~ kurumlar tarafmdan saglanan bilgiler dogrultusunda Dye
Dlkeler ve yetkili birimler arasmdaki i~birligini geli~tirmek ve
desteklemektir. Aynca tiye Dlkelerin yetkili makamlar1 arasmda stmrdt~l
etme taleplerinde ve uluslararas1 kar~Iltkh adli yardtm ~ah~malannda
i~birligini geli~tirecektir. Eurojust bu kapsamda Dye Dlkelerin yetkili
makamlanmn yaptlklan ceza kovu~turmalannm ve soru~turmalannm daha
etkin yapllabilmesi i~in kar~thkh olarak birbirlerine elde ettikleri bilgilerin
verilmesini ve anlatmalanm destekleyeceklerdir. Bu sayede bir tiye Dlkede
ciddi bir sue; konusunda elde edilen tecriibe ve bilgiler olayla ilgili diger tiye
Dlkelere aktanlacak ve su~ kovu~turmasmm daha etkin yapllmas1
saglanacaktlr.
2. Bir tiye Dlkenin yetkili makamlannm talebi tizerine Eurojust'm kuran
Konsey Karan'nda belirtilen ~artlar ~er~evesinde Eurojust, bir Dye iilke ile
tiye olmayan bir Dlkeyi ilgilendiren ceza soru~turmas1 ve kovu~turmasmda
bu soru~turma ve kovu~turmamn aydmlattlmasi ic;in yardtmct olabilir.
Ancak bOyle bir yardtmm yapllabilmesi ic;in Dye olmayan Dlke ile Eurojust
arasmda i~birligi konusunda bir antla~manm varhg1 aramr. Gerc;ekten de
Eurojust'1 kuran Konsey Karan'mn 27/3. maddesinde Eurojust'm ti~tincti
iilkeler ile i~birligi anla~mas1 yapmasma izin vermektedir. Bu anla~malar
ozellikle bu iilkelerin Eurojust'ta bir irtibat gorevlisi bulundurmasma ili~kin.
htiktimler i~ermek zorundadtr. Aynca bu anala~mada veri ah~veri~ine ili~kin
hiiktimler de bulunabilir. i~te bu anla~ma hiiktimleri c;er~evesinde bir tiye
Dlke ile ti~tincti Dlke arasmda bir su~ konusunda i~birligi gerekli olursa
Eurojust bu i~birligini yardtmct olacakttr. Baz1 durumlarda ise ti~tincti iilke
ile bir anla~ma aranmaz. Bu durumlar ozellikle bir suc;un ortaya
~1kanlmasmda ortaya ~1kan acil durumlarda Eurojust tarafmdan bu yardtmm
saglanmasmda ~ok ciddi bir ~1kann olmas1 durumudur. Boyle bir durum
ortaya c;tkarsa 27/3. maddede aranan anla~ma yapma ~art1 aranmadan
tic;tincti Dlkeye yardtm yapthr.
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3. Eurojust'm yardtm saglayacagt ii~iincii durum ise, bir iiye Ulke ile
Topluluk arasmda ortaya ~tkan bir su~un kovu~turmast ve soru~turmast i~in
yapacagt yardtmdtr. Bu durumda hem iiye Ulke hem de Komisyon
Eurojust'tan bu su~un aydmlattlmast konusunda yardtm talep edebilir.
Orne gin OLAF ( A vrupa Dolandmcthkla Miicadele Birimi) tarafmdan
yaptlan bir incelemede hem iiye bir Ulke hem de Komisyon, Eurojust'tan
29
su~un soru~turmast ve kovu~turmast i~in yardtm talep edebilir.

B- Eurojust'm Gorevleri
Eurojust'm gorevleri iki ana ba~hk altmda incelenebilir. Birincisi
Eurojust iiyelerinin tek ba~lanna ya da birden fazla iiye ile hareket ettigi
durumlardaki gorevleri, ikincisi ise Eurojust'm heyet halinde gorev yaptlgt
durumlardaki gorevleridir.

1. Eurojust Uyelerinin Tek Ba~lanna Ya Da Birden Fazla Uye ile
Hareket Ettigi Durumlarda Eurojust'm Gorevleri
Eurojust't kuran Konsey Karan'nm 6. maddesi, Eurojust iiyelerinin tek
ya da birden ~ok iiye olarak hareket ettiklerinde bu iiyelerin
gorevlerini diizenlemektedir. Bu gorevlerin ba~mda iiye Ulkelere yaptlan
talepler kar~lSlnda yaptlacak i~lemleri diizenler. 611. maddeye gore Eurojust
iiyeleri tek ba~lanna ya da birden fazla iiye olarak hareket ettiklerinde
Eurojust'm gorevleri;
ba~lanna

Eurojust ilgili iiye Ulkelerin yetkili makamlanndan ~u hususlan dikkate
almalanm ister;
a. Belirli bir olay ile ilgili olarak ceza
ba~latmasmt talep edebilir,

kovu~turmast

ve

soru~turma

b. Bazt soru~turmalarda bir iiye Ulkenin sozkonusu soru~turmayt yiiriitmek
daha elveri~li oldugu dii~iincesini ( bu nedenle o soru~turmalan daha
elveri~li olan o iiye Ulkeye devredilmesini),
i~in

c.

Birden fazla iiye Ulkeyi kapsayan bir soru~turmada iiye Ulkelerin
yetkili makamlanndan i~birligi yapmalanm,

d.

i~birligini geli~tirmek amactyla ortak soru~turma timi olu~turmalanm,
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e.

Gorevlerini yerine getirebilmek gerekli olan bilgileri liye Ulkelerden
talep edebilirler.

f.

Kendilerine bilgi verilen liye Ulkelerin yetkili makamlannm bir su~un
soru~turmas1 ve kovu~turmas1 s1rasmda birbirlerini bilgilendirmelerini
glivence altma ahr.

g.

Herhangi bir su~un kovu~turmas1 ve soru~turmas1 a~amasmda i~birligini
en iyi ~ekilde tesis etmek tizere liye Ulke yetkili makamlannm talepleri
tizerine onlara yard1m eder,

h.

Uye Ulkelerin yetkili makamlan arasmdaki i~birligini artlrmak i<;in
gerekli olan yard1m1 yapar,

1.

Veri tabanlanm geli~tirmek ve katk1da bulunmak da dahil olmak lizere
Avrupa Yarg1sal Ag1 'na dam~mak ve i~birligi yapmak,

J.

Eurojust'1 kuran Konsey Karan'mn Eurojust'm ama~lanm dtizenleyen
3. maddesinin 2. ve 3. bentlerinde belirtilen bir liye Ulke ile liye
olmayan li<;lincli bir Ulkeyi kapsayan olaylar ve son olarak bir tiye Ulke
ile Topluluk arasmda ortaya ~1kan olaylara ili~kin olarak yapllan ceza
kovu~turmas1 ve soru~turmasmda Eurojust heyeti ile anla~ma yapmak
~art1yla bir tiye tilke ile s1mrh olarak sozkonusu kovu~turma ve
soru~turmaya yard1mc1 olmak,

k.

Eurojust'1 kuran Konsey Karan'nm Eurojust'm yetkilerini dlizenleyen
4. maddesinin 1. bendinde belirtilen yetkiler Eurojust'm ama<;lan
dogrultusunda bir liye Ulkenin yetkili makamlan tarafmdan yap1lan bir
kovu~turma ve soru~turmada sozkonusu kovu~turma ve soru~turma ile
ilgili adli yard1m taleplerini, soru~turma ve kovu~turmamn i~birligi
i<;inde yap1lmasmda Eurojust'm mtidahalesinin gerekli oldugu
durumlarda gerekli diger liye Ulkelere iletmektir.

Eurojust liyeleri, kendi Ulkeleri ile Eurojust arasmda bir koprli gorevi
gormektedirler. Yukanda belirtilen gorevlerin yerine getirilmesi de dahil
olmak tizere liye Ulkeler ile Eurojust arasmda yapllacak her tlirlti bilgi
ah~veri~i bu liyeler lizerinden ger~ekle~tirilir. Eurojust'm ama<;lanm
ger<;eklt:!~tirmesi baklmmdan tiye Ulkelerdeki adli kay1tlar <;ok onemlidir.
Eurojust'1 kuran Konsey Karan'nm 9/4. maddesine gore, Eurojust'taki her
liye kendi Ulkelerindeki su<;lar ile ilgili olan tlim adli kay1tlara eri~im
konusunda kendi tilkelerinde gorev yapan hakim, savc1 ve polislerin sahip
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oldugu tiim yetkilerin aymsma sahiptir. Bu iiyeler, kendi Dlkelerindeki
yetkili makamlar ile dogrudan temas kurma yetkisine sahiptir. Bu yetki
sayesinde Eurojust, su~ kovu~turmas1 ve soru~turmasmda tiim iiye iilkelerin
su~ verilerine dolayh da olsa eri~me imkam bulmaktad1r.
Ancak Eurojust'1 kuran Konsey Karan'mn 9/3. maddesine gore, her iiye
Dike Eurojust'taki kendi iiyesinin yetkilendirilmesi konusunda bu yetkinin
kapsam ve ~eklini kendisi belirleme hakkma sahiptir. BaZI iiyeler kendi
iilkelerinde dogrudan operasyon yapma konusunda (soru~turma
ba~latilmasi,
dogrudan kovu~turma yapmak, dava a~mak gibi)
yetkilendirildigi halde baz1 Eurojust iiyelerinin kendi iilkeleri tarafmdan
yetkileri sadece resrni talepte bulunmakla simrlandmlmi~tir? 0 Goriildiigii
gibi bu yetki Eurojust'a verilmemi~tir. Dye iilkeler, uluslararas1
yiikiimliiliiklerini geregmce ortaya ~1kan i~birligi durumlannda
Eurojust'taki iiyelerinin diger iilkelerin yetkili makamlar1 ile temasa ge~me
konusunu da kendileri diizenler. Dye Dlkeler, Eurojust iiyelerini
atad1klannda ya da daha sonra bu iiyenin yetkileri konusunda hem
Eurojust'a hem de Konsey Genel Sekreterligine bilgi verecektir. Eurojust
iiyeleri gorevlerini yerine getirirken . gerekli oldugu durumlarda 9/3.
maddeye gore kendilerine temsil ettigi Dlkelerinin verdigi yetkinin
kapsamm1 bildirmesi gerekmektedir. Yani Eurojust iiyesi olan temsilci
kendisine hangi konularda yetki verildigini, yetkisinin smulanm bildirmek
suretiyle kar~I tarafm kendisinden taleplerinin neler olacag1 konusunda
bilgilendirmi~ olmaktad1r. Zira bu konuda her Eurojust iiyesi aym yetkiler
ile donatilmak zorunda olmad1gmdan bu iiye ile i~birligi yap1lmas1
durumunda yetkisinin bilinmesi kar~1 taraf i~in ~ok onemlidir.

2. Eurojust'm Heyet
Eurojust'm Gorevleri
Eurojust bir ya da birden

Halinde
~ok

Gorev

Yaptig•

Durumlarda

iiyesinin talebi iizerine, Birlik diizeyinde

yayilm1~ veya dogrudan kendisini etkileyen iilke d1~mdaki iiye Dlkeleri

etkileyen su~lann soru~turmas1 ve kovu~turulmasmda heyet olarak gorev
yapabilir. Ya da Eurojust'I kuran Konsey Karan'nm 5. maddesinde
belirtilen gorevlerini yerine getirirken Eurojust heyet olarak gorev yapabilir.
Eurojust'1 kuran Konsey Karan'mn 7. maddesinde gore, Eurojust heyet
halinde gorev yapt1g1 zaman;
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i.
Eurojust't kuran Konsey Karan'mn 4/1. maddesinde belirtilen su<;
ve ciiriimler ile ilgili olarak iiye Ulkelerin yetkili makamlanndan
taleplerinin gerek<;elerini belirtmek suretiyle;
a.

Belirli bir olay ile ilgili olarak ceza

kovu~turmast

ve

soru~turma

ba~latmalanm,

b. Bazt soru~turmalarda bir iiye Ulkenin sozkonusu
yiiriitmek i<;in daha elveri~li oldugunu kabul etmelerini,

soru~turmayt

c.

Birden fazla iiye Ulkeyi kapsayan bir soru~turmada iiye Ulkelerin
yetkili makamlanndan i~birligi yapmalanm,

d.

i~birligini geli~tirmek amactyla ortak soru~turma timi olu~turmalanm,

e.

Gorevlerini yerine getirebilmek i<;in gerekli olan bilgileri iiye
Ulkelerden talep edebilirler.

ii. Birlik diizeyinde yaytlmt~ veya dogrudan o su<;un kovu~turmastm
yapan iiye Ulke dt~mdaki iiye Ulkeleri etkileyen su<;larda ve kendilerine
bilgi verilen iiye Ulkelerin yetkili makamlannm bir su<;un soru~turmast ve
kovu~turmast masmda birbirlerini bilgilendirmelerini giivence altma ahr.
iii. Herhangi bir su<;un

kovu~turmast

ve

soru~turmast

a~amasmda

i~birligini en iyi ~ekilde tesis etmek iizere iiye Ulke yetkili makamlannm

talepleri iizerine onlara yardtm eder,
iv. Ozellikle Europol'iin analizlerine dayanarak iiye Ulkelerin yetkili
makamlan arasmdaki i~birligini arttrmak i<;in gerekli olan yardtmt yapar,
v. Veri tabanlanm geli~tirmek ve katktda bulunmak da dahil olmak
iizere Avrupa Yarg1sal Ag1' na dam~mak ve i~birligi yapmak,
vi.

Europol tarafmdan yapllan analizlere dayanarak
Europol' e vererek yardtmci olma,

olu~turdugu

gorii~lerini

vii. Yukanda i,iii ve iv de belirtilen durumlarda lojistik destek
saglayabilir.
Bu
lojistik
destek,
toplanhlann
koordinasyonu,
organizasyonunu i<;erebilecegi gibi, <;eviri ve yorumlarda yard1ID1 da
kapsayabilir.
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Eurojust'1 kuran Konsey Karan'nm 8. maddesine gore yukanda
Eurojust'1 kuran Konsey Karan'mn 7/i. maddesinde belirtilen durumlarda
tiye Ulkelerin yetkili makamlan Eurojust tarafmdan yapllan talebi yerine
getirmezlerse bu kararlanm ve karann gerek<;esini Eurojust' a bildirmek
zorundad1rlar. Ancak tiye Ulkelerin yetkili makamlan 7/i (a), (b) ve (e) de
bahsedilen durumlarda Eurojust'm talebini yerine getirmeleri durumunda
onemli ulusal <;Ikarlanna zarar verecekse ya da devam etmekte olan bir
soru~turmanm ba~anya ula~masma engel olacak veya bireylerin gtivenligini
tehlikeye atacaksa Eurojust'm talebini yerine getirmeme gerek<;esini
a<;Iklamak zorunda degildir.

3- Eurojust'm Yetki Alamna Giren Su~lar (Ratione Materiae)
14 Arahk 2000 tarihinde alman i<;i~leri ve Adalet Konseyi Karanna gore
Eurojust' m amac1, ozellikle orgtitlti olarak Wenen ve iki ya da daha fazla
tiye Ulkeyi ilgilendiren s1mr a~an ciddi su<;lar ile daha etkin mticadele etmek
olarak tespit edilmi~tir. Eurojust'm diger ama<;lan ise, Dye Ulkelerin su<;la
mticadele birimleri arasmdaki i~birligini art1rmak, sm1r-a~an soru~turma ve
kovu~turma i~lemlerinde daha yakm i~birligini tesis etmek, tiye Ulkeler
arasmda orgtitlti su<;lar ile mticadelede bilgi ah~veri~ini saglamak ve
kar~Il1kh adli yard1m ve su<;lulann iadesi konusundaki anla~malan
geli~tirmek ve tiye Ulke hukuk sistemlerinde gerekli yasal degi~iklikleri
yapmak tizere tavsiyelerde bulunmak olarak Siralanabilir. 31
Eurojust'i kuran Konsey Karan'nm 4/1. maddesi Eurojust'm yetkili
oldugu su<;lar ile ilgili olarak ti<; kategori belirlemi~tir.
Birinci grupta 26 Temmuz 1995 tarihinde imzalanan Europol
Konvensiyon'unun 2. maddesinde belirtilen ve Europol'un yetkili oldugu
su<;lar yer almaktad1r. Bu su<;lar ile mticadelede Eurojust'ta yetkilidir. Bu
su<;lar; terorizm, yasad1~1 uyu~turucu ka<;ak<;1hg1 ve iki ya da daha <;ok tiye
Ulkeyi ilgilendiren, ol<;egi ve sonu<;lan itibariyle tiye Ulkeler tarafmdan
ortak bir mticadele gerektiren ve orgtitlti ~ekilde i~lenen diger ciddi
uluslararas1 su<;lard1r. Europol Konvansiyonu'nun 2/2. maddesinde ise
ntikleer ve radyoaktif madde ka<;ak<;1hg1, yasad1~1 go<;men ka<;ak<;1hg1, insan
ticareti ve araba ka<;ak<;1hg1 su<;lanndan soz edilmektedir. Bilindigi gibi
Avrupa Konseyi 2001 yllmda Europol'tin yetki alanlanm Europol
Konvansiyonu'nun Ek'inde yer alan ttim su<;lan kapsayacak ~ekilde
geni~letmi~tir. DolaylSlyla ~u an Europol, dolaylSlyla Eurojust'm yetki
alanma <;ok geni~ yelpazedeki su<;lar girmi~tir. Teror eylemleri s1rasmda
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i~lenen cana, viicut biitiinliigiine kar~t sU<;lar, bireysel ozgiirliikler (adam
oldiirme, agtr yaralama, adam ka<;trma vb.) ve mala kar~t i~lenen su<;lar,
kamu mallanna kar~t i~lenen su<;lar (dolandmcthk, organize htrstzhk,
kiiltiirel degerlerin yasad1~1 ka<;ak<;thgt, sahtekarhk, yolsuzluk, sahtecilik) ve
<;evre su<;lan (yasad1~1 hormon ticareti, yasad1~1 silah ticareti, soyu
tiikenmekte olan tiirlerin ka<;ak<;thgt) da bu kapsam i<;ine dahil olmu~tur.

ikinci grupta ise yukanda belirtilen Europol su<;lan dt~mda bir ktsmt
birlikte bir taklm su<;lar belirtilmektedir. Bunlar; bilgisayar
su<;lan, dolandmclltk, yolsuzluk ve Toplulugun mali <;tkarlanm etkileyen
su<;lar, su<; gelirlerinin aklanmast, <;evre su<;lan ve 21 Arahk 1998 tarihinde
Konsey tarafmdan ahnan 981733/JHA sayth Ortak Eylemde32 belirtilen
~ekilde AB iiyesi Ulkelerde su<; i~lemek i<;in te~ekkiil eden bir su<; grubunun
i<;inde bulunmak su<;lan yer almaktadtr.
ortii~mekle

U<;iincii grupta ise, birinci ve ikinci gruptaki sozu edilen su<;lar ve
ciiriimler ile birlikte i~lenen su<; ve ciiriimler saytlnn~ttr.
Eurojust'i kuran Konsey Karan'nm 4/2. maddesi ise yukanda belirtilen
su<;lar dt~mda Eurojust' a bir konuda daha yetki vermi~tir. 0 da, herhangi bir
iiye iilkenin yetkili otoritelerinin talebi dogrultusunda Eurojust, ama<;lan
i<;ine giren herhangi bir su<;la miicadelede o iiye Ulkeye su<;un soru~tuirnast
ve kovu~turmasmda yardtmct olabilir.
Burada sorulmast gereken bir soru ise Eurojust'm faaliyetleri hakkmda
kim ya da hangi makamlar yargtsal denetim yapacakttr? Eurojust
kime/kimlere kar~t sorumludur? Ne yaztk ki Eurojust'i kuran Konsey
Karan'nda bu sorulara ili~kin yamt bulmak miimkiin degildir. Veri Bankast
ile ilgili hiikiimler dt~mda Eurojust faaliyetlerinde yargtsal denetim yoktur.
Eurojust'm Heyet olarak yapttgt i~lerde ne Avrupa Toplulugu Adalet Divam
ne de A vrupa insan Haklan Mahkemesi'nin yargt yetkisi vardtr. Bu sorun
sadece Eurojust'm degil aym zamanda Europol'iin de onemli bir
sorunudur. 33 Bireysel hak ve ozgiirliikleri onemli Ol<;iide etkileyen kararlan
alan yetkili birimlerin yargtsal denetime tabi olmamalan demokratik
iilkelerde kabul edilemez. Ancak AB bu alanda heniiz nastl bir yargtsal
denetim yapacagma karar verebilmi~ degildir.
4- Eurojust Veri Bankas1

Eurojust'i kuran Konsey Karan'mn 14. ve devann maddelerinde
Eurojust'm gorevlerini yerine getirmek i<;in bilgisayar ortammda ya da
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dosya halinde kendisine ait bir veri bankast olu~turacagt dtizenlenmektedir.
Ancak bu Veri Bankast'nda tutulacak olan ki~isel bilgilerin korunmast
konusunda 28 Ocak 1981 tarihli Ki~isel Verilerin Korunmasma ili~kin
Avrupa Konseyi Konvensiyonu'nun 14. maddesi htikiimlerine riayet
edilecektir. Aynca bu bilgilerin gizliligi koimsunda da ciddi diizenlemeler
34
getirilmi~tir. Bunu saglamak lizere Eurojust'i kuran Konsey Karan'nm 17.
maddesinde ozel olarak bir Veri Koruma Memuru atanmast
ongoriilmektedir. Bu ki~i dogrudan Eurojust Heyet'ine kar~t sorumlu olup
gorevini yerine getirirken kimseden emir ve talimat alamaz. Bu ki~i veri
bankasmm kullammmm yasalhgt ve Eurojust'i kuran Konsey Karan'na
uygunlugunu temin edecektir. Bu ki~i gorevini yerine getirirken gerekli
oldugu durumlarda Eurojust veri bankasmm kullammma ili~kin olarak
Eurojust binasmdaki i~lenmi~ verilere ula~abilir. Bu htiklimle Veri Koruma
Memuru'na bir nevi veri bankasmm yasalara aykm kullammmt tespit etmek
lizere ara~ttrma yapma imkam tanmmt~tlr.
Veri Koruma Memuru' ndan ba~ka verilerin yasal. kullamlmasmt
denetlemek ic;in aynca Eurojust'tan bagtmstz olarak Ortak bif Denetleme
Orgam kurulur. Eurojust'i kuran Konsey Karan'nm 23/1. maddesinin 3.
ftkrasma gore her iiye Ulke Eurojust iiyesi olmayan bir hakimi Ortak
Denetleme Orgam'nda gorevlendirmek lizere atamak zorundadtr. Bu Organ
Eurojust'i kuran Konsey Karan'mn 14-22 maddeleri arasmda diizenlenen
veri koruma ve kullammt ile ilgili tlim konularda Eurojust faaliyetlerini
denetler. Bu gorevi yerine getirmek ic;in Ortak Denetleme Orgam'na
Eurojust ic;inde ki~isel verilerin i~lendigi birimlerdeki tlim dosyalara eri~me
yetkisi tamnmt~tlr. Eurojust talep halinde bu dosyalarda yer alan tiim
verilerin Ortak Denetleme Orgam'na verilmesi ve diger her tiirlli arac; ile
yardtm etmekle ytiktimltidtir.
Eurojust Veri Bankast'nda tutulan bilgilere tlim Eurojsut c;ah~anlannm
yetkisi yoktur. Bu yetki Eurojust'i kuran Konsey Karan'nm 18.
maddesi tarafmdan sadece Eurojust iiyeleri, yardtmctlan ve ozel olarak
yetki verilmi~ olan belirli Eurojust c;ah~anlanna verilmi~tir. bte yandan
Eurojust Veri Bankast'nda kendisi hakkmda dosya tutulan herhangi bir ki~i
istedigi iiye Ulkede mliracaat etmek suretiyle ticretsiz olarak bu veriye
ula~abilir ya da bu veriyi kontrol edebilir. Eurojust'i kuran Konsey
Karan'nm 19/4. maddesine gore bu hakkm kullammt, Eurojust faa1iyetlerini
tehlikeye atacaksa, Eurojust'm yardtm ettigi u1usal bir soru~turmayt
tehlikeye atacaksa ya da lic;lincti ki~ilerin hak ve ozgiirliiklerini tehlikeye
atacaksa bu durumlarda bireylerin bu eri~im haklan ktsttlanabilir.
eri~me
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Eurojust'1 kuran Konsey Karan'mn 27. maddesine gore Eurojust
gorevlerini yerine getirmek i~in gerekli oldugu durumlarda Antla~malar
~er~evesinde kurulan yetkili organlar, uluslararas1 kurulu~lar ve organlar ve
ti~tincii tilkelerin kovu~turma ve soru~turma yapmaya yetkili birimleri ile
bilgi degi~iminde bulunabilir. Ancak ii~tincii Ulkeler AB'nin veri korumaya
ili~kin yasal diizenlemeleri ile bagh degildir. Dolay1s1yla ti~iincti Ulkeler ile
veri ah~veri~i konusunda daha net bir diizenleme yapma oniimiizdeki
ylllarda ka~mllmaz olarak kar~1rmza ~1kacakt1r.
C- Diger Kurumlar ile i~birligi

Eurojust'm i~birligi i~inde bulundugu birimler i~inde, hem iiye Ulkeler,
hem AB kurumlan hem de AB d1~mdaki tilkeler yer almaktad1r. Eurojust
tiim iiye Ulkelerdeki gorev alanma giren su~ soru~turmas1 ve
kovu~turmasm1 yapan yetkili makamlar ile i~birligi i~inde ~ah~maktad1r.
Aynca kendisi ile aym binada yer alan Avrupa Yarg1sal Ag1, Europol,
OLAF (Office pour la Lutte Anti-Fraude), AB aday Ulkelerinin yetkili
birimleri ile i~birligi i~inde gorevlerini yiiriitmektedir. Aynca AB iiyesi,
aday1 olmayan ABD, Kanada, Norve~ ve isvi~re gibi diger baz1 devletlerde
de Eurojust'm irtibat noktalan vard1r. Eurojust aynca Polis birimleri ile de
yakm i~birligi i~indedir. interpol, Gtimriik ve Uyu~turucu irtibat Birimleri
ile ve AB i~inde Europol, Dye Ulke Emniyet Genel Mtidiirleri Gticii ve
Schengen Bilgi Sistemi ile i~birligi tesis edilmi~tir. Eurojust aynca
Schengen Bilgi Sistemi'nin datalanm da kullanmak tizere anl~ma
35
yapmt~tlr.
Eurojust'i kuran Konsey Karan'nm 26/1. maddesine gore Eurojust,
dublikasyonu engelleme gereksinimini dikkate alarak,
ama~lanna ula~mak ve gorevlerini yerine getirmek i~in ilgili oldugu ol~iide
Europol ile yakm i~birligi kurar ve kurulan bu i~birligini siirdiiriir. Bu
i~birligini tesis eden temel unsurlar bir sozle~me ile tespit edilecek ve bu
sozle~me veri koruma konusunda Ortak Denetleme Birimi'ne dam~lld1ktan
sonra Konsey'in onayma tabi olacaktlr. Europol ile Eurojust arasmda
Sozle~me, Lahey'de 9 Temmuz 2004 tarihinde imzaland1. Bu Sozle~me ile
orgtitlii su~lar ile miicadelede iki Kurum'un operasyonel faaliyetleri dahil
daha yakm i~birligi zemini saglanm1~ oldu. 36 Sozle~me ile oncelikle iki taraf
arasmda y1lda dort kez olmak tizere onceden kar~lltkh bilgi ah~veri~i
yap1lmak suretiyle haztrlamlan diizenli dan1~ma toplantilannm yapllacag1
kararla~tmlrm~tlr (Sozle~me'nin 3. maddesi). Bilgi ah~veri~ini saglamak
tizere her iki Kurum da kar~1hkh irtibat noktas1 belirleyecektir. Bu irtibat
~ah~malarda
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kar~1

tarafla bu konuda

Sozle~me'nin 5. maddesi <;ah~ma Dosyalan'mn Analizi ve iki kuruma
arasmda bilgi degi~imini dtizenlemektedir. Buna gore Eurojust kendi
gorevlerini desteklemek tizere Europol' den bir <;ah~ma Dosyas1 Analizi
a<;mast i<;in giri~imde bulunmasm1 talep edebilir. Europol boyle bir talep
kar~lSlnda tespit edilen onceliklere uygun olarak kendi kaynaklanm dikkate
almak kaydtyla bu talebi degerlendirir. Europol bu talebi yerine getirmeye
karar verirse, mevcut prosedtirlere uygun olarak elde ettigi sonu<;lar ile
birlikte bir <;ah~ma Dosyas1 A<;ma Emrini Yonetim Kuruluna sunar.
Europol kendi yasal dtizenlemelerinin ve bu Sozle~me'nin izin verdigi
Ol<;tide Eurojust' a veri ve sonu<; analizlen ile gorevlerini yerine getirirken
ihtiya<; duyacag1 diger bilgileri verir. Ancak bu Eurojust'm Europol'un ttim
analiz dosyalanna dogrudan giri~ hakkl demek degildir.

Aym ~ekilde Eurojust'ta gerekli oldugu durumlarda Europol'tin gorevleri
ve <;ah~ma Dosyas1 Analizleri i<;in gerekli olan bilgileri Europol' e
verecektir.
Sozle~me'nin 6. maddesine gore bir ya da daha <;ok tiye Olkenin talebi
tizerine Europol ve Eurojust ortak soru~turma taklrm kurabilir. Bu durumda
Eurojust sozkonusu tiye Olkeler arasmda yargtsal i~birligini temin ederken,
Europol ise olu~turulan bu taktma istihbari bilgi toplama ve soru~turma
konusunda yardtmct olur. Talep olmas1 durumunda hem Eurojust hem de
Europol soru~turma taklmmm operasyonel etkinligini arttrmak i<;in gerekli
yard1m ve destegi verirler.

Eurojust'i kuran Konsey Karan'nm 26/2. maddesine gore Eurojust,
A vrupa Yargtsal Ag1 ile de dam~ma ve birbirinin gorevlerini tamamlama
temelinde ayncahkh bir ili~ki i<;inde olacaktlr. Bu ili~ki ozellikle aym Oye
tilkenin tiyeleri,
irtibat gorevlileri ve varsa temsilcileri arasmda
geli~tirilecektir. Bu ili~kinin etkin bir ~ekilde nasll yaptlacagt konusunda
aym maddede bir tak1m dtizenlemeler yapllrm~tlr. Bunlar arasmda iki husus
dikkat <;ekmektedir. Birinci olarak, Eurojust'a, Avrupa Yargtsal Agt'nm
merkezi bilgi sistemine girme konusunda ayncahk tamnrm~tlr. Bu ayncaltk
sayesinde Eurojust gerekli oldugu durumlarda bu bilgi sisteminin verilerini
kullanabilecektir. ikinci olarak, Avrupa Yargtsal Agt'nm sekreteryas1
Eurojust'm sekreteryasmm bir boltimti yani Eurojust sekreteryas1 i<;inde
olacaktu. Ancak ayn ve bagtmstz bir ~ekilde gorevlerini ytirtitecektir.
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Aynca Eurojust tiyelerinin davet tizerine A vrupa Yarg1sal Ag1' nm
toplantllanna katllma yetkileri vard1r.
Eurojust'i kuran Konsey Karan'mn 26/3. maddesine gore Eurojust,
OLAF ile de yakm bir i~birligi tesis edecek ve bunu stirdtirecektir. Bu
amaca yonelik olarak OLAF, tiye Ulkelerin yetkili makamlan kar~1
<;1kmad1g1 stirece ya Eurojust'm giri~imiyle ya da OLAF'm talebi tizerine
Topluluklann mali <;1karlanmn korunmasma ili~kin soru~turma ve
kovu~turmalann koordinasyonuna yonelik olan Eurojust'm <;ah~mal~rrma
katklda bulunacaktlr.
Eurojust aynca tek tek olay bazmda olmak tizere, tiye Ulkeler arasmda
adli i~birligini art1rmay1 ama<;layan 96/277 /JHA say1 ve 22 Nisan 1996
tarihli Konsey Ortak Eylemi kapsammda tiye Ulkelerin irtibat gorevlisi olan
sulh hakimleri ile i~birligi yapacaktlr.
A vrupa Komisyonu, Eurojust ile ilgili olarak tamamen ortak olarak
ABA'nm 36. maddesinin 2. f1krasma gore Komisyon, bu ba§llkta
(Antla§manm VI. Ba§[zgz olan Cezai Konularda ve Adli j§birligine j[i§kin
Diizenlemeler'de) belirtilen alanlardaki f{all§malara tamamen ortak edilir.
Yukanda a<;Ikland1g1 gibi Eurojust'm yasal dayanag1 ABA'nm 29 ve 32.
maddelerinde dtizenlenmi~tir. Dolayi~Hyla Eurojust ve <;ah~ma alanlan
Komisyon'un tamamen ortak edildigi alanlar arasmdad1r. Eurojust'1 kuran
Konsey Karan'nm 11. maddesi Komisyon'un roltinti dtizenlemektedir. Bu
maddeye gore Komisyon yetkisi dahilinde ttim Eurojust faaliyetlerine
katlhr. Komisyon, Eurojust tarafmdan ytirtittilen su<; soru~turma ve
kovu~turmalannda tecrtibesini aktarmak tizere davet edilebilir. Eurojust
Komisyon ile gti<;lti bir i~birligi ger<;ekle~tirmek i<;in gerekli pratik
dtizenlemeleri yapma konusunda Komisyon ile bir uzla~1ya varacaklard1r.
<;ah~1r.

Son olarak, Eurojust Bakam Eurojust heyeti adma her yll yaz1h olarak
Konsey'e, Eurojust'm faaliyetleri ve btit<;eye ili~kin olanlar dahil olmak
tizere yonetimi ile ilgili olarak bir rapor sunar. Bu amaca yonelik olarak
Eurojust Heyeti, faaliyetler hakkmda rapor haz1rlar. Bu raporda Eurojust'm
faaliyetleri sonucu ortaya <;1kan Birligin ceza politikalanna ili~kin ortaya
problemler de yer ahr. Bu raporda Eurojust cezai konularda adli i~birligini
geli~tirmek i<;in tekliflerde de bulunabilir. Konsey Ba~kanhg1 her yll
Eurojust tarafmdan yapllan faaliyetler ve Ortak Denetim Birimi'nin
faaliyetlerine ili~kin bir raporu A vrupa Parlamentosu' na tevdi eder
(Eurojust'1 kuran Konsey Karan'nm 32/2. maddesi).
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III- Anayasa ile Eurojust Ve Avrupa Savcihgi Konusunda Ya~anan
Geli~meler

A-Eurojust ile ilgili Geli~meler
Kas1m 2006 tarihinde ytiriirltige girmesi beklenen AB Anayasas1 ile
Eurojust'm yetki ve gorevlerinin daha da artt1g1 goriilmektedir. Anayasa'mn
III-273. maddesinin 1. bendine gore Eurojust'm gorevi; Uye Devletlerin
makamlarz ve Europol tarafindan yiiriitiilen operasyonlara ve saglanan
bilgilere dayanarak, iki ya da daha ~ok Uye iilkeyi etkileyen veya ortak
tabanlz bir takibat gerektiren ciddi su~lar hakkznda ulusal cezai takibat
makamlarz araszndaki koordinasyonu ve i~birligini desteklemek ve
gii~lendirmektir.

Hem A vrupa i~in Anayasa haz1rlayan Konvensiyon taslagmda hem de
2004 Htiktimetleraran Konferans ile yapllan degi~iklik sonras1 son halini
alan Anayasa'da Nice Antla~mas1 ile ABA'mn 31.maddesine eklenen
dtizenlemelere gore Eurojust' a ~ok daha fazla operasyonel yetki verildigi
goriilmektedir. Anayasa'nm III-273(1). maddesinin 2. alt paragrafma gore
~1kanlacak alan Avrupa yasalan ile ~ekillenen Eurojust'm gorevleri;
ozellikle Birligin mali ~zkarlarzna kar~z i$lenen su~larla ilgili olarak, yetkili
ulusal makamlarca yiiriitiilmekte alan cezai kovu~turmayz ba~latmayz teklif
etme ve cezai soru~turma yapmayz ve yiiriitiilen bu cezai soru~turma ve
kovu~turmayz koordine etmeyi de kapsayacaktlr. Aym maddenin 2. bendinde
cezai kovu~turma ile ilgili olarak yarg1sal stirece ili~kin resmi i~lemlerin
yetkili · otoriteler tarafmdan ger~ekle~ecegini dtizenlemektedir. Bu
dtizenleme prensip olarak ceza kovu~turmasmda bu yetkiye sahip Eurojust
tiyesi olan tiye tilke temsilcisini de kapsad1g1 dti~tintilmektedir. 37 Bu
maddede Eurojust'm gorevleri arasmda aynca yarg1lama yetkisi
uyu~mazhklannm giderilmesi dahil olmak tizere A vrupa Yarg1sal Ag1 ile
i~birligi yoluyla yarg1sal i~birligini gti~lendirmek de belirtilmi~tir.
2004 Htiktimetleraras1 Konferans'm Nihai Belgesine ve Anayasa'ya
eklenen Nihai ~lge'nin 23. numarah Deklarasyonuna gore Konferans,
Anayasa'nm III-273(1). maddesinin ikinci alt paragrafmda belirtilen Avrupa
yasalannm haz1rlanmasmda bu yasalann ulusal cezai kovu~turmalann
ba~latllmasma ili~kin kural ve uygulamalannm hesaba almacagma dikkat
~ekmektedir. 38 23. numarah deklarasyon bir bak1ma Dye tilkelerin yeni bir
ceza kovu~turma sistemi ile kar~1 kar~1ya kalma yontindeki endi~elerinin
giderilmesi i~in eklenmi~ bir htiktim olarak goze ~arpmaktad1r. Ancak 25 ya
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da 28 tiyeli Birlik'te Avrupa yasalannm c;tkanlmast gorii~melerinde hangi
tiye tilkelerinin ceza yargllama sistemi goz online ahnacak bu belli degildir.
Ttim tiye tilkelerin ceza yargtlama sistemlerinin dikkate almmasmm
mtimktin olmadtgt ise bilinen bir gerc;ektir. DolaylSlyla Nihai belgeye
eklenen 23. numarah Deklarasyon'un uygulamada c;ok yer bulamayacag1
soylenebilir.
Anayasa'mn III-273 (1). maddesinin son f1kras1 ise Eurojust'm yap1s1m
ve c;ah~malanm, faaliyetlerini ve gorevlerini dtizenleyecek olan A vrupa
yasalannm aym zamanda Avrupa Parlamentosu'nun ve iiye devletlerin
ulusal parlamentolanmn Eurojust'm faaliyetlerinin degerlendirilmesinde
yer almas1 yoniinde diizenlemeleri de belirleyecegini belirtmektedir. Bu
dtizenleme ile yasa koyucuya Eurojust'm kendine ozgti yap1s1 ve tam
bagtmstzhgmt saglamak tizere geni~ bir takdir yetkisi verildigi
goriilmektedir. Bu dtizenleme aynca Eurojust'm faaliyetlerinin demokratik
denetim altma almmasm1 saglayacak bir bir mekanizmanm ortaya c;tkmasma
neden olabilir. Yukanda ifade edildigi gibi Avrupa Parlamentosu'nun
Eurojust ile ili~kisi c;ok klSlthdtr. Eurojust'm faaliyetleri hakkmda bizzat
kendisi degil Konsey Ba~kanhg1 Eurojust'm c;ah~ma ve faaliyetleri
hakkmda Parlamento'ya bir rapor sunacaktlr (Eurojust'1 kuran Konsey
Karan'mn 32/2. maddesi). Kald1 ki bu raporun ic;eriginin ne olacag1
konusunda da ac;tk bir htiktim yoktur. Konsey Eurojust tarafmdan kendisine
sunulan raporu mu Parlamento'ya gonderecek yoksa bu raporun iizerinde
degi~iklik yaparak, klsaltarak gonderebilir mi sorulannm yamtl Eurojust'1
kuran Konsey Karan'nda belirtilmemi~tir. Mevcut haliyle Parlamento'nun
herhangi bir denetim yetkisi yoktur. 39 Zira 11 Eyltil sonras1 haztrlanan
dtizenlemeler oncelik olarak gtivenligi on planda tutmu~, hukukun
tisttinltigti ve demokratik kontrol mekanizmalanm dikkate almarm~tlr. 40
Anayasa' da getirilen bu yeni htiktimler sayesinde bu eksikliklerin
giderilmesi beklenmektedir.
Anayasa'nm III-273 (2). maddesi ise 1. bentte sozti edilen cezai
takibatlara ili~kin olarak gerc;ekle~tirilecek adli yargllamanm resmi
i~lemlerinin, Anayasa'nm III-274. madde hiiktimlerine aykln olmamak
ko~ulu
ile yetkili ulusal makamlar tarafmdan ytiriittilecegini
dtizenlemektedir.
B- A vrupa Savc•hgi Konu.sunda Saglanan Geli~meler

Yukanda ifade edildigi gibi Komisyon tarafmdan 2000 yllmda yapllan
Htiktimetleraras1 Konferans'ta AT Antla~mas1 ile ilgili dolandmc1hk
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su<;lanna kar~1 A vrupa Savcthgt (European Public Prosecuter) kurulmas1
yontinde bir teklif sunulmu~tu. Ancak bu teklif kabul gormemi~ ve A vrupa
Savcthgt kurulmaffil~tl. Ancak bu giri~im Konvensiyon stirecinde yeniden
gtindeme gelmi~ ve nihayet Anayasa'da kendine yer bulmu~tur.
Anayasa'nm III-274. maddesi Birligin <;tkarlanm etkileyen su<;lar ile
mticadele etmek amactyla Eurojust i<;inden bir Avrupa Savcthgt (The
European Public Prosecutor's Office) kurulmasm1 dtizenlemektedir.·
Anayasa'mn ifade ettigi tizere Eurojust'tan bu kurumun ortaya <;tkacak
olmas1 bu kurumun Anayasal olarak "yeni" bir kurum olarak
yapllandmlmasmm istenmediginin i~aretidir. Avrupa Savcthgt uygun olan
hallerde Europol ile baglantlh olarak <;tkanlacak bir Avrupa yasas1
tarafmdan belirlenen ~ekilde, Birligin mali <;tkarlanna kar~1 i~lenen su<;lan
i~leyenlerin ve su<; ortaklanmn soru~turulmas1, kovu~turulmas1 ve adalet
online <;tkanlmasmdan sorumludur. Burada onemli olan husus Avrupa
Savcthgt'mn gorevlerini nerede yerine getirecegidir. Anayasa bu konuda net
bir htiktim koyarak Avrupa Savcthgt'mn soz konusu su<;lar ile smtrh olmak
kaydtyla Uye devletlerin yetkili mahkemelerinde gorev yapacaklanm
dtizenlemi~tir.

Aslmda Anayasa'mn III-174. maddesinde dtizenlenen Avrupa Savcthgt
mtiessesesi bir uzla~mm tirtintidtir. Ger<;ekten de Anayasa taslag1
haztrlamrken Alman-Franstz onerisi olan en klsa stirede bir Avrupa
Savcthgt kurumu olu~turulmas1 talebi ile cezai konularda i~birligi
konusunda federal yakla~tmlan <;agn~tlfacak te~ebbtislerden uzak durarak
kanun uygulay1c1 birimler arasmdaki i~birligini yatay i~birligi ve Europol ve
Eurojust <;er<;evesindeki koordinasyon ile sm1rh tutmak isteyen ingilizlerin
talepleri arasmda ortak bir nokta bulmak kolay olmamt~tlr. ingilizlerin
A vrupa Savcthgt mtiessesesinin Taslaktan silinmesini istememesi sonuca
ula~may1 kolayla~tlrmt~tlr.

41

Hemen belirtmek gerekir ki Avrupa Savcthgt'mn gorev alam son haliyle
epey daralblmt~tlr. Avrupa Savcthgma ili~kin ilk <;ah~malarda oldugu gibi
bu kurumun gorev alan1 Eurojust' a oranla sadece Birligin mali <;tkarlan ile
42
smtrlandmlffil~tlr. Avrupa Savcthgmm kurulmas1 i<;in Konsey, Avrupa
Parlamentosu'nun onaym1 alarak oybirligi ile bir Avrupa yasas1
<;tkaracaktlr. Ancak Konvensiyon tarafmdan haztrlanan Anayasa taslagmm
III-175. maddesinde dtizenlenen ~ekliyle Avrupa Savcthgt'nm gorev alam
Eurojust'm gorev alamnda belirtilen sm1r otesi boyuta sahip ciddi su<;lann
yam s1ra, Birligin <;tkarlanm etkileyen su<;lan da kapsamaktaydt. Ancak
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Htiktimetlerarast Konferans strasmda bu kapsam daralttlmt~ ve stmr otesi
boyuta sahip ciddi suc;lar kapsam dt~ma c;tkanlmt~tlr. Bir diger daraltma ise
Birligin c;tkarlan ifadesinde gerc;ekle~tirilmi~tir. Konvensiyon taslagmda
"Birligin c;tkarlan" ifadesi yerine Htiktimetlerarast Konferans sonucu kabul
edilen Anayasa'nm son ~eklinde "Birligin mali c;tkarlan" ifadesi yer
almt~tlr.

bte yandan Dye tilkelerin farklt ceza hukuk sistemleri ve ceza
yargtlamast sistemleri nedeniyle, Avrupa Savcthgt'nm tam olarak i~leyi~i
ic;in A vrupa ceza yargtlama hukukunun olu~mast ve bu sistemin A vrupa
Birligi yaptst ic;inde yargtsal olarak yeterli bir ~ekilde denetlenmesi
gerekecektir. Tabii bu durum Anayasa'daki adtyla Avrupa Birligi Adalet
Divam ic;inde yeni boltimler olu~turularak mt yoksa yeni bir ceza
mahkemesi kurularak mt gerc;ekle~tirilecegi konusunda ~imdiden bir ~ey
soylemek mtimktin degildir. 43 Aynca yukanda belirtildigi tizere Avrupa
Savcthgt'nm kurulmasmda Konseyi'nde oybirligi aranmasi bu kurumun
ortaya c;tkt~l ile ilgili ciddi endi~eleri beraberinde getirmektedir. Bazt
yazarlar bunun ytllar alabilecegini belirtmektedirler. 44 Oybirligi sistemi, AB
Anayasast ile getirilen bu yeni kurumlan htiktimetlertistti modele mahkum
etmektedir. Aynca bu kurumlann hem kapasiteleri hem de sorumluluklan
tizerinde egemenlik kaygtlannm devam ettiginin net i~aretleri olarak kabul
edilmekte ve gelecekteki etkinliklerinin ~imdiden sorgulanmasma neden
olmaktadtr. 45
Sonu~

Avrupa Birligi ic; stmrlarm kaldmlmast ve geni~lemeye paralel olarak
giderek yogun bir ~ekilde artan orgtitlti sue; tehdidi altmda kalmt~ttr. Bu
tehditle tiye Ulkelerin tek ba~lanna mticadele etmesi neredeyse imkanstz bir
hal almt~tlr. Dolaytstyla bu suc;lar ile mticadele arttk kac;mtlmaz olarak AB
dtizeyinde mticadele gerektirmi~tir. Bu gereksinimi fark eden AB liderleri
Maastricht Anla~mast ile arzulanan i~birligini gerc;ekle~tirmede ba~anh
olamasalar bile en azmdan bu alanda AB boyutlu ortak mticadelenin
temellerini atmt~lardtr. Amsterdam Antla~mast ile bir adtm daha attlmt~ ve
ki~ilerin serbest dola~tmma ili~kin konular tic;tincti stitundan c;tkanlarak
birinci yani Topluluk stitununa aktartlmt~tlr.
Ancak Amsterdam' da bilindigi gibi her alanda istenilen degi~iklikler
Antla~ma metnine girememi~tir. 1999'da Tampere'de yaptlan Zirve
toplanusmda ic;i~leri ve Adalet alanmda onemli kararlar almmt~ttr. Bu
kararlarm bir ktsmt Nice Antla~mast ile AB Antla~masma dahil edilmi~tir.
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Ozellikle 11 Eyliil saldmlanndan sonra i~i~leri ve Adalet alanmdaki
daha da htz kazanmt~ ve AB boyutlu su~la mi.icadele i~in gerekli
siyasal kararhhk biraz daha belirgin hale gelmi~tir. Bu donemde Europol'un
yetki alam geli~tirilmi~ bu ~ah~mada ele alman Eurojust gibi yeni kurumlar
ortaya ~tkmt~tlr. Eurojust ozellikle cezai alanda i.iye Ulkeler arasmda yeni
bir ileti~im aract ve AB boyutlu sw;la mi.icadelede soru~turma ve
kovu~turma i~in ortak bir zemin haztrlanmt~tu.
~ah~malar

Ancak Eurojust i.iyelerinin AB yerine i.iye Ulkeler tarafmdan
yetkilendirilmesinde (Eurojust't kuran Konsey Karan'nm 9. maddesi)
ortaya c,;tkan endi~eler bu i.iyeler arasmda uzun vadede ciddi sorunlann
~tkmasma neden olacakttr. Zira bir taktm i.iyeler kendi Ulkeleri tarafmdan
geni~ yetkiler ile donattldtklan halde diger bazt i.iyeler bu anlamda daha
ktstth yetkiler ile ~ah~acak bir nevi irtibat gorevlisi gibi klSlth bir yetkiye
sahip olacaktlr. Zira bazt i.iye Ulkelerde polisin yargtsal yetkisi oldugu halde
baztlannda yoktur. Bazt i.iye Ulkelerde savctlann kovu~turmaya ili~kin
yetkileri ~ok geni~ oldugu halde bazt i.iye Ulkelerde adli kayttlara dahi
46
ula~malanna yasal olanak yoktur. Bu sorun Eurojust'm olu~umunda tercih
edilen hi.iki.imetlerarast karakterin tipik bir sonucudur. Bu karakter aynca
Eurojust i.iyelerinin yetkilerinin ulusal stmrlar ile stmrlandmlmt~ olmasmda
da etkili sonu~lar dogurmaktadtr.

bte yandan Eurojust'm Heyet olarak gorev yaptlgt durumlarda
Eurojust't kuran Konsey Karan'nm 8. maddesinde getirilen istisnalar
Eurojust't i.iye Ulkelerin iyi niyetine teslim etmektedir. Zira i~birliginden
ka~macak olan bir i.iye Ulkeyi zorlayacak bir mekanizma mevcut degildir.
Ozellikle ic,; gi.ivenligin tehlikeye girecegi durumlarda, birey gi.ivenliginin
korunmast gerektigi durumlarda ve devam etmekte olan soru~turmanm
selameti ic,;in getirilen ve gerek~e gostermeksizin i~birliginden ka~mmak
ciddi sorunlar doguracak di.izenlemelerdir. Oye Ulkeler bu yetkilerini
kullamrken bir i.iye Ulkeden digerine farkh takdir haklanmn kullamlmast
ka~mtlmaz olarak ortaya ~tkacakttr. Bir i.iye Ulke i~ gi.ivenligini tehdit
ettigini di.i~i.indi.igi.i bir olayda diger i.iye Ulke aym durumda tehdit olarak
algtlamaytp i~birligi yaparsa bu farkhhk nastl ortadan kaldmlacakttr. Hangi
objektif kriterler bulunacakttr? Bu sorun ozellikle Eurojust'm si.irdi.irdi.igi.i
onemli bir soru~turma i~in bir i.iye Ulkeden delil niteligi olan bilgiler ve
belgeler istenmesi durumunda i.iye Ulkenin yukandaki gerek~eler ile
i~birligini reddetmesi durumunda daha net ortaya c,;tkacaktu. Tabi bu durum
ka~mtlmaz olarak Eurojust'm yetkisinin ve etkisinin sorgulanmasma neden
olacakttr.
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Her ~eye ragmen cezai konularda ortak bir i~birligi zemini olu~turmas1
Eurojust'm AB'ye saglad1g1 en onemli katk1s1 olarak orglitli.i suc;la
mi.icadeleyi gi.ic;lendirecektir. Ozgi.irli.ik, gi.ivenlik ve adalet alam, insanlann
orgi.itli.i olarak i~lenen suc;lardan korunmas1 saglanmad1kc;a mi.imki.in olamaz.
Gelecek ylllarda ozgi.irli.ik ve gi.ivenligin saglanmasmda Eurojust ve diger
kurumlann katklSlm, ti.im AB vatanda~lan daha yakmdan goreceklerdir.
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