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Yrd.Dog.Dr.

Fethi

(AII{M),

Mahkemesi2

CAI\IIOREK

yargrlan karqrlaqtrnldrgnda,

scizlegme devletlerinin

iiniinde bulundurmada
igindedir3. Devletlerin
yasa ve anayasalanm
onlara dayanmadan,
nu gdzetmektedir.

ULUSAL HUKUKI,ARIN A\M,UPA
C ONUNtiNNU
YAR GII,AMASINDAId

devlet-igi hukuk
diizeninin

iqlemlerini

YILDIZ*

a

Scizleqmelerini

ig hukukunu

ig hukukunu

goz

incelernemekte-

iqlemlerini

iiye devletlerin

goz ontinde bulundurmadan
topluluk

hukukuna

Bu suretle

Topluluk

arasrndaki

iliqkiyi

temel prensiplerine

uygunluguhukuku

topluluk

uyumlu

ve

ile

hukuk

duruma getir-

kurumlannrn

eylem ve

trlusal hukuk kavram ya

def'erlendirirken

da kurumlanna

ulu-

sergiledik-

ve ona dayanmada gekingenlik

meye gahqmaktadrr. Topluluk

Dr. Mustafa

geli-

bulunurlar.

karqrsrnda farkh yaklaqrmlar

dir. Topluluk kurumlannrn

Yrd.Dog.

katloda

leri gdzlenir. ATM, Avrupa Topluluiu

GEDIKLI

Birlepme
Federal
ue
Mahh,emesinin
Alman
Yiinflnden
Rekabet
Hukuku
Deuralmalarrn
Korutroli)ne ittgnin im Xararl [-Izerine
Murat

tingoriildukleri

Avnrpa hukukunun

olugumuna

Bu iki Mahkemenin
sal hukuklar

yargrlarken

Yrd.Dog.Dr.

insan

S<izleqmelerdeki giirevlerine uygun olarak gahqmakta-

Yrd.Do g.Dr. Mustafa YILDIT,

it

Awupa

dayanmamakla,

topluluk hukukunun

Giris
Awupa'da bdlgeseldtizeyde Avrupa Konseyi ve
Avrupa Toplulu (Birlig:i) cirgtitleri gergekleqtirilmiqtir. Bu cirgritlenmeigindeki yargr organlannrn gosterdikleri etkinlik Avrupa hukukunun geliqiminde belirleyici olmaktadrr. Avrupa Ekonomik Topluluklan
nezdinde Liixemburg'ta yaqama gegirilen Avrupa
Topluluklan Mahkemesil (ATM) ile Avrupa Konseyi

2.

MOSLER

"Der Europaeische

Gerichtshof

ftir

nacn zwanzig Jahren",

Festschrift

ftir

Hermann,

Menschenrechte

Hans HUBER 1981, s. 595 v.d.

3 . Mahkeme, tespit edilebildigi kadanyla L2.07.L957 tarihli
Algera ve di$erleri karannda (17/56,3/57,L857, s.82 vd.)
ve 04.07.1963 tarihli Alvis kararrnda (32 / 62, 1963, IA7
vd.) kendi deSerlendirmesinde agrk bir qekilde ig hukuka
dayanma gereiini
duymuqtur.
Bkz., Gerichtshof der
Europaeische Gemeinschaften
ftjr Kohle und Stahl,

Marmara Universitesi
Hukuku Anabilim Dah.

Hukuk

Fakiiltesi

Anayasa

AZRAK Ulkti, Avrupa Topluluklarrnda idari Yargrnrn
Genel Esaslan, istanbul 1982; PESCATORE Pierre, Der
der
Europaeischen Gemeinschaften,
Gerichtshof
Luxemburg 1984.

Sammlung der Rechtsprechung des C'erichtshofs, Band 3,
1957 Ltixemburg, s. 83 vd.; Band 9, 1963, s. 107 vd.
Hemen belirtmek

gerekir

hukuki statiisrine iliqkindir.
larrn mensup bulunduklarr

ki, bu iki karar,

devlet iq hukukunu

miq ve karar vermede ig hukuk kurallannr
lundurmayr

memurlann

Mahkeme bunun igin davacr-

uygun grirmtqttir.

tetkik etgcizcinunde bu-

yorumunda ve

AiHS'nin

ig hukukunu

scizleqme devletlerinin

uygulamasrnda

ig huku-

gerekti{inde

goz ontinde bulundurmaktadrr;

yap-

ve bu stiregte karqrlaqtrrma

ka dayanmaktadrr

AIHS arasrndaki AiHS'nin

ile

iq hukuku

Bu gahqmada devletlerin

uygulanmasr bailamrnda

olan iliqki ortaya grkanlmaya gahqrlacaktrr.
yargrlamasrnda

A. Avnrpa

yargrlamasrnda

Avrupa

maktadrrlar;

Topluluiunu
mu

(Birliflni)

oluqturan

gergekleqtirmeyi

amag fark-

scizleqmelere uyu-

Scizleqmelerdeki

gorevleri gergevesinde karar vermelerinin

doialhdrnr

Bu ycindeki gahqmalannda

gostermektedir.

de,

AIHM

hedef almaktadrr.

ringonildiikleri

Ru da, Mahkemelerin

Avrupa

ATM,

hedeflemektedir.

u)rumu gergekleqtirmeyi

AiHS'ne

karar

ycintemine baqvur-

goster:mektedir.

kendisini

hhir

her iki

Mahkemenin de ulusal hukuku goz tintinde bulundurmalan

ve gerektiginde

ona dayanmalan

ancak yetkilerinde

samda olmaktadrr;

si iginde belirle.renS, gergekte AIHM

farkh

kap-

benzerlikler

ve

genel yetki-

iqlevlerinde ortak yanlar vardrr, ATM'nin

Siizleqmeyi ve onu ta-

ozerk olarak yorumlamak-

tadrr; Sdzleqme devletleri kurumlannrn

tedbir ve ka-

yasa ve hatta anayasalamnln

rarlannln,

denetleyebilmektedir7.

uygunlufunu

organlarrn

oluqturan

Sdzleqme'ye

ATM, toplulugu

eylem ve iqlemlerini

Topluluk

yargrlamaktadrr;

Scizleqmelerine uygunluiunu
ri yorumlayabilmektetlirS;

ig hukuk

ancak bu karqrlaqtrrmada

AIHM,

ek protokollert

6n baq-

vuru yoluyla da (somut norm denetimi) bu scizleqmele-

ATM ile AIHM

karqrlaqtrrma

s{irecinde hukuki

grkmaktadrr:

ortaya

mamlayan

bir araqtrr-

geniq bir gergeve olugturduklan

mada, benzerliklerin

vinin etkisiz kalmaslnr ilnlemek istemektedir4.
Buna karqrhk AIHM,

Her iki Mahkeme ile ilgili aynntrh

iqle-

tizerinde btitiinleqtiricilik

tiye iilkeler hukuklan

maktadrr.
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igin de gegerli-

eylem ve iqlemlerinin,
turduiu

Topluluk

topluluk

organlannrn

anayasal diizene ve bu anayasal dtizenin te-

mel prensiplerineg

gcizetmektedir. Bu

uygunluiunu

suretle topluluk ile topluluiu

oluqturan devletler ara-

srnd.a yetki paylaqrmlnr temin etmektedirl0;
iin

ttim

scizlegmelerinin oluq-

sozleqmelerden

bir devle-

yrikiimltiluklerini

kaynaklanan

ve saptanan ytiktimli.iliiklerine

saptamaktadrr

uygun

eylem ve iqlemlerde bulunmaslnr sailamaktadrtll.
B. Arrupa
AIHM,

ortak

hukuku

ve Ek protokolleri

NHS

devletlerin iE hukukunu

yorumlarken

bu gergevede gahqmasrna
miqtir ve bu durum

gerektiginde

incelernektedir;

bu inceleme sonucuna dayanmaktadrr.

Mahkemenin

srnrrlandrrma

ongdriilme-

Scizleqme sisteminin tamamlayrcr

dir: Sozleqmenin uygulanmasrnda ve yorumunda hukuki

giivence oluqturmak.

ortak ozellik, yetkileriyle
ndrr.

Bu durum,

belirlenirken,

it<i Mahkeme

ATM'nin

AIHM

igin ikinci

itg:ili olarak otonom olmalaig Ti.iztiiu

geregevesinde

igin AiHS'nde agrkga ifade edil-

miqtirG.

7. AIHS'nin

50'ci maddesi agrkga; Mahkemenin bir Ytiksek
scizleqmeci tarafin ya da baqka makamlann aldr{'r bir karar ya da bir cinlemin ttimtiyle ya da krsmen sdzleqmeden

dofi'an yiiktimltiltiklere

aykrn" oldufuna karar verebilece-

gini cingcirmektedir.

8 . AETS'nin 17. rnad.
9 . Mahkeme, denetlernede anayasal hriktimleri
Bunun

dirmektedir.

igin

bkz.:

Rs

de iliqkilen-

Leonesio,
Sammlung L972, s.287: Rs 48/72, Komisyon italya'ya karqr, Sarnmiung 7972, s.527 (531-532).
4 . Rs 7I/70, internationale

Handelgesellschaft, Sammlung

1970, s. 1125; Rs 44/79. Hauer, Sammlung L979, s. 3727,
EuGRZ L979,959; ATM'nin 13.12.L979 tar. karar konusu
Bu,

Avrupa

Ekonomik

Toplulufu

Sclzleqmesinin L64.

6 . AiHS'nin 49. mad.: "Mahkemenin yargr yetkisi konusunnyla griztime ba$lanrr".

11. Bunun

igin

sorun Mahkemenin

kara-

A-ETS'nin

Avrupa

konumunun
AZRAK

maddesinde agrkqa cingcirulmriqtrir.
da bir anlagmazhk oldufunda,

10. AETS'nin 164. mad.

ATM'nin

igin bkz. aqairda dipnot 20.
o.

97/72,

ayrrntrh

Ulkti,

Avrupa

Esaslarr, istanbul
Yay.,

169 ve

Ekonomik

L7L. madelerine

Topluluklan

agrklamasrna

iliqkin

Topluluklannda

Universitesi

L982; PESCATORE

olarak

idari

bkz.

Yargrnrn

Siyasal Bilgiler Faktiltesi

Pierre,

Europaeischen Gemeinschaften

bkz.

biinyesindeki

Der Gerichtshof

1984.

der
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HT:Hl:#iil-l";
J'Jiiff:,T,:1,
""#';

var olan "ozgirltiie

goz cintinde bulundurmak

mr arasrnda aynrh{rn

gtinkti Sozleqmeye uygunl,rgo

denetlemede ig hukuku

ve ona dayanarak

denetle-

mek bir geliqkidir. Bunu yaparken ig hukuku
rekge olarak kullanmasr
izlenimini

ek ge-

da, bciyle bir geligki olduiu

ortadan kaldrrm az. Ancak Scizleqme yarg-

srnda ig hukuku 96z dntinde bulundurmak ve aleyhinde baqvuruda bulunulan devletin eylem ve iglemlerini

saygl" ortak mirasrna dayanmak-

tadrr. Ancak bundan, Sdzleqmenin ringcirdiig:ti hukuk
diizeni ile her bir devletin hukuk

ne kadar igerikten

scizleqme devletlerinin
farkh niteliklere
uyumlanma

a$amasmda bazt dzelliklerini

rektifi

kadar yiir{irltik
scizleqme

bu nedenle ortak hukuka

dayanma ge-

tamamlama

iqlevi

hukuk dtizenleri diierlerinden

lardrr. Avrupa btitiinleqmesi

rum,

dayanmaktrr;

ycinlerinin

olsa da, bazr

sahiptir. Bu devletler, ortak hukuka

denetlemede buna dayanmak, ashnda Scizleqme huku-

liqki degildir, scizlegme hukukunu

topla-

sonucu grkanl amaz. Her

gok qekli farkhhklar

kunu oluqturan devletlerin oluqturduf'u

ortak hukuka

olduiu

dtizenlerinin

korumuq-

stireci, bu aqamada ge-

kazanmamrqtrr;

devletleri

ancak bu du-

hukuklannrn

ya da ortakh$nrn

ortak

gozardr edilmesini

ge-

rektirmez. Scizlegmenin 60. maddesinde cingcirtildtilU

gormektedir; bu ortak hukuk ise, Sdzleqme ve oluqu-

grbi bu, bir standarda eriqmede ifadesini bulmuqtur

munu etkileyen Srizleqme devletleri hukuk dtizenleri-

ve gerek stlzleqme devletleri gerekse Scizleqmeye son-

nin toplamrdrr.

radan katrlan devletler igin gegerlidirla.

Scizleqmenin baqlangrg krsmr bunu

agrkga ortaya koymaktadrr.

Orada Avrupa

Konseyi

tiyesi devletleri; "... Diinyada adalet ve banqrn asrl temelini oluqturan

ve sa$'lanrp korunabilmesi,

herqey-

den iince, bir yandan gergekten demokratik bir siyasal
rejimin varhSna,

rite yandan da insan haklan

sunda ortak bir anlayrq ve ortaklaqa
baih olan bu temel dzgrirltiklere
daha tekrarla"drklannr
re saygr ve hukukun

derin inanglannr bir

belirtmektedirler.

cr taqryan ve siyasal yetenekleri,

idealler, ozgirliikle-

mirasr paylaqan Avrupa devletlerinin
fatryla, Evrensel Bildiride

"Aynr inan-

konulannda

ustiinltigti

konu-

saygr esasrna

ortak bir

htiktimetleri

yer alan bazt haklann

srtop-

luca gtivenceye ba$lanmaslnr sa$lam a"ys.Lz karar verdikleri ni vurgulamaktadrrl

ar.

ve onlann

yurttaqlan

igin "kamu

(ordre public) belirlemektedirlS;
vurgulanan
hukukun

dtizenini"

bu ise, Siizlegmede

ortak hukuku teqkil etmektedir. Bu ortak
temeli,

Avrupa

Konseyi

tiyesi devletlerde

Ewensel

Bildirgesi'nde

agrklanan

ve kendi igeriginde de cingririiltip ytiriirliik

kazandrn-

lan "ortak bir dtiqtince"ye dayanmaktadrr.

Bu dtiqiin-

ce ise, Avmpa

Konseyi tiyesi devletlerin

hali psikolojisinden kaynaklanan

benzer ruh

ortak dtiqtin iirtinle-

ri, politik ananeleri, cizgiirhige say$yr ve hukukun iistiinliiiti

rnirasrnr

ortak

kapsamaktadrr.

Birbirlerine

uyumlu olan bu ruh hali (psikolojik olgu) ve ortak miras, stizkonusu devletler htiktimetlerini,
cizgtirltikleri

trna almaya yrineltmiqtir.
hakkrnda

baqvuru

devletlerinin
oluqturulan

Aynr diiqiince bailamrnda,

gergekleqtirilen

yargrlanmasl

hukuku,

ortak

normlann

ya da

aqamasrnda, siizleqme
hukuka

Stizleqme hiiktimleri

lendirilmektedir.

dayandrnlarak

kapsamrnda deger-

Bu suretle Scizleqme, devletlerce te-

min edilmek ytiktimltiltigii
iizgtirltiklerin

temel hak ve

Siizleqmede ringciruldtigti gtbi grivence al-

idari tedbirlerin

Ulusal hukuk dtizenleri toplamr, scizle$me devletleri

Siizleqme, srnrrh kapsamdaki gekinceler drqrnda, insan Haklan

korunmasrnda

baglamrnda temel hak ve
ortak bir duzey belirle-

me iqlevine dayandrnlmrgtrr.

12. Baqlangrgmetni igin bk., KAPAI{I M., insan Haklannrn
Uluslararasr Boyutlan, 1987,s. 137-138.
13. PARTSCH Karl Josef, Die Rechte und Frreiheiten der
Europaeischen Menschenrechtskonvention,s. 36 dipnot
110. ve s.2L7: GOZUBtlftiX geref, Anayasa Hukuku,
UgunctiBasr,Ankara 199L,s.272.

14. AIHS'nin
herhangi

60. mad.: "Bu Sclzleqme htiktimlerinden
bir Ytiksek

sdzleqen tarafin

yasalanna

higbiri

veya
baqka bir sdzlesmeye g6re tanrnabilecek insan haklannr ve temel dzgtirluklerini srnrrlar, yd
da onlara aykrn diiqer qeklinde yorumlanamaz".
onun taraf olduiu
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C. Siizlegme

ve AiHS'deki

devletleri

temel

ARGTIME]\TUM

Stizleqme bir

taraftan

dogrud ar,IT sozleqme

hak ve tizgtirltikler
anayasal sistemlerindeki

Sozleqme devletleri

iEerdiS temel

temel hak ve cizgurlukler ile AiHS'nin
hak ve ozgtirltikler

arasrnda srkr bir bailantr

bulun-

korunrnast, ulusal diizey-

maktadrr. insan haklarlnln

daha yakrn bir beraberlik baglamrnda

den uluslann

ve btittinlegmesi yontinde ulusalustri duzeyde korunmaslna dogru geniqlemiqtir. Bu geniqleme kapsamrnda scizle,gmedevletlerinin

anayasal dtizenlerinde

giiri.ilen insan haklannln

korunmasrna

ilkelere dayanma, uluslartistri

iliqkin temel
giivence oluq-

hukukun

turmasrna katrlan gdrevli hakimlerin

6n-

bilgilendirilme-

srne de haynakhk etmektedir. Bu nedenle ulusaltistii
yargrlamatla ulusai hukuk , ozel bir yere sahiptirlS.
Bu konumu

gtivenceye

ile ternel hak ve ozgifliikleri

airnada, trlusal ve uluslarustti

drizeyde srkr bir bairn

oluqumuna ve bunun devamrna katkrda bulunmaktadir.
AIHM,

26.04.1979 tarihli Sunday Times kara,

nnda yetkilerinin
baglamda;

temel dayanagrnr hatrrlatmrqtrr. Bu

Sozleqmenin her qeyden once sdzleqme

devletlerinin kendi htiktimranhk
la iliEkilerinin

alanrndaki insanlar-

belirli uluslararasr stadartta olmasrnr

amagladrSnr" vurgulamrqtrr. Devletlerin yetkisi ile ilgrli olarak da aqagrdaki agrklamayr yapmayl
gormuqtiir:

gerekli

Scizleqme devletleri ozgurliiklerin

runnlasrna iliqkin olarak uygun gordiikleri
alrrlar; ancak alacaklan

tedbirlerin

ko-

tedbirleri

aynr igerikte ve

Eekilde olmasr gerekmez. Mahkeme, devlet igi kurallaqtrrrnada igerik ve qekle iliqkin farkh cizelliklerin olmasrnr gormemezlikten gelmemektedirlG.

"Thalidomide" ilacr aldrklan saptanmrqtrr. Thalidomide,
rince Avrupa'da geliqtirilmiq olup, daha sonra 1958 yrhndan 1961 yrhna kadar ingiltere'de Distiller Co (Biyokimya)
Ltd. $irketince piyasaya sunulmuqtur, satrmrna 1961 yrlmda son verilmiqtir.
Ondan sonraki zaman iEinde
Distillers $irketi'ne kargr 266 tazminat davasr aqrlmrgtrr.
123 olayla ilg:ili olarak da, veiiler dava agmadan tazminat
isteminde bulunmuqlardrr. Bu bailamda qirket, 389 olayla
ilgili olanlaria tazminat gciruqmelerine baqlamrqtrr.
arasrnda uzlaqma g6rtiq$irket ve zarara uirayanlar
meleri devam ederken L972 yrhnrn Eyltil ayrnda ingiliz gazetesi "The sunday Times", "Thalidomide gocuklanmrz
(Our thalidomide children) ulusal utanq nedeni (A cause for
National shame) baqhkh bir makale yayrnlamrqtrr. Ayrrca
Thalidomide trajedisi tizerinde aragtrrmayr igeren ayrrntrh
bilgilerin yakrn bir gelecekte yayrnlanmaya baqlanacafrnr
ilan etmiqtir. Bunun tizerine Distillers qirketi, baqsavcrhfa
(Attor:ney General) baqvuruda bulunarak, gergekleqtirilmesi dtiqtintilen yayrmn durdurulmasrnr taleb eder; gunkii bu
yaym girket ile zarar grirenler arasrnda derdest davalan etkileyebilecektir, bu nedenle "Contempt of Court" olgusunu
oluqturmaktadrr.
Bu isteme
uygun olarak
baqsavcr
Divisional of Court (High Court'un bir dairesi) nezdinde
giriqimde bulunarak, gegici tedbir karan ile Sunday times'in bu konu ile ilg'ili yaym yapmasr yasaklanrr. Ancak
Sunday Times'in Court of Appeal (tist derece mahkemesi)
nezdinde itirazt rizerine, gegici tedbir karan kaldrnhr.
Bunun
uzerine baqsavcr House of Lords'a (Lordlar
Kamerasr) ba$vurarak, karara itiraz eder. House of Lords
durumu inceledikten sonra ilk mahkemenin (Divisional
Court) karannr (yayrnr yasaklayan gegici tedbir karannr)
18.07.1973 tarihinde oybirliii ile onaylar. iq hukuk yollannln ttiketilmesinden sonra Sunday Times, Avrupa insan
haklan yargrsma baqvuruda bulunur. AIHM, House of
Lords'un karannr onaylamazve iki oy gogunluiu ile (onbire
dokuz oyla) AiHS'nin 10. maddesinin ihlal edilmiq olduiuna karar verir. Karar igin bkz.: Serie A, I.[r. 30; Alm. kar
ter. igin EUGRZ 1979, s. 386 vd.; karar cizeti igin, Berger
Vicent, Rechsprechung des Europaeischen Gerichtshofes
fiir Mnschenrechte 1987, 104 vd.
17. AIHM,

15.PROWEIN

J.

Europaeischen

"Die

A.,

Menschenrechtskonvention
Komrnission

in

der
und

Europaesche

neueren
des

Praxis

der

Europaeischen

Gerichtshofes fur Menschenrecte", EuGRZ i980, s. 231-237 .
16. Mahkeme,

bu agrklamayr yaparken 09.02. L976 tarihli
Belgika Dil Davasr karanna atrfta bulunmuEtur. Bkz.,
karar parag. 61 (Serie A, Nr. 30. s.37-38). EuGRZ 1979,
386 (389). Karann konusu: ingiltere'de 1959-1962 yrlla-

n arasinda gocuklann ytizlercesi sakat olar"ak dunyaya
Bu gocuklann annelerinin hamilelik drine-

gelmiqlerdir.

minde sa-kinleqtirici alan ve uyurnada kolayhk

sa{layan

18.01 .L987 tarihli irlanda Birleqik Kralhga karqr
davasrnda sozleqmenin dofrudan uygulanabilirligini vurgulamrqtrr: "Sozleqmeyi kaleme alanlar, untertake to secure (verflichten sich zv sichern-guvence altrna almaya

ytiktimleniyorlar)
kelimeleri yerine 1. madde metnine
"schall secure" (sichern zu-giivenceye alrrlar) kelimelerini
koymakla, Sozleqrnenin 1. krsrmda tespit edilen hak ve
cizgiirltiklerin scizleqme devletlerindeki her kiqi igin teminat
altrna
ahnmasr
dtiqtincesinde
olmuqlardrr".
(Document N. (61), 4,9,664,703,733 ve 727). Bu dtiqrince,
scizleqmenin iq hukukun bir pargasr oldu{unun kabul
edildifi devletlerde dzellikle kendini gdstermektedir (De
wilde, ooms ve versyp karan, 18 Juni rg7L, serie A. Nr.
L2,9,4, parag.82: urteil vom 6 Februar 1876, serie A. Nr.
20.s. 18, parag. 50, EuGRZ lg7g, I4g(150).

ARCUMENTUM

devletlerinin
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ig hukukunu

tan da, devletlerin

etkilemektedir;

(gerek kendi

hukuklanndan

rekse ortak hukuklarr)

diier tarafge-

uygulanmasr ve yorumlanmasr

agamasrnda etkilenmektedirlS.

erde cingcirticindedir. B u da gergekleqtirilen sdzle,,smel
len amaca uygunluk

gdstermektedir;

ATM yargrlamasrnda

topluluk

rerek, ulusal hukuklara

hukukuna

salann drqrnda devletler hukuku
Birleqmiq

Milletler

Scizleqmelerinde ve ozel olarak
Hukukund"a olduiu gtbi, bcilgesei

Avrupa Topluluklan

kapsamrnd.a

orgutlenme
bunlann
masr

dtizenlemelerind,e,

cingoriilmiiqlerdir;

ancak

devletler

odur ki, temel hak ve ozgrirltikler

kurumlannrn

Sozleqme bailamrnda
letlerinin

ortak

dtrymaktadrrlar.

belirli

eylem

ve

deierlenclirirken,

hukukuna

iqlemlerini

stizleqme devgereksinimini

dayanma

Bu suretle, insan haklanna

iliqkin

olarak baqvuruda bulunulan devletin eylem ve iglemini Scizleqme Olgiittinde de$erlendirerek,

Stlzlegmenin

ihlal edilip ed,ilmedig'ini ortaya Erkarmaktadrrlar.
ATM'nin

durumu

AiHM'ninkine

benzemez;

Eunkii topluluk hukuku ile toplulu$a tiye devletlerin
iq hukuku araslndaki iliqki, AIHS ile tlye devletler
arasrndaki

iliqkiden

farkhdrr.

ATN{'ne baqvuruda bulunulan

Bunun

igindir

ki,

bir eylem ya da iqlem

hakkrnda, sdzlegmelerin drqrnda tiye devletlerin oluqortak bir hukuktan

AIHS

olduiu

grbi scjz

edilmesi isabetli degildir. Qunkii topluluk hukuk diiyerini alma siirezerul, ulusal duzen farkhhklannrn

18. MOSLER
Convention

H.,

"Linfluence

du

l)roit

eurclpenne des Droits

National

sur

de L"Homme,

la
in:

Miscellanca W.S. Ganshof van der Meersch L972, s. 521,
522; STOCKER, Hans, "Wirkungen
der Urteile des
Europaeischen Gerichtshofes fur Menscherrechte in der
Bundesrepublik
(1907, 1909).

*

rizerinde etkin

kilmayr ve geliqimini gergekleqtirmeyi amaqlamaktadrr20. AIHS ile ig hukuklar
gtivenceye alma baflamrnda

arasrnda insan haklannr
AIHK

ve AiHM'nin

ka-

rar oluqturma stireElerinde ig hukuka dayanma gerek-

alanrn-

nakh degildir. Bunun igin gerek AIHM gerekse aiHX

turduiu

Bu davranrqr ile, top-

hukuklann

ile uluslararasl hu-

kuk arasrnda rnutlak bir ayrnml gerEekleEtirmek ola-

*

ulusal

gergekleqebitmektedirl9.

iginde

da, devletlerin (iq) kamu hukuku

devlet

hukukunu

fiilen gergekleqmesi ve gtivence altrna ahn-

Farkedilen

r*

luluk

oncelik ve-

dayanrnada aqu-r derecede ti-

ttz ve gekingen davranmaktadrr.
Temel hak ve ozgrirltikler, gergi bu gtin anaya-

bundan dolayr

Deutschland",

EuGRZ

t982,

s. 1905

19. EVRIGENS D., "The national dimension of the European
Conention on Human Rights", Athener Kollquium 1978,
s . 6 9 ; S T O C K E R H . , & . g . f f i . ,E u G R Z L 9 8 2 , 1 9 0 9 .

20. L3.12.1979 tarihli 44/79 numarah Hauer karannda ileri
surtilenler igin bkz. parag. 19, 20, EuGRZ 1979, 662:
Ifauer kararrnrn konusu: Bayan Hauer, sahibi bulundufu gayrimenkuie bag fidanr ekmek suretiyle oraslnr
bag yapmak istemiqtir. Bunun igin 7975 yrhnrn Haziran
ayrnda idareye baqvurarak gerekli iznin verilmesini istemiqtir. idare, bu yerin bag fidanr ekimine, dolayrsiyle bog
yaprmlna elveriqli ohnadrgr gerekgesiyle izin vermemiqtir
Buna istinaden bayan Hauer, Ycinetimin llararinr iptal istemiyle yetkili ve gcirevli Neustadt idare mahkemesine
baqvuruda bulunmu"stur. Davanrn derdest oldugu esnada, ydnetim ve davacr arasrnda gdriiqme yoluyla uzlaqmaya varrlacakken, I976 yrhnrn Nlayrs ayrnda Avrupa
Ekonomik Toplulufu Konseyinin 1162/76 numarah duzenlemesi (ttiztik) yiirtirluge sokulur. Buna gdre; yeni bir
politikanrn oluqturulmasrna kadar yeni bag tesisine cjnce
tig yrl, daha sonra da 3I12 I979 yrhna kadar yasak getirilir. Bu durum karqrsrnda bayan Hauer, bu diizenlemenin baf tesisi igin kendi baqvurusundan sonra grkanldrgrnr ileri surerek, kendisini baglamayacafrnr belirtir.
Davanrn derdest oldugu idare mahkernesi, ATM'ne
baqvuruda bulunarak iki hususun aqrkhga kavuqturulmasrnr ister: (1) Konseyin 17 Mayrs 7976 tarih ve 7162/
76 nlrmarah duzenlemesinin 23 kasrm 1978 tarih ve
2776/78 numarah metninin 2. maddesinin 1. fil<rasrnrn
yeni bag tesisi hususunda, bu metnin yururluge girmeden cince verilen dilekgeler igin de gegerli olup ohnadrfr;
(2) bu soruya olumlu cevap verildiiinde, bag tesisi igin fidan ekiminin yerin uygun olup olmadrirnr dtizenleyen ilgili Ahnan Kanununun 1. maddesinin 1. ciimlesi ve 2.
fihrasrnrn geqerli olup olmadrgrnln agrklifa kavuqturulmasr. ATM, bu baqvuruyu Konsey dUzenlemesinin ulusal
yasal duzenlemelerc' nazaran geqerliligini vurgulamrgtrr;
uiusal yasaya uygunlu$u., Konsey diizenlemesinin yLirtirluItirrti
engellemeyecegini belirtmiqtir.
Karar iqin
bkz.: EuGRZ 1979,659 vd. (parag 14). Diger ulke anayasal
duzenlerine iliqkin duqtince igin bkz. parag. 19,20, s. 6620
aynca bkz.: KUTSCIIER Flans, "Der Schutz von Grundrechten
im Recht der Europaeischen Gemeinschaften", in: Der
Grundrechtschutz im Europaeischen Gemeinschhaftsreclit
L982, s.3 5 (42 , 43 ).
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leri, Avrupa
igin

topluluk

kararlannr

hukukuna

srk
birlikte

qekilde

denecek

Mahkemenin

devletler

ortak

hukukunun

de, karar oluqumunda
dir.

KomisyoD,

kendistni

Mahkeme

ve

Komitesi, baqvuruda bulunulan
krnda

Scizleqmeye

hukuk

tiye

gcisterdig"in-

iqlevi gdrmektehatta

Bakanlar

eylem ve iqlem hak-

uygunlugu

de$erlendirirken,

Siizleqmeyi de kendi bakrq agrlanndan yorumlamaktadrrlar.

Bu

bailamda

cincelikli konumda

olan ise,

Komisyondur. Sonra da Mahkeme gelmektedir. Ancak
yorumlamad a, yargt kararlannrn
sr drqrnda biribirlerinden

baflayrcrhfr

ba{rmsrzdrrlar.

istisna-

Bu durum,

uluslararasr oldu$u kadar ulusal hakimlik

kurumuna

da uygundur.

anayasala-

NUU,

nndan dofrudan
kuk

ScizleSme devletleri

esinlenerek olmasa da, onlann hu-

diizenlerinin

biiytik

dlgiide etkisinde

dtizenlenen bir Sdzleqmeyi (AIHS)
revlendirilmiqtir.
hakimlerden
gerektiii

Bunun

oluqmasrna rafmen,

ulusal hukuku

kahnarak

uygulamakla

gci-

gergekte uluslararasl

igin

bitgi sahibi olmasr

sadece bir gergek olarak te-

lakki etmekle yetin emez. Karar verme si,irecinde ulusal ig hukuklan
deniyle

karqrlaqtlrmasl,

kagrnrl maz

bir

grirev ve yetkisi ne-

zorunluluk

olarak

ortaya

grkmaktadrr.

rtilen temel hak ve cizgtirltiklerin

ihlali iddialarr kar-

incelerken baqvuruda bul.unulan

devletin drqrndaki devletlerin

konu ile ilgili yasat dii-

zenlemeleri hakkrnda bilgilenir.

Karanm

meden de yararlanarak

Devletler,

sonra bir hukuk sisteminin
o etkinligin

olmasr

yiiktimltiltikle-

de kabullendikleri

Karar

kargrlagtrrrna

srirecinde

karqrlaqtrnlmasrna
hukukunun

ve ulusal

ulusal

hukuk

dtizenlerinin

ycinteminin,

dayanma

genel prensiplerinden

meyen AiHS'nin

hukuk

devletler

fazla u.nsurlar iger-

yargrlanmasrna

katkrda

bulunduiu

qtiphestzdir. Ancak burada Mahkeme yargrsr ile ilg'ili
olarak, devletlerin

ulusal hukuku

ile Scizleqme huku-

ku arasrnda belirleyrci ve srnrr gtzrci bir olguya da i$aret etmek zorunlu grirtilmektedir:
zaman

bir

devletin

ulusal

"Mahkeme

hukukunu

verir.

etkinlifi

icaplanna uygun olarak

hig bir

uygulamaz".

Komisyon ve Mahkemenin

yetkileri,

sadece Scjzleqme

ve onun Ek Protokolleriyle

hukukun

genel prensiple-

rinden

kaynaklanmaktadrr.

dayandr{r bu kaynaklar,

Mahkeme

meler ve devletler tarafindan
uygulanmaktadrrlar.

yetkilerinin

aynr zamanda ulusal mahke-

Bunun

da yorumlanmakta
igindir

ve

ki; Komisyon ve

Mahkeffi€, Srizlegmede dngrirtilen ancak ulusal hukukun da kabul etti$i bir kavrama
malarrm

Siizlegmeyi uygulamaktadrrlar
ri

kapsamrnda

hangi devletin

kalmaktadrrl
hukukuna

ortaya koymamaktadrrlar;
igerikli

dayanarak

gergekleqtirdiklerinde,

kavramlar

ulusal hukuku
ar23" Bunu

dayandrklannr

1. AiHS'nin

defil

yaparken,
agrk tarzda

bunun igin daha gok genel

kullanmayr

tercih

ku" ya da "Scizleqme devletlerinin
nna yer verdikleri

yargrla-

ve Scizlegme htiktimle-

etmektedirler.

Bu baf'lamda; ya "Avrupa Konseyi devletlerinin

Mahkeffie, Srizlegme ve Ek Protokollerde iingiiqrsmda, bu iddialan

devletlerin

D. Hukuki

zorunlu ola-

cizelliklerini

ek bir kriter

kadar,

aktif ve etkin konumda

rin gere{idir2z.

bu suretle

gelmez. lllusal

anlamrna

Bu olgu, Mahkemenin

dayanmaktadu.

ig hukuka

dayanmasr, devlet igi teorilerin
rak bagladrgr

ATM

nedenle
Strasburg
. Bu
oluqtururken,
devletlerin ig

tingiirtilmemiqtir.

Mahkemesi

Bununla

yargrlamasrnda

hukuku

ARGUMENTUM

hukuku"

huku-

kavramla-

gciriilmektedir.
5. maddesinin

B. fikrasr ile ilgili

bu bilgilenliarardan

ne ise, kendileri
davranrrlar2l.
22.8k2.29.11.1991tar. Vermeire kar., EuGRZ Lggz,s.r2-L4.

2L. GOZUBUYUK,A.$., AnayasaHukuku 1991,s,287,

23. MOSLER H, "Linfluence du droit national sur la
Konvention", in: Miscellanae Ganshof von der Meersch,
Bd. I (L972) s. 522; krql., HEILBRONNER Kay.
"Einschraenkung von Grundrechten in einer demokratischen Gesellschaft, Festschrift ftir Hermann MOSLER
1983,359 (375).

olarak Wernhoff kararrnda24 Mu\rkeme, tutukluluiun
sonunun mahkumiyet karannln verilerek onun yiirtirltiie

girmesinin kesinleqtigr giintin mti yoksa davagiintintin

alternatif

son belirtilen

konusunda,

rinde durarak

kabulii

bulunarak

nrn gerekgelendirilmiq
m'ii olduiu

ona dayandrrmrqtrr.

yorumunu

tize-

Bu su-

tutukluluiun

retle agrlan davanrn kabul

edilmesini,

sonu olarak benimsemiqtir.

Bunu yaparken de ulusal

mahkemelerin
nndaki
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ARGUMEI\TT]M

bu geqit hukuki vakalarda, kendi karabelirtmiqtir;

yaklaqrmr esas aldrklarlnl

istikrar

da bunun scizleqme devletlerinde

sonra

kazanmrq

bundan donmenin gerefi ol-

bir uygulama olduiunu,

i*

Iundurmalarda

malan"

hakkrnda,

kullanrlan

iginde yargrlan-

zamart dilimi

yorumunda

kavramlara

Yargrlamasrnda,
nndan

bir

yer

devlet

bununla

igi hukukta

gortilmektedir.

verdi$

goli'ul olarak devletlerin

sciz etmiqtir;

bu-

ilgiti Stizleqme maddesi htik-

kiqilerin

mrine gcire "makul

ve tutuklu

yakalamalarda

Avrupa

tim diizeyine sahip olduklannl
tiklerini

belirtmiqtir.

sistemini

kurma

aynr

egitim

olmadrirnr,

ancak

devletin

yiiktimltiitnde

sozleqme devletleri iginde yagayanlann mevcut egitim
temin edildigini sap-

yararlanmalannrn

sisteminden

tamrqtrr. Egitim alanrndaki orgtitlenmede ayrnmcrhk
yaprhp yaprlmadrSnr incelerken;
lann

yargrlamalanndan

demokratik toplum-

faydalanarak,

eqitlik ilkesi-

nin objektif ve makul bir gerekge olmadan ihlal edilolduiunu

Bu

belirlemiqtir.

belirlemeyr

de, "hakh gerekqeye dayanma" de-

ierlendirmesinde demokratik toplumun igerdigt ilkeleri goz ijntinde bulundurm&Yl, ek gerekqe olarak kullanmrgtrr.

"Demokratik

toplumlar"

kavramlanyla

devletler"
da, Avrupa

ve "demokratik
Konseyine tiye

devletleri kasdettigi qiiphesrzdtt .

Konseyine tiye

Her iki kararda da ulusal hukuka dayanarak
onu gerekge olarak kullanma,

karar htikmtintin

olu-

Ek Protokolun 2. mad.desine gore egitim

hakkrnrn kapsamr sorununa iliqkin

J

Her

ve bunu muhafa za et-

ig hukukla-

d.evletleri belirtmek istedigi agrktrrzS.
2.I.

imzalamak-

altrna girme aqamasrnda genel bir egi-

la yiiktimltiltik

gergekleqtirirken
Aynr kararda;

scizkonusudur. Avrupa

Konseyi tiyesi devletl ul:lrr27bu protokolii

miq

madrfrnr vurgulamrqtrr.

durum

da benzer

nnda26

Belgika dil kara-

24.2L.A7.1968 tar. Wemhoff kar. (Serie A, Nr.7, s.23), Alm.
konusu: Finans komisyonter., Bd. I, s. I27 vd" Karann
Wehhoff, eylemlerinin
cusu olarak gahqan Karl-Heinz
(muqterisi
bulundu$u
sug oluqturmasrna
ekonomik
Berlin "Thyssen Bank'taki bazt memurlartn zimmetine
para gegirmelerini gergekleqtirmek) istinaden, ilk derece
mahkemesinin karanna kadar rigbuquk yrl, karann kesinleqmesine kadar ise dcirtbuguk yrldan fazla bir stire tutuklu bulundurulmuqtur. AIHM, AiHS'nin 5. maddesinin
3. frkrasr anlamrndaki makul stirenin yakalama ile baqlayrp ilk karar ile; 6. maddenin 1. frkrasl gerqevesinde ise
son karar ile nihayet buldugunu belirtmiqtir. Bu davada,
tahkikatrn cizel zorlukl an goz dntinde bulunduruldufr'undan, Almanya mahkumiyetten kurtulmuqtur. Karar igin
bkz., Serie A. Nr. 7; Alm. ter igin bkz. Etscheidungen der
menschenrechte
ftir
. Europaeischen
Gerichtshofes
{Deutsche Ubersetzung), Yayrnlayanlar Prof. Dr. Dtr. h. c.
Heribert Golsong, Dr. Jur. Herbert Petzold und Hans
Peter Furer, Bd" I, s. 1"08v.d.; karar cizeti iqin bkz". Vicent
B e r g e r , a . g . e,. s , 2 1 v . d . .
25. A.g.k., Seri€ A, Nr. 7, s. 31, Alm. ter., Bd. I, s. 133, I34.

26.23.07.1968 tar. Belgika dil kar., serie A. Nr. 5, s. 31,
konusu: Egitim alantnda
EuGRZ L975, s. 300. Karann
duzenleme ve uygulama ile ilgilidir. Belqika uyrugundaki
baqvurucular, kendi ve reqit olmayan gocuklarr adrna habelirterek; Fransrzca konuqan gruba
reket ettiklerini
mensup olduklarlnt, gocuklarrnln da Flemenkge deiil
Fransrzca eiitim ve ciirenim gdrmelerini istediklerini belirtmiqlerdir.
Mahkeme, 23.07.1968 tarihli karanyla scizleqme huktimlerinin iqlevini, I. Protokolun 2. maddesinin anlamrnr,
Scizleqmenin 14. madesindeki a)irrmcrhk yasa$nrn amacrnl
agrklamrqtrr. Qok azbtr goiunlukla (yediye karqr sekiz oyla)
14. made baSlamrnda, I. Protokolun 2. maddesine uyulmadr$na karar vermiqtir. Karar igin bkz., serie A, Nr. 6. AIm.
kar. ter. iqin bkz., Entscheidungen des Europaeischen
Gerichtshofes filr Menschenrechte, Bd. 2, s. 1 v.d.
27 . Aynr qekilde gerekgelendirme, 18.06.I97I tarihli De
Wilde Ooms Versyp kararrnda (Serie A, Nr. 12, s. 42) 96rtilmektedir. Kararrn konusu: Belirli ikametgaht olmayBD, orada burada dolaqan ve etrafa zararh olan adr gegenlerin, sulh ceza mahkemesince iltica edenler iqin
cingdrulen bir yurtta gdzetim altrnda tutulmalartna ve gahqtrnlmalarrna karar verilmiqtir. Bu karara karqr AIHM
18.06.1971 tarihli kararrnda, S6zleqmenin 1. ve 4. maddelerinin ihlal edilmedifini saptamrqtrr. Karar hakkrnda
aynntrh bilgi igin bkz.: Serie A, Nr. 12; Alm. kar ter. iqin
bkz., Entscheidungen des Europaeischen Gerichtshofes
fiir menschenrechte (Deutsche Uberzetzung) Bd. 3, s. 2
v . d . K a r a r 6 z e t i i g i n b k z . , V i c e n t B e r g e r , a . g . e . ,s . 4 2 v . d .
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Sumuna dofrudan

etkili olmuqtur.

5. Mahkeme Belgiha dil uzlasrnazhfrna

3. Askeri vaka olarak nitelenen ve Hollanda'da
gegen olayla ilgili

Engel ve diierleri

yasama

Mahkeffi€,
Scizleqme

tiyesi

iqlemindeki

hukukuna

Sdzleqme devletleri

devletlerin

"standarda"

kararrnda28 da

disiplin

uygunlugunu

hukukunu

gcistermiqtir.

olarak

ARGUDIENTUM

dayanma

denetlerken,

bir gok defa gerekge

Bu bailamda

genel

cezasrnln

olarak

Awupa

eriqmiq

sorumluluiu

Konseyi

bulunduiu

ve gereklilifini

karannda

oluqtururken,
hukukunu

4. Dayak cezasrnln insanhk drqr ve ktigtik driqrikonu alan ve Man adasrnda vukubulan

ilgili

Srizleqmenin

Avrupa

Konseyi

hukukunu

ryrer
3.

karannda3O

maddesinin

ihtalini

Ru da karannrn oluqumuna
yardrmcr destek iqlevi gcirmektedir. "De Wilde, Ooms
ve Versy" olayr olarak bilinen kararda3l bunu gozlemek mtimkrindtir.

Belgika ytinetiminin

konusunu oluqturmuqtur.

prlan baqvuruyu

tabi tutrnasr bu
Anrlan kiqilerce ya-

deferlendirirken

len gah$ma yiikiimltiltigu

adr gegen kigi-

Mahkeffie, ringrini-

ile AiHS'nin

Mahkeffi€,

3 a frkrasl kapsamrnda kahndrfrnr

saptarken,

yaparken, Belgika'da yiiriirltikte

4. maddesinin

agrklamrqtrr. Bunu

bulunan 1891 tarihli

mtiqttir.

belirtmiq ve baqvuruyu hakh bulmamrqtrr.

dayanak,

iginde bulundufu

uluslararasl

Konseyi gristerilmiqtir;
letlerinin

kadanyla

Komisyon

burada

gerekge-

ve Mahkemenin

bu tilke-

termekle yetinmektedir.

Konseyi tiyesi devletlerin

Farkedilebildigi

iilkelerin

gerekge gos-

Awupa Konseyi'nin gcistermis olduiu geliqmeden kendisini soyutlayamayaca$nr
belirtmeyr zorunlu 96rlendirmede

iliqkin

ilgili karar

iiyesi

grizcintinde bulundurmamaktadrr;

lerden sadace bir brthimtiniin

karann

olayla

ttim

leri zorunlu gahqma yukiimliiliiitine

duymugtur29.

nicultigtinri

gtbi bir iilke igi ihtilafla

olduiu

Kanunun

6. maddesine benzer htikiimlerin
goiunda

Avrupa

mevcut olduSunu

de
6. L7 - 01. 1970 tarihli Delcourt karannda32; bir
Avrupa Konseyl tiyesi devletlerin hukukuna

cirgrit olarak Avrupa

ancak bundan Scizleqme dev-

anlaqrlmasr gereklitigi ortaya grkmaktadrr.

taraftan

dayanmrqtrr; diger taraftan bunu, Belgika hukukunu
degerlendirmede
kullanmrqtrr.
Bu
bailamda
Belgika'nrn farkh boyuttaki

konumunu

ortaya grkar-

mrqtrr. Bu farkhh{rnr

28.08.06.1976 tar. Engel ve diferleri kar., Serie A. Nr. 22, s.
25, 31. 35. parag. 57, 59,72, BZ.,EuGRZ L976, s. 224-2J2.
Karann
kanusu: Olay askeri disiplin ve eleqtiri igerikli
yazilar yayrnlanan "Alarm" dergisinin yayrnr ile ilgilidir
AIHM 08.06. L976 tarihli karannda, askeri cirgutlenmede
devletlerin takdir hak ve yetkisinin bulundudunu tanrmaktadrr; bu baflamda normal vatandaqlar ile askeri
personel arasrnda konurn farkhhfrna
iqaret etmigtir.
Ancak disiplin uygulanmasrnrn sciz konusu drgtirltiklerin
krsrtlanmasr durumlannda
da, AiHS'nin b. maddesinin
1. e 4. fikralanyla 6. maddesinin uygulanmasr zorunlulufuna iqaret etmiqtir. Bunun gibi scizleqmenin 10. ve 11.
maddelerinin ozel stattide bulunan askeri personel igin
de prensip olarak gegerli oldufunu belirtmiqtir. Karann
huktirn fikrasrnr, 22 noktada toplarnrqtrr. Karar igin bkz.:
serie A, Nr. 22: Alm. kar. ter. igin bkz., EuGRZ 1g16, s.
22 v.d.; karar dzeti igin bkz., vicent Berger, a.g.e., s. 70 v.d.
29. A.g.k., parag. L02, EuGRZ L976, s. 2Bg, z}g; serie A. Nr.
22, s. 48.
30.25.04.L979 tar. Tyrer kar., serie A. Nr. 26, parag, 81, s.
15, 16; EuGRz 1979, LG4. Karann
konusu: Bu kararda
15 yaqrndaki bir dfrencinin dayak cezasrna mahkumiyeti
scizkonusudur. Mahkeme bunu, Scizleqmenin B. maddesi
anlamrnda "onur krrrcr ceza" olarak tanrmlamrqtrr ve
scizleqmenrn ihlal edildiiine karar vermiqtir. karar igin
bkz., serie A, Nr. 26; Alm. kar ter. iqin EuGRZ 1grg, s.
162 v.d.; karar ozeti igin Vicent B., a.g.e., s. g9 v.d.

kabul ederken bunun nedeni ile
ilgili olarak a;rrrntrh bir yorumu da yapmaktan gekinmemiqtir.
Bagvurucu bu olayda, ytiksek Mahkeme
nezdindeki savcrnln esasa iliqkin istemlerini belirttikten sonra Mahkemenin karar verme toplantrsrna katrlmasrnr, AiHS'nin
nu ileri siirmtiqtti.
bir

eylemdir;

Kararnamenin

6. maddesi ile bagdaq maz olduguKatrlma, Belgika hukukuna

uygun

gtinkii

1b Mart
1g1b rarihli
39. maddesi, savcr igin bu olanag,ir rin-

31. Karar konusu igin bkz., yukarda dipn of 27
"
3?.Karann
kanusu: Bu kararda usul haklannrn demokratik bir toplumda cinemi ve anlamr tizerinde durulmuqtur.
Baqsavclnrn temyiz merciinde gergekleqtirilen yargrlama
toplantrslna katrlmasrnln istiqari bir anlamr oldufu belirtilmiqtir ve adil yargrlanmayr ringdren AiHS'nin 6. macldesinin 1. fikrasma aykr'
bulunmamrqtrr.
Karar iqin
bkz.: serie A, Nr. II; Alm. kar. ter., igin bkz.:
Entscheidungen
des Europaeischen
Gerichtshofes ftir
Menschenrechte (Deutsche Ubersetzung) Bd. z, s. 1g4
v.d.; karar 6zeti igin Vicent B, a.g.e., s. 3Z v.d.
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gcirmtiqtrir. Ancak savclnrn bu toplantrda iqlevi istiqa-

olarak da olsa bulunmamasr,

ridir;

olgu olarak ortaya grkmaktadrr"

karar

vermede

oy hakkrnr

Mahkemeden bu durumun

igermemektedir.

Scizleqmenin 6. maddesi-

nin 1. fikra*rna33 uygun olup olmadrirna iliqkin karar
vernlesi istenirken, baqvurucunun

bu toplantrya katr-

lamamasrnrn adil yargrlanma baflamrnda
vunmanrn

iddia ve sa-

eqitligi agrsrndan da bir deierlendirmede

"One siiriilenler,
de

farkedilmege de$er bir

kiigtimsenmeyecek ve rizerin-

gerektirecek

dtiqiiniilmesini

kadar

onemlidir.

"Justice must not only be done; it must also be seen to
be done" scizcriiiini.in igerdigi anlam baglamrnda tartrqma konusu sistem, yararh olup olmadrgrna iliqkin

bulunmasr talep edilmiqtirSa.

olarak qiipheleri de banndrrmaktadrr".
Mahkeme, baqvuru konusu olan yasama iqlernini sozleqme devletleri hukuklan
trr.

Belqika

yasa-srnrn dngcirdriftinun,

Sdzlegme hriktimleriyle

baidaqmaz

bir dtiqiince geliqtirmiqtir;

baqlan$gta

oldugu ycinunde

sonradan bunun

incelemesinde, yasal prensiplerin

F

aynntrh

ve uygulamalann

Sozleqmeye aykrnhk olugturmadrgl sonucuna varm4trr. Nlahkumiyeti

Daha sonra Mahkeme, bu durumun

ile karqrlaqtrrm$-

engelleylci bu sonuca varrrken aqa-

leqme devletleri

saptamrqtrr.' Ancak bunun ScizleEenreyebagdaqrnazhk
teqkil etmediginin nedenlerini beiirbmeyi gerekli gormiiqttir: Yargrtay nezdindeki baqsavcrhk, mahkemeler
nezdinde grirev yapan savcrlar hakkrnda temel prensip sorunlanyla

uygulamalan
"Belgika yasama irslemi, ilk bakrgta ahqrlmrqrn
drqrnda bir durum gostermektedir... Ve bu gtin, di$er
Konseyi riyesi tilkelerin

aynl

kurallara

Topluluklan

ceza hukuklannda

rastlanrnamaktadrr.

Avrupa

nezdindeki baqsavcrhk kurumunun

yrz merciindeki

savcrhk kurumuna

benzerlik gostermesine raimen,

tem-

iqlev agrsrndan

toplantrlarda

iqtiqari

tum soz-

gorundrigunu

aykrn

ilgrli olarak denetlemede bulunmak-

tadrr. Onlara talimat vermemektedir;

grdahi gerekgeye dayanmrqtrr:

Avrupa

hukuklanna

gerekti$ne

lunmamaktadrr.

Alt

hangi kurallan

iliqkin duzenlemelerde bu-

derece mahkemelerinde

kamu

davasrnln agrhp agrlmamasrnda etkili olmamaktadrr.
Bu mahkemelerdeki
recinde miidahale

derdest davalarln gcirttlmesi stietmemektedir;

bir tist derecedeki

mahkeme nezdindeki savcryr dava ile ilgrli olarak y6nlendirmemektedir.

Yargrt ay nezdinde temytz baEvuru-

sunda bulunmoyl, veya baqvurusunu geri gekmeyi telkin etmemektedir.

Bunun yanrnda, temyiz nezdinde

gcirev yapan savcrnrn mahkumiyet

ya da ber aat iste-

minde bulunmasl, davahnrn ya da suElananrn bir karqrtr oldufu anlamrna gelmemektedir. O, davada dava33. Scizlegmenin 6. maddesinin 1. fikrasr rnetni: "Her qahrs gerek rnedeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezai
snhada kendisine karqr sardedilen bir isnadrn esasr haklrrnda karar vereceh olan kanuni mtistakil ve tarafsrz bir
mahkerne tarafrndan davasrnrn makul bir sure iginde

uygunluiu

igeren menfaatin

gergekleqmesini savun-

maktadrr. Mahkeme; gcirevli savcrnrn bafrms ru hara-

hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek

ket ettigini, temyi z mercii yargrlamasrnrn ba{rms rz ve

hakkrnr lraizdir.

tarafsrzhfina

Hrikum

aleni olarak verilir, qu kadar ki demokratik
bir toplumda amme intizarnrnrn veya milli grivenlifin
veya ahlakrn yaranna veya kriguftin menfaati veya davaya taraf olanlann korunmasr veya adaletin selametine zarar verebilecegi bazt hususi hallerde, mahkemece zaruri
gdrtlecek cilgtide, aleniyet davanrn devamrnca tarnamen
veya krsrnen basrn mensuplarr ve halk hakkrnda tahdit
edileibilir.
34. Savcrnrn toplantrda

n

lrnrn yada davacrnln suglu ya da suqsuz oludugunu
tespit etmemektedir, sadece hakim kanahyla kanuna

istiqari

iqledle bulunmasrnrn,

buna

karqrhk baqvurucunun temsilcisine aynr konumla bu toplantlya
katrhmlnrn
saflanmamasrnrnln,
suglamasavunrna clengesini suglanan aleyhine bozdufu agrktrr.

zarar

vermedigui

vurgulamrE;

"...Gciriildrigri grbi, baqsavclnrn konumu bafimsrz ve
tarafsrzhgr igerdiginden,

temyiz

merciindeki

duruq-

malarda istiqari mahiyette bulunmasr, temyrz merciinin bafrmsrzhk ve tarafsrzh&nr
agrklamasrnda bulunmuqtur.

ihlal etmemektedir",

Sonug degerlendirmesi-

ne gelmeden once ulusal hukukla ilgili yeni geliqmeleri de goz cinrinde tutan Mahkeme, konu ile ilgili yasa
tasanslnrn
teqkil

gcirtiqiilmesine iliqkin

edecek

bir

yaklaqrmla,

olarak
yasa

ve istisna
koyucunun
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YIL: B-9SAYI:56

SAYFA:428

hatrrlatSozleqmeyi de goz clniinde bulundurduiunu
mrqtrr: "Esasen tartrqmah sistem bir buguk asrrdan
daha eskidir... serbest segimlerle oluqan Parlamento
( 19 Nisan 1949 tarihli Yasada) ilk cince igerik deEiqikligine gitmemiqtir;

ikinci

Sozleqme bagtamrnda

olarak da igerik agrsrndan
durmuqtur;

tizerinde

bu iki

baqka kurumla

bir

Britanya'daki

Biiyiik

da Sdzleqmeye uygunluk baglamrnda
mecburiyetinde

bulunmak

yar$lamada

bu 6znel durumun

Belgika'daki

7. Mahkeile,

drqrnda, iiye devletlerden

kalmrqtrr. Bu,
gtinde-

Sunday Times karannda

26. A4. L979 tarihli

Ancak bu-

me gelen "Contempt of court" kurumudur.

kapsamh degerlendirrnesinden sonra sistemi muhafa-

rada Belqika'daki durumun

za etme karan vermiqtir..."

rumunun

aksine, bu yargrlama kuile

hukuku

Siizleqme

bagdaqmazhSna

karar vermiStirS6.
Mahkeme Betgik a'ya ozgti bu durumu, temyiz
mercii nezdindeki savcrhk kurumuna baih olarak galrqan savcrlar hakkrnda, yargtnm ba$msrz ve tarafzorlu{una

srzlrfr agrsrndan anlaqrlmasrnln

iqaret et-

Sozleqme devletlerinin
legmeye

yasarna iqlemlerini

soz-

denetlerken,

agrsrndan

uygunluk

Mankemenin kendisine has bir yaklaqrm iginde oldu-

miqtir. Ancah uygulamanrn araqtrnlmastnda, 15 Mart
1815 t,arihli Kararnamenin 39. maddesinde cingtiri.ilen

iu gciriilmektedir. Uy* devletler hukukuna dayanma
qeklinde kendisini gosteren bu yaklaqrmrn Sozleqme

sistem.in, Sozleqmenin 6. maddesinin 1. frkrasrna aykrrr olmadrirnr saptamrqtrr. Bu sonllca ulaqrrken, sa-

amacryla ne derece baidaqrr oldufu, tartrqm aya agrk
bir sorundur.

dece yasal dtizenlemede qeklen ongdrtilen sistemi de-

devletler

gil.

sistemin

uygulamadaki

ve

iqlev

konumunu

ara,;trrmrqtr.r. Ancak bundan sonta yatglnrn baSmsrz
olduiullu, dolayrsryle
yitirilmemiq

ve tarafsrzhflrnrn

Scizlegmeye aykrrrhk

oluqturmadr$nr

belirlemiqtir.

Ancak

hukuku

ulusal hukuku

Mahkeme

tiye

ile bagdaqtrgr oranda dikkate

maktadrr; bununla, tiye tilkeler arasrnda ortak hukuk
yaratmak yada var olanr geliqtirmek amacrnda olduyoru['u stiylenebilir. Aynca Silzleqme hukukunun
munda SozleEmenin oluqumuna kaynakhk eden uludeier

hukuklara

verdifini

goster:mektedir.

Btr kararda, ortak hukuk kapsamrnda qeklen yer al-

sal

mayan, ancak prensipte Sozleqme ile bagdaqan bir

Scizleqme yargrsrnda iigrincti bir devlet hukukuna

scizleqrnedevletinin sahip olduiu

kurum

soz konusu

olmuqtur ve yargrlamada bu kur:umun konumu ve iqBelgikadaki yargrlamadaki
levi degerlendirilmiqtir.
bu kurumsal yaprlanma 30. 10. 1991 tarihli Borgers
yeniden gtinderne gelmiqtir; bunun
karannda35
Sbzleqrne sistemi ile uyumlu
aqrklanmrEtrr. Ancak

olayla

oldugu bir defa daha
itgili

SdzleEmenin ihlal edilmiq olduiu

sonuE karannda
sonucuna varrlmrq-

trr.

al-

yanmanrn

Sozleqmenin otonom olmasr ve geliqmesi

bakrmrndan sakrncah olmadr$
bunu, kararlannda

sciylen*

"r37;
tigtincti devlet hukukunun

griglendirdiginde

hukuku

da-

yapmasl

makul

ancak
ortak

ve olumlu

karqrlanabilir.
Hukuki

karqrlaqtrrmanrn yaprlmasl ve gerekti-

ginde ulusal hukuka

dayanrna, AIHS yargrsr iEin ve

Siizleqme hukukunun

geliqimi agrsrndan yararhdrr3S.

Ancak bunu Avrupa

Topluluklan

oranda soylemek miimktin
Hukuku,

hukuku

iEin aynr

degildir. Qunkii Topluluk
farkhhlar igeren

tiye devletler hukukundan

Bu kararda; baqsavcrlrk temsilcisi
konusu:
tem5'iz merciindeki yargrlamaya katrlmrqtlr ve orada son
miitalaasrnr vermiqtir. Savunmaya, buna karqrhk vermesi olanafr tanrnrnrqtrr. Savcrhk ternsilcisi bundan sonraki

35. Karann

katrlmrqtrr.
da
toplantrya
olugumundaki
N{ahkerne 30 Ekim 1991 tarih ve 39/1990 230/296 numarah karan ile Delcourt karanndaki tutumunu onaylamrqtrr. Ancak bu olayda suglama - savunma arasrndaki den-

karann

istinaden, s6zlersmenin 6. maddesinin
1. fil<rastnrn ihlal edildigini saptamtqtrr Karar igin bkz.:
Serie A, Ir{r. 2I4: Alm. kar. ter" igin bkz.: EuGRZ L991, s.

genin bozuldufuna

519 v.cl.

36.20.04.L979tar. kar parag"58, 59 (SerieA. I{r. 30, s 36),
EuGRZ 1979,386 (388, 389); karar konusu igin bkz., yukarda, dipnot 16.
37. Bunun igin Belgika Dil, Wilde, Ooms,Versyp ve Delcourt
kararlarrna bakrlabilir.
38.ATM 28.09.1975tar. Rutili kar. (Pus36/75) Sarnmlung
L 9 7 5 , I z L gE u G R Z 1 9 7 6 ,s . 2 v . d .

amagla-

ve kendisine has bir dti zen gergekleqtirmeyi

yan bir yaprcladrr. Aynca belirli alanlarda ulusal hukukun yerine gegmektedirS9. Gergi Avrupa Topluluk
d.e, ulusal hukuka dayanarak kararlar

Mahkemesinin
vermediii

soylenemer40; bununla beraber bu yargrlafarkh boyutlan igerdi-

manln, AIHM vargrlamasrndan
gi

de

Qunkti AIHM,
devletlerin Sozleqmeyi

gelinemez.

grirmemezlikten

taraf

Scizleqmeyi oluqturan

oluqturma siirecinde dayandrklan
lara dayanmaktadrr
dan

ve kararlannl
Buna

yararlanmaktadrr.

benzer ve karqrlaqtrnlabilir

r

larrnr

amacryla,

kurtrrn-

ve ulusal

ve

Mahkemesi"nin

kurulduiunu

kurumlarrn

kili

"Avrupa

scizleqmeci

insan

insan
igermektedir.

deye giire bu organlar, kendilerine

yerine

de

ge1emez. Aksi

halde
garanti

masl

uymaHaklan
Haklan

19. mad-

bagvuru olarak ge-

seEiminde

tedbirlerin

olanakh

yetkisi, bu tedbirlerin

ozgtrdurler.

Scizleqnreye uy-

gunluiu denetimi ile srnrrhdrr". Gcirtildugti gibi burada Mahkeme, ulusal hukuk ve onun cingcirdtigti kurumlar

"Avrupa

Komisyonu"

lumsal yaqamrnr qekillendiren hukuki ve gerqek verilerini gdrmezlikten geleme z; ayrrr zamarlda ulusal yet-

Mahkemenin

Silzleqrnede dngortilen taahhtitlerine

saflamak

qekilde vurgulamrqtrr{S, "...Mahkeme ihtilaf konusu
tedbirlerle ilgili olarak sorumlu tutulan devletin, top-

miq olur. Ulusal kurumlar Sozleqrnekapsamrnda ahn-

Stizleqmenin 19. maddesi, ytiksek
taraflann

Mahkeme bunu Belgika dil karannda, ulusal organlaaqairdaki
ra rlazarar- ikincil konumda olduiunu

Avrupa

karqrhk

konumu

iincelikli

olan ulusal organi atdrr42.

oluqtururken bun-

veriler yoktur.

1g. maddesi

E. AiHS'nin
lann

srnda cincelikli konumda

Sozleqme ile dngortilen uluslararasr kollektif
siteminin ikincil konumda olduiunu gormezlikten gel-

ulusal ortak kural-

Scizleqmeleri yargrlanmasrnda ATM igin

Topluluklan
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karqrsrnda

belirterek,

konumunu

kendi

ve

hangi srnrrlar iginde oldtrfuna

iqlevini

iqaret et-

miqtir.
1. 07. IZ. Lg76 tarihli
Mahkeme,

insan haklan

Handyside kara'nd,a44

ortak

Avrupa

hukuku

ile

buna uygunluk iEinde olan AIHS hukukunun birliktegormtiEttir.
gerekli
belirtmeyi
etkinligrni
ki

len olaylan Sozleqme kapsamrnda de$erlendirirlerken
yacahlarlnl, bulundurrnalan
nr belirlemek
lali

I

zorundadrrlar.

nedeniyle

kurumlarr

bulundurma-

gtizciniinde bulundurup

ulusal hukuku

lr.akkrnda

halind.e bunun kapsamrI{ak ve ozgrirltiklerin
baqvuruda

ih-

bulunulan

ve ulusal hukuk yollarrnrn ttiketilmi$

oldu-

iunu tespit etmek, bu organlann gorev ytikiimltittigiidtir41. Qtinkti temel hak ve dzgtirliiklerin korunma-

39. AZRAK, IJ., a.g.e., 43-52.
40. Bunun igin bkz. yukarda dipnot 2. ve 3IJ., An investigation of the European konvention on Human rights and Fundamental Freedoms on
National legislation and practice. international protection of Hurnan Rights (Nobel Symposium 7) s. 193-215;

41. SCHEUNER

The Buergenthal, The effect of the European Convention
on Human Rights orr the international Law of the member states. The european convention on Human rights,
the British

institute

of international

and Comparative

Law, International Law Serie, Nr. 5, s. 79-106; MOSLER
H., "L'influence du Droft National sur la convention
Europeenne des Droit des L'Hotnme", in: Miscellanea
W.S. Ganshof van der Meersch, Tome I, L972.

42. AIHS'nin 26. maddesi: "Komisyon, uluslararasr hukukun
genel olarak benimsenmiq kurallarlna gdre. ancak tiim iq
yargr yollarr ttikedildikten sonra ve kesin kararrn ahndrir
tarihten baqlayarak altr ayhk bir sUre iginde bir konuyu
ele alabilir".
43.23.07.1968 tar. Belqika dil kar. parag. 10 (Serie A, Nr.5,
s. 34, 35) EuGRZ I97 5, s. 298-300).
A4.Ifrarann konusu: ingiltere uyruklu Richard Handyside
bir basrmevi sahibidir. "Kugtik l(rrmrzr Ofrenci kitabr"
baqhkh kitabrn yayln hakkrnr satrn ahr. Basrp yayrnlar.
ingiliz kurumlart kitabrn igeriiini ahlakla bagdaqmaz
bulduklanndan harekete gegerler; kitap musadere edilir
ve yaylnct Handyside para cezasrna garptrrrlrr. Olay ig
hukuk yollarr ttiketildikten sonra AIHM ciniine getirilir.
Mahkerne yargtlamasrnda driqtince dzgurltiiu ve bunun
srnrrlandrnlmasr uzerinde durulur. Moral deferlerin ulkeden tilkeye ve zaman ve mekana gcire deiiqiklikler gcistereceii belirtilir; bu konuda tespitte bulunmada, ulusal
uluslararasl mahkemelerden oncelikli kokurumlarln
numda olduklarr vurgulanrr. Bir oya karqrhk onuq oyla
AiHS'nin 10. maddesinin ihlal edilmedigine karar veriiir.
Karar igin bhz.: serie A. Nr. 24; AIm. kar. ter. igin bkz.:
EuGRZ t977, s.38 v.d.; karar 6zeti igin bkz.: Vicent 8.,
a . g . e . ,s 7 3 v . d .
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Scizleqmede cingcirtilen ternel hak koruma sisteminin,

bailantrh

devlet kurumlannrn

rumlara

gore

ikincil

temel

hak

konumda

koruma

oldufunu

sistemine

agrklamrqtrr.

Sdzleqmede dngonilen temel hak ve cizgrirliiklerin
runmasrnda cincelikle devletler ytikiimludtir.
lafa iliqkin ig hukuk yollan trikedildikten
ve sadece sciz konusu ihtilafla

ko-

karan

olarak

moral degerlendirmede

oncelik verilmiqtir.
ile

ilgili

olarak

Rurada

ku-

Sunday Times

enteresen

Kralhgrn tist yargr Merciinin

ulusal

olan,

Birleqik

(Hous of Lords) oy birli-

Bir ihti-

gt ile dtiqtince agrklama

cizgtirltifiinrin

sonra ancak

aqrldrErna karar verirken,

aynr olay hakkrnda ulusla-

ilgili olarak

karar ver-

digini hatrrlatmrqtrr4s.

rtistii

mahkemenin

srnrrlannrn

bunu benimsemeyip

aksi bir tu-

tum sergilemiq olrnasrdrr.

Mahkeme, ulusal anayasa hukuklannrn

ongor-

F. Ulusal

kurumlann

takdir

yetkisi

drigti temel hak ve ozgtirlilkler ile Sclzleqmenin tingrirdiigti temel hak ve cizgtirltiklerin
sal kurumlara
aynntrh

gcire ikinci

qekilde

derecede yetkili

belirtmiqtir.

baglamda deierlendirmiqtir;
lararasr hakimlere
olduklannr

korunmasrnda,

Handyside

oldufunu
olayrnr bu

ulusal hakimlerin,

ulus-

gcire gergek koqullara daha yakrn

ve degerlendirmelerini

isabetli yapabileceklerini

bu nedenle daha

belirtmiqtir.

Nunt,

ulu-

sozleqmenin haklann

srnrrlandrnlmasrna

iliqkin cingcirdrigri istisnalar drqm,

da, devlet kurumlannrn

takdir yetki.sine sahip otduk-

lannr agrklamrqtrr; bu suretle devlet kurumlannrn
celikli

konumda

oldugu

Sozlegme, devletler igin dngrirdrigti takdir

grkarma-

mrqtrr; bunun yanrnda aynr zamanda. Sozleqme ile ilgrli olarak devletler

li olarak zorunluluiu

devlet kurumlannrn,

rin-

pekiqtirrnek

istemiqtir4S.

nrnr ya dogrudan belirlemiqtir

arasrnda var olan kapsamh bir

dogrudan ve devamhhk

gdrtlqrinri

Oncelikli olma-

yr, .sadecedevletlerin ulusal hukuklanndan

uzlaqm aya dayandrrmrqtrr.

kullanrlmasrnrn

Utt<e igindeki

giisteren iliqkiler

olgularla

baflammda

olaylarla ilgili gergekleri elde et-

giince

vurgulamrqtrr.

agrklama

iizgrirltigti

srnrrlandrnlmasrndaki
srndan Handyside

mede uluslararasr hakimlerden daha iyi bir konumda

parken;

olduklanna iqaret etmiqtir'46.

olup olmadrirm

zorunluluklara,

karannda

" zorunluluk

ala-

ya da srnrrlama ile ilgtMahkeme de diive

bunun

10. madde agl-

de$nmiqtir.

Bunu ya-

igin ivedi bir sosyal ihtiyacrn

-saptamada ulusal kurumlann

gcirevli

olduguna" iqaret etmiqtrr49. Bu gcirev, scizleqmenirr
2. Sozle$menin 10. maddesinde drigtince agrklama cizgiirltiiiinrin

hangi nedenlerle srnrrlanabilece$

10. maddesinin 2. fikrasrnda devletlerin takdir alanrnl da igerdigini belirtmiqtir;

rannda tespit edilen bu srnrrlann drqrna grkrldrS sap-

takdir alanr soz konusu
olunca da, bunun hem yasa koyucuyu hem de ytirtirItikteki yasalan yorumlayarak uygulama durumunda

tamasrnda bulunulurken4T,

olan yargl kurumlannr

kategorik olarak tespit edilmiqtir.

srnrrlar iginde kahndr{rna

Sunday Times ka-

Handyside karannda

bu

kapsadrrtnr vurgulamrqtrr50.

karar verilmiq ve bununla

1. 18. 01. 1978 tarihli irlanda cumhuriveti-

45. Handyside kar. parag. 48, (Serie A, Nr. 24, s. g. ZZ),
EuGRZ L97738 (41).
46. Bu durum; yani ulusal kurumlann bir hakkrn kullanrnunrn ya da ihlalinin tespitinde uluslararasr hakimlerden
daha iyi konumda olmalan, normal bir durumu aksett.irmektedir. Bunun igin bkz.: a.g.k., parag. 48, EuGliZ
t977 , s. 38 (4L, 42).
47.26,04.L979tar. Sunday Times kar., parag. b8, b9, EuGRZ
L979,388,389 (SerieA. Nr. 30, s.36).

48. Bunun iqin AiHS'nin 8.9.10.ve 11. maddelerinin2. frkralarryla 15. maddenin 1. ve 2. fikral4nna bakrlabilir.
49. 07.02.1976tar Handsyidekar. parag. 4g, EuGRZ rg77, s.
4 L ,4 2 .
50. Konu ile ilgili olarak Mahkeme; 08.06.1976 tar. Engel,
18.06.1971tarihli De wilde, ooms,versyp ve zr.n.rg7l
tarihli Golder kararlarlna atrfta bulunmuqtur. Bkz.,
a.g.k.,parag. 48, EtlGRz 1977,s. 42 (49. paragrafin son
krsmr).
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p

karanndaSl

Mahkeme; ulusal ya$a-

mrn tehdit edildigi ve kamu grivenliginin tehlikeye sokuldugu durumlarda, Sdzleqmede ringcirtilen slnrrlandrrmalara baqvurulabilece#ni

ve devletin bu nedenlere

dayanan takdir alamnrn olduiunu
rumlarla

ilgili

agrhiamrqtrr. Bu du-

genel dtizenlemeyi

Scizleqmenin 1s.

maddesi ringorrntiqtur. Buna gdre; c( Savaq ve ulusun
varhgrnr tehdit eden genel bir tehlike halinde bir
Ytiksek Sozleqmeci taraf ancak, dunrrnun zorunlu lilldtgt oranda ve devletler hukukundan dogan diier yrikrimhiltiklerine

aykrnhk

teqkil etmemek koquluyla bu

Sdzleqrneye gcire ristlendigi
lemler

alabilir".

il{ahkeme

ylikrirnhihiklere

Olaianristii

adr geqen karannda

durumla

aykrn cinilg'ili

aqartdaki

olarak

tespiti

ve

aErklamaF yapmrgtrr ve bu baflarnda devlete tanlnan
takdir
alanlnr vurgarlamayr zorunlu gormtistfu52.

it
I

"...Adrr zorbahk ve tedhiq dalgasr halinde geliqen eylem
ve hareketlerle karqrlaqrlmasr nedenivle; norrnal yasama faaliyete ile terorjzme karqr koymanrn yetersizlig
kargrsrnda, yar$yl
nrrlandrrmayr

der,reye sokmadan rizgtirliikleri

sr-

kapsayan tedbirlere baqvurmada Kuzey

irlanda ve Britanya Hriktimetleri

hakhydrlar".

2. Bu tutumunu Nfahkeme, 0G. 09. 1gr8 tarihli
Klass karannda5S da tekrarlamrqtrr. Bu karara ne-

den olan olayda Federal Almanya
haberlesme ve iletiqimde kurdugu
mi ile AiHS'nin

i'
I

53. Kararrn konusu: Federal Almanya'ya karql gerqekleqtirilen baqvuru, 13.08.1968 tarihli "G 10-KANUIT.IU" (G 10GESETZ) olarak bilinen yasarna iqlemi nedeniyleclir. Bu
yasaya gdre, kiqiler gizlice dinlenebilirier ve denetlenebilirler. Bu tedbirlere muhatap olanlar iqin normal hukuki
baqvuru yollan kapah tutulmuqtur. Bir savcr, bir hakim
ve riq avukatrn bu yasal duzenleme aleyhine insan haklarr baqvurusunda AIHM ayrrntrh bir inceleme sonucunda,
scizleqmenin 8. 13. ve 6. maddelerinin ihlaline iligkin iddialanrir kabul etmemiqtir. Karar igin bkz": Serie A. Nr.
28; Ahn. kar. ter. EuGRZ !979, s. 278 v.d.; karar 6zeti
i g i n b k z . : V i c e n t 8 . , a . g . e . ,s , g 6 r ' . d .

glzli dinleme si-ste-

8. maddesinde cingciriilen cjzel hayata

saygr hakkr'nr ihlal ettigi iddia edilmiqtir. istisnai durumlar

igin devletin takdir

belirten

Mahkeffi€,

alanrna sahip oldugrrnu

bu olayla ilgili

yargrlamasrnda

aqagrdaki agrklamayr yapmrqtrr54: "...Zamanrmrzda
demokratik

toplum, tercirizmin ve casusluiun

Eeqitli
'gekilleriyle tehdidi altrndadrr. Devletin, bu tehditlere
karqr etkin onlem almasr igin yrkrcr faaliyet iginde bulunanlan

gizlice denetim

runludur.

Bu nedenle hfahkefre, denrokratik toplum

altrnda bulundurmas L zo-

igin ulusal gtivenligln ve / veya dtizenin korunmasrnrn, bunun gibi sug teqkil eden eylemlerin engellenmesinin zorunlu oldugu olaianiistti

dtizenlemelerde

bulunulmasrnr tanrdrSrnr belirtir. Denetimin tesisinin
ve bunun kapsamlnrn belirlenmesinde ulusal yasa koyucunun takdir alanrna sahip oldugunu vurgular. Bu
alanda en iyi politikanrn ne oldufunu saptayarak ulusal kurumlann

cleierlendirmesinin

yerine

gegmek,

mahkemenin gcirevi deffldir".
3. 26. 04. 1879 tarihli sunday Times karannda
da, olaianiistii
Itigtintin

51. Karann
konusu:
Tercirizmi <lnlernek iqin ingiltere
olafantistu
FIal Kanununu ytirtirltiie
koyar. Bu yasal
dtizenlemede, Kuzey irlanda'da yakalama ve tutuklamanln hakim karart olmadan gergekleqtirilmesi cingdrtilmtiqttir. Aynca tutuklulann
sorgulannr.asrnda ozel teknikler uygulana.cafr saptanmrrytrr. Buna kargr irlanda
Cumhuriyeti insan haklan yargrsr igin devlet baqvurusunda bulunrnuqtur; Scizlegmenin B. maddesi ile 5. maddesinin ihlal edilmiq olduSunu ileri surmuqttr. AIHM
18.01.1978 tarihli karannda Stizleqmenin 3. maddesinin
ihlal edilmig oldufuna karar vermigtir. Tercirizmi engelerne agrsrndan AIHS'nin bir gok maddesini de def,erlendirme firsatr bulmuqtur. Karar igin bkz.: Serie A. Nr. 2s;
Alm. kar. ter. igin AuGRZ Lg7g,14g v.d.; karar ozeti igin
bkz.: Viceni 8., a.g.e., s, BB v.d.
52. A.G.K., parag.2I2. (Serie A, Irtr. 2b), EuGRZ lf)Zg, 149 (155).

Cumhuriyeti'nin

durumlarda

krsrtlanabilecegi

dtiqiince aqrklama cizgiirbelirtilmiqtir

Sctzleqmenin

10. maddesinin 2. fikrasr kapsamrnda bu srnrrlandrrffia, hem karardu5S hem de azrnhk gdrtiqiindeS6 iqlenmiqtir. Kararda takdir
ma

sriz

konusu

karanndakine

alanr dtiqtincesinden bir sapdegildir;

ancak

Handy-qide

gore, devlete daha dar bir alan tanrn-

mrqtrr. Srizleqmenin 10. maddesinrn 2. frkrasr, drigrin-

54.06.09.1978tar. Klass kar. parag 48, EuGRZ rg7g, s.278
(284,285). Karqrlaqlaqtrrmak igin Mahkemenin qu kararlanna da bakrlabilir: 18.0G.Lg77 tar. De wilde, ooms ve
versyp kar. parag. 93; 21.02.1975 tar. Golder kar. parag.
22, EuGRZ 1975, 100; AiHS'nin 10. mad. 2. fikrasr igin
bkz.: 08.06.1976 tar. Engel ve diferleri kar., parag. 100,
EUGRZ 1976, 238; 07.12.r97G tar. Handyside kar., parag,
48, EuGRZ 1979,284 (parag 4g).
55.26.04.L979 tar. sunday Times kar. parag bg, 59, EuGRZ
1979 386 (388, 389).
56. Hakimler wioda, Cremona, Thor vilhjalmsson, Ryssdal,
Ganshof van der Meersch, sir Gerald Fitzmaurice,
Bindschedler-Robert Liesch ve Matscher'in 16 noktada
topladrklarr karqr oy yazila'nda farkh yaklaqrmlar iginde
olrnuqlardrr. Bunun igin bkz.: EuGRZ rg7g. gg1-993.
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kategorik

nedenlerini

srnrrlandrrma

ce aErklamayr

olarak belirlemiqtir. Handyside karannda moralin kokarqr baqvuru dolayrsryle yar-

runmanS? tedbirlerine

Sunday Times karannda

grlama gergekleqtirilmiqtir;

sailanmasrna

ve tarafsrzh$nln

ise, yargl bafimsrzhfi

"contempt of co-

iliqkin ve "Common Law" hukukunun

ve bu

karqr baqvuruda bulunulmuq

urt" tedbirlerine

tedbirlerin Sozleqme ile baidaqmazhfr.na karar verilSdzleqmenin

miqtir.

yasa koyucuya

yargt organlanna

slnlrslz

griste-

alantrltn her amag igin farkhhk

recefini

belirlemiqtirSS: "Handyside

moralin

korunmasrna

olayrnda takdir

(...) N{oral deSerler

iliqkindir

devletten devlete ve zarrran ve mekana gore cizellikle
zamammrzda farkhhklar gostermektedir. (...) Devlet
iEi kurumiann
rak uluslararasr

prensip ola-

belirlemede

bu deierleri

daha iyi konumda ol-

kurumlardan

duklan qriphesizdir". Sunday Times karanndaki

dev-

let igi takdir degerlendirmesini karqrlaqtrrma yaparak
igin aynr dtiqrince ileri sti-

rarn olan "yargr sayglnltft"
rulemez. Ulusal kurallar
araqtrnldrgrnda,
gozlenmektedir.

ile devletlerin

bir uyumluluk

Ancak

moral

uygulamalan

gergekleqtirme ba-

yargt saygtnhSnr

krmrndan biribirleriyle

Genig bir kav-

gdrmtiqttir:

uygun

belirginleqtirmeyr

iginde olduklan

kavramr

agrsrndan

Sozleqmenin 6. maddesi baglamrnda bu uygunluiu
Sonugta bu olayda geniq

gormek miimktin

degildir.

kapsamh Avrupa

denetiminin

samh devlet takdir

gcirtilen rizgtirliigtin

karqrsrnda

alanrnrn bulunduiu

dar kap-

kendini gtis-

termektedir.

da

bulunulmasr,

tercihte

belir-

tehlikelerin

lenmesi ve bu tehlikelere karqr tedbirlerin
bu

ahnmasrn-

deierlendirme

(Bunun igin bkz. Klass kar.

kapsamrnda kalmaktadrr

parag. 49, EuGRZ L979,285). ilgili devlet kurumlan
olaylan

gerqek ve qartlan

gelecekle ilgili

ile belirlemede ve bunun
yaprlma-

rasyonel deierlendirmesinin

srnda, prensip olarak uluslararasr mahkemeden daha
iyi bir konumda bulunurlarS9.
Bu nedenle yargrlamanln

sayglnhSnr

etme kavramr, mahkeme goiunluk

temin

gdruqriniin aksine

hig bir zarnan igin ulusal etkilerden kopuk driqrinulemez ve her zam.art aynt srnrrlar iginde gonilemez. (...)
uygun qekilde ve iqerikte uyu-

Contempt kurallanna
lup uyulmadr$nr
giirevlidir.

temin

etmede devlet mahkemeleri

Bizim gtrrtigtimiz,

"House of Lords'un olay

ve $artlara yahrnh$ nedeniyle Birleqik Kralhkta yargrnln saygtnhSnr temin etmek igin dtiqtince agrklama

drgrnr deierlendirmede,
konumda

gerekli olup olma-

srnrrlandrnlmasrnln

rizgtirliiiiintin

mahkememizden daha iyi bir

olduiudur"60.(...)

Dolayrsryle House of

Lords'un gergek olgulara dayanan deierlendirmesinde, makalenin

yayrnlanmaslnln

derdest davayr etkile-

yecefine ve adaletin saygrnhflrna sakenca teqkil edeceiine

karar

vermesinde

hakh

olduiu

grirtiqrindeyiz.

Ulusal hakim, derdest davaya iliqkin yayrn yaprlmasrnrn mahkeme

karannrn

oluqumunu

cinceden etkile-

mesincle, bu suretle basrn yargrlamasr
olup

Mahkerne azunh$, Scizleqmenin 10. maddesinsrnrrlandrnlmasr

deierlendirmede

agrsrn-

bulunmasr ile il-

gili farkh bir yaklaqrm iginde olmuqtur. Qogunluktan
aynldrgr ycinu gdstermek igin azrnhk dtiqtincesini igeren boltimiin bir krsmrnrn aqafrya aktanlmasr
olacaktrr:

ilgili

olmadr$

deierlendirmesinde

tehlikesinin

bulunmada

bu

mahkemeden daha iyi durumd.a ve konumdadrr"Gl.

deki dtiqiince cizgtirliiitintin
dan ulusal hakimin

temin edilmesi ve 2. fikra kapsa-

menfaatlerle

mrnda bulunan

saptanan amaglar bakr-

takdir alanr ongciriilmemiqtir;
mrndan takdir

2. fikrasrnda,

10. maddesinin

ve ulusal

ARGUMENTTJM

"Deferlendirmede

yetkisini igermektedir.l0.

bulunma,

takdir

uygun
etme

G. Ulusal
kunun

hukuklann

ve Siizlesme

huku-

iizerklifi
Ulusal hukuk kavramlannrn

lann Scizleqme hiiktimleri
gergektir.

Bunun

Scizleqme hukukunun

ve ulusal kurum-

kapsamrnda tartrqrldrgr bir

nedeni,

ulusal

karqrhkh

hukuklann

etkileqim

ve

iginde bu-

maddenin 1. fikrasrnda iin-

57. Olay, okullar igin cinsel bilgileri igeren "Kugiik I(rrmrzr
Okui Kitabr"nrn yayrnr ile ilgilidir.
58. Sunday Times kar. parag. 59, EUGRZ t979 386 (389)

59. Sunday Times kar. Karqroy yazrsrparag. 7, EuGRZ 1979,
s. 392 (SerieA. Nr. 30, s. 50).
60. A.g.k.,kargrcyyaz., parag. 9-10,EuGRZ 1979,s. 392.
61.A.g.k.,karqroyyaz.,parag,11. EuGRZ I979, s. 392.

lunmasrdrr.

Ancak bu durum,

durulmasrnr

izerrnde

Bu aqrdan

gerektiren sorunlar ortaya grkarmaktadrr.
tincelikle belirlenmesi

gereken, prensip olarak ulusal
egemenlik baila-

d"evletin anayasal cirgtitlenmesinin
vurgulamak

mrnda otonomlufunu

Bu gergevede

konumudur.

bagfmsrzh$

hukuklann

gerekir; ancak bu-

nun Scizleqme baklq aErsryla denetlenemez anlamrna
Burada
gelmedigi de gozden uzah tutulmamahdrr.
esas sorun, devlet iktidarlnrn

ve ytiktimluliiklerinin

1. sorunu somut qekilde anlaqrlrr krlmak igin
Sozleqme bailantrh bir tirnekle agrklanmasl yerinde
bagrm-

olacaktrr: Stizleqmenin 6. maddesi, "herkes

... dinlenilmesi-

srz ve yansLz bir mahkeme tarafindan
ni isteme hakkrna sahiptir"

igerir. Bu htik-

hukmiinu

mtin ongordtlgii gtirece bir saptamadrr. Devlet ulusal
kendi yargr brgtitlenmesini

hukuk kurallanyla

ce gerEekleqtirir. Ancak bunu yaparken
betirtilen

slntrlara

cizgiir-

6. maddede

uymak zorundadrr. Bu zorunluluk

iEinde; maddede adr gegen organrn yargllama kurallan bailamrnda bir mahkeme olmasl ve bu konumu ile
yetkili ve gorevli olmasr istenmekte
dir. iqte uluslanistii
nen organln

ve beklenmekte-

yargl, mahkeme olarak belirle-

Sozleqmenin

6. maddesi

olup olmadrirnr denetlemeye yetkilidir.
kurumsal ba$rnsrzhirnr

yarglslnda Siizleqme kavramlannrn
let hukuku bailamrndaki

ozerkliiinin

dev-

anlamr bir gok defa tartrqrl-

mrqtrr. Bu vesile ile, 6. maddenin 1. fikrasrndaki suq
Sdzleqme anlamrnda anlaqrlmasrkarar verilmirstir (27 HazLrAn 1968

isnadr kavramlnln

nrn zorunluluiuna
tarihli Neumeister kar., Serie A, Nr. 8, s. 21, parag.
L8; 2. frkrayla bailantrh

olarak s. 28, 1. frkrayla bag-

lantrlr olarak ise, s. 35, EuGRZ 1975, S. 393; bunun dr1968 tarihli

qrnda bkz: 27 Hazrran

Wemhoff karan,

Serie A, Nr. 13, s. 45, parag. 110; 8 Haziran 1976 ta-

belirlenmesidir.

kapsarnrnrn ne olduiunun

t
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kapsamrnda
Bu yetki onun

ve kendisi iEin dngortilen sta-

tiintin tarafsr z olmastna uygun olup olmadr*rnr kapsar.

karan, Serie A, Nr. 22, s. 34,

rihli Engel ve diierleri

parag. 81, EuGRZ 1976, s. 231). Engel ve diferleri karannda da Mahkem€, Sozleqmenin 6. maddesinin 1.
fikrasrndaki ceza hukuku kavramlnrn

ozerk oldugunu

(az once deSnilen Engel ve digerleri kara-

belirtmiqtir

rrna bkz., s. 34, parag. 81, EuGRZ 7976,31). Bundan
cince de Mahkeme, medeni hukukla ilgrli hak ve ytikiimItittikler kawamlnrn ozerk olduiu nu vurgulamr=sttr (bk z,
az once deginilen Ringeisen kar., s. 39, parag. 94).
Mahkeme
onaylamaktadrr;
igin

de bu

tutumunu

bu

prensibin

uygulanrnasr

drqrnda bir yaklaqrm

Bunun

adr geEen kararda

sorun olarak ortaya grkan kavram
goriirsundedir.

Sdzleqmenin hedef ve

amacryla bagdaqmayan sonuglann oluqmasrna neden
olacaktrr

(Engel ve diierleri

mutandis

olayr ile ilgrli mutatis

bkz., s. 34, parag. 81 = BuGRZ

karanna

1986, 23L).
2. Ulusal hukuk otonomisi ile Sdzlegme hukuMedeni hukuk hak ve ytikiimliiltkler

ku otonomisi ve Sozleqme devletlerinin ortak hukuku,
farkh boyutlu kavramlardtrlar

I

nlmarnahdrr.

ve birbirleriyle

kanStl-

Bu tig farkh hukuk kendi dzerkliklerini

bu farkh boyutlanyla

korumaktadrrlar.

Bu farkhhgr

belirlemede Mahkeme 28. 06. 1978 tarihli Kcinig karannda

agrklama imkanr

bulmuqtur62:

Mahkeme

otonom konumludur;
hukukunun

kavramt

ancak bu saptamadan, devlet

rnedeni hak ve ytikiimliiltikler

kavramr-

nrn anlamsrz oldufu qeklinde bir sonug Erkanhnamastna iqaret etmiqtir. Scizleqme anlamrnda bir hakkrrl
medeni hukukla

ilgili

olup olmadrgrnrn iE hukukta

ona verilen anlama gdre deSl, madde kapsamrnda ve
doiurdufu

r

62. Kcinig kar. (Serie A, lrlr. 27, s. 36), parag, 88-89, EUGRZ
konusu: Dr. Kcinig'in Federal
19?8, s. 4t5. Karann
Almanya'da iqlettig"i klinigin iqletme ruhsatr iptal edilmiqtir. Kendisinin de hekim olarak gahqrnasr yasaklanmrqtrr. Bunun uzerine Dr. Kcinig idari yargr yoluna
bagvunnak zorunda kalmrqtrr. Ancah yargrlama yedi yrh
aqkrn bir zaman dilimini kapsadrfrndan, AIHM yargrlamaslna baqvurmayr gerekli gcirmugtur Mahkeme, yargrlamasrnda, 6.maddenin 1. fikrasrnrn ihlal edildigine karar
vererek Almanya'yr mahkum etrniqtir. Karar igin bkz.:
Serie A. Nr. 27: Alm. kar. ter igin EuGRZ 1978, s. 406
r'.d.; karar cizeti icin bkz, Vicent 8., a.g.e., s. 93 v.d.

sonuglara grire saptanacaSnr vlrrgulamrq-

trr. Konu ile iliqkili olarak denetlemede

bulunurken

Mahkeffi€, bir taraftan Scizleqmenin hedef ve arnacrnr
diier taraftan Sozleqme devletlerinin hukuk sistemlerini

gozontinde bulundurmak

Engel ve diierleri

zorundadrr.

(Onceki

olayr ile ilg:ili olarak mutatis mu-

tandis kar. bkz, s. 35, parag. 82 = EuGRZ L976,232)".
Bir Scizleqme kavramrnrn otonom olmasrndan.
onun bir baqka hukuk diizenindekinden

farkh boytrt-
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anlaqrlmakta-

lan igerdigi ve ondan ba{rmsrz olduiu

ongcirmtiqtiirG4.
ytiktimltiliigii
olarak
devletin
Komisyon 're Mahkeme yasal dtizenlemeleriG5, uygu-

yr

drr; yorum ve uygulamasrnda grirevli ulusal ve uluslararasr kurumlar onu nisbilik Eergevesinde bir britiin

larnanrn gergeklikleri"ni ve Silzleqme hukukunun

geli-

oiarak anlamak zorundadrrlar.

qimini

gereklerine

uyu-

3. Sozleqmenin 6. maddesi bailamrnda

12.

rnad.clesinin igerdig'i problemlerin agrklanmasr kolay
degildir. L2. Madde, "evlenme gagrndaki erkek ve ka-

gozeterek, bu ytiktimluliiiiin
denetlemiqlerdir.

uyulmadr$m

lup

Bu

bailamda

nesebi sahih olmayan ve

evlenmemiq bir

annenin

onun tarafrndan

tanrnan Eocuiu N{arckx karannda66

drnlanrt, bu hakkrn hullanrlmasrnr duzenleyen ulusal
yasalara gbre evlenme ve bir aile kurma hakkr vardtr"
ilgili bir olay

igermektedirG3. Bu hriktimle

hukmtinii

ilgiii devleti nasrl denetleye-

geldiginde mahkemenin

grkrnasr kagrrrrlmazdrr.

ortaya

cegi sorunu

yargrlamasrnda

Mahkeme,

hukuku

ulusal

gcirevlidir. Bu durumda dev-

Sozl.eqmeyi uygulamakla

let L2. madde gergevesinde girmig bulunduiu
liiltk

Qiinkti
defil

agrsrndan denetlenecektir.

yiikiim-

Bu yiikumttitiik

ise

iki boyutludur: (a) ilklnde devlet, "evletlrne ve bir aile
kurma

diizenlemek

hakkrnr"

zorundadrr. KomisYor,

Mahkeme ve gerektiginde Bakanlar
hukuku

irncelikle bu yiikiimltiltik

Komitesi ulusal

aqrsrndan deierlen-

direceklerdir; bunun olumlu sonuglanmasr halinde (b)
ikinci olarak, bu hakkrn

htrllanrhnasrnrn

araqttracaklardrr.

engellenmediglni

engellenip
Evlenrne

qartlannr ulusal hukuk duzenleyecektir; bunun degerulusaltistii

lendirilmesi

yargl drqrndadrr. "Evlenme 9a-

frndaki erkeklerle kadrnlann bu hakkrn kullanrlmasrnr diizenleyen ulusal yasalara g6re evlenme ve bir aile
kurma

haklart

maktadrr.

vardtr"

dtizenlemesinden bu anlaqrl-

Ancak Mahkeffie, baqvuru durumlarlnda

ulusal yasalarda evlenmenin
ni, ongonildtiiiinde

ongoriiltip

baqvuructlnun

gdrulmedigi-

evlenme ehliyetine

sahip olup olmadrgtttt ve engellenip engellenmediiini
denetleyebilecektir"
Sozlegme aile kurma hakkrnda, egemenli#nin
hiikiim

stirdriiti

cofrafi bolgede hukuki

qullarr haztrlayarak

ve maddi ko-

bu kavrama iglerlik kazandrma-

64. Aileden ne anlaqrlmasr gerekti$i sorunu; "herkes 6zel yaqamr ile aile yasamrna (...) saygr goster:ilmesi hakkrna sahiptir" kurahnr igeren Scizleqmenin 8. maddesinin yorumunda da kendisini gbstermektedir
L2. maddesi buna imkan vermektedir; gi.inkii
madde, "Evlenme gairndaki erkeklerle kadrnlann (...)
ulusal yasalara grire (...) aile kurma hakkr vardtr" htik-

65. AIHS'nin

miinu cingcirrntiqttil'.
konusu (Serie A, Nr. 31,
66. 13.06.1979 tarihli kararrn
EuGRZ L979, 454): Bayan Paula Marckx, 16 Ekim 1973
tarihinde evlilik drqrnda Alexandre Marckx adr verilen
krz Eocufu dtinyaya getirrniqtir Belgika Medeni
Kanununun 334" inaddesine gcire de, bu gocudr"rttanneliLg74 yrhnda da
30 Ekirn
tanrmrgtrr. Aynca
iini
Alexandra'yt evlat edinmiqtir. Belqika hukukuna gdre,
Alexandra'nrn, annesinin akrabalanyla akrabahgr gegerBu nedenle de, nesebi sahih qocuklara
li deiildir.
bir

hukuku bakrmrndan kotu bir durumdarr.
Buna karqr anne Marckx AIIIS 3. 8" 12. ve 14. maddeleriyle, Ek Protokolun 1. maddesinin ihial edilmiq oldu{unrr ileri siirerek, AiHM'ne bagvuruda bulunur. Mahkeme
hararrnda, devletin sadece kagrnma degil mi.ispet eylem-

gcire rniras

de oldufunu belirtir ve bu
de bulunma yuktimlulufiinun
olayda Scizleqnrenin ihlal edildigine dayanarak Belgikayr
rnahkum eder. Daha sonra bu igtihadrnr 13.06.1979 iarihonaylamrqtrr.
tekrarlayarak
olayrnda
li
Verrneiere
konusu: Bayan Astrid Vermeire
karannrn
Vermeire
BelEika uyrukludur ve evlilik drgrnda dtinyaya gelmiqtir.
1939 yrhnda rilen Jerome Vermeire tarafindan tanrnmrqtrr. Jerome Vermeire'in annesi ve babasr da cilmiiqlerdir.
Bu durumda onlann torunu durumunda olan bayan
Verrneire, rniras bakrrnurdan Ma"rckx kararrndakine benzemektedir. Miras hukukunda nesebi sahih gocuklann
durumunda olmadrirndan, iE hukuk yollannr tukettikten
sonra Avrupa insan Haklan Yargrsrna baqvuruda bulunur. AiHM 29.L1.1991 tarihinde, btiyuk anne ve buyuk
baba bakrmlanndan
incelemiqtir.

63. Sdzleqmenin

bu

maddesi,

devlet

Mahkemeye srizleqme hiiktimlerinin

kurumlarlna

ulusal hukukla

ve
ilgili

uyumluluk gostermelerine imIJunun iqin bkz.: MOSLER H., &.S.ffi,
Miscellanca w. J. Ganshof van der Meersch, s. 583 v.d.

yorurrlunda

biribirlerine

kan vermektedir.

Marckx

baqvurucunun
kararrndan

agrsrndan Sdzleqmenin ihlal

durumunu

ayn ayrr

6nce cilen btiyiik

edilmedifini,

anne

bu karardan

sonra rilen biiytik haba bakrmrnclan Srizleqmenin 8. rraddesi ba$lamrnda L4. maddenin ihlal edildiiini tespit eimiqtir. Bu karar. Marckx kararrnrn bir yargsal uygulamasrndan baqka bir gey degildir. Karar igin bkz.: EuGRZ
L992,s 12-14.
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Mahkem€, aile kavramr

b

dayanmayan
kavramrnrn

aileyi

iizerinde durmuq ve evliliie

kabul

etmiqtir.

Ru suretle

Sdzleqmedeki anlamlnrn

aile

rrmrqttr7O. Bundan Federal Almanya ig hukukunun
etkilenmemesi dtiqtintilem er7 L.

cizerkliglni vur-

gulamrqtrr; zamanrmrzda kan bagr ile iliqkili

Sonug

aile kav-

ramrnrn Sozle$menin 8. maddesine uygun olduiu dtiqtincesinde

olduiunu

gegmigle ba{'lantr

belirtmiq

ve

agrklamasrnr

yapmrqtrr67:

kurarak

"4 Kasrm

etkilenerek

cinrine gelen baqvurular

oluqturulmuqtur.

grlarken, Scizleqmenin oluqumunu
me devletlerinin

rilkesinde

evlilige

dayanan ve dayanmayan

aile arasrnda bir aymmrn yaprlmasr gegerli ve normal

kararlarlnl

kabul

ATM'nrn

edildigi

dofrudur.

Ancak

Mahkeme,

Sciz konusu ka-

rann, Avrupa Konseyr tiyesi bazr devletlerin ig hukugeliqmeden

kundaki

etkileqmesinden

ve

bu

geliqmenin

yararlanmadan

karqrhkh

verildigi

sciyiene-

*"168.

da ig hukukur,

hem Komisyon

yargrsrnda

Mahkemenin

K6nig olayrnda69
karannda

hem de

etkinligi

gcirtilmektedir.

Mahkeme; zarara u6rayanrn klinik

iqletme ruhsatr

ve hekim
karqr

olarak meslek icrasrnrn engellenmesine

yaptrfr

"makul

barsvurusunuo,

yargr

organlarrnca

bir stire iginde" sonuglandrnlmamasrndan

Federal Almaya'yr 6. maddenin 1. fikrasrnr ihlal nedeniyle

sorumlu

Tazminatla

gormiiq

ve

ilgili talebe iliqkin

qartlannrn

mahkum

oluqrnadr$rndan, cince bu sorunu agrk br-

rakmrqtrr; daha sonra qartlann

karar

rektirecek

soruna

Hiikiimet

etmiqtir.

olarak karar verme

duruma

gelmesiyle

temsilcisinin,

adli ve idari

vermeyi ge,
egilmigtir.

yargrlamada

stirenin normali aqmasrna dayanarak ilgiliye tazmtnat cidenmesi igin Alman hukukunda
da bulunulmasrnrn

olanakh olmadrir agrklamasrna

karqr, Dr. Kcinig'e klinik

tazminat

AIHM

etkileyen siizleqyararlanmaktadrr;

etkilenerek

vermektedir.

Scizleqmeleri yargrlamasrna

ba-

AIHS yargrlamasrnda ig hukukun

etkisi haliha ztrda si.iregelmektedir. Denetleme kapsamrnda bulunan ulusal hukuk, hukuki karqrlaqtrrycinteminin

ma

haklarlnln

kullanrlmasr

uygulanmaslnda

kunumunu

yargrlamasrndan

muhafaza

suretiyle

Scizleqme

ve yorumlanmasrnda
etmektedir.

Mahkeme

ahnan cirnekler bunu gosteren ka-

nrtlardrr.
Kaynakga

AZRAK Utt<ti : Avrupa
Topluluklan
idari
Yargrsrnrn Genel Esaslan, i.U. siyasal Bilimler
Fakriltesi Yay., istanbul L982
BERGER vieent : Rechtsprechung des europaeischen Gerichtshofes firr Menschenechte (Deutsche
Ausgabe) Mtinchen 1987
BUENGENTHAL
Th. : The effect of the European
Convention on Human Rights on the internal Law
of the member states, the European Convention on
Human
Rights,
the
Britsch
institut
of
internanional
and
Comparative
Law,
international Law Serie, Nr. 5, s. 79 vd.
EVRIGENS D. A. : The national dimension of the
European convention on Human Rights. Athener
Kollquium 1978, s. 69 v.d.

iqletmesine ve kendisinin

meslek icraasrna engel olundufunun
li bir tutann

hak iddiasrn-

Topluluk

krqla, AiHM'nin

etkin
Az cince rizerinde durulan

ig hukukundan

ondan

ulusal hu-

dolayrsryle Scizleqmeyi yar-

1950 tarihli Srizleqmenin oluqumu aqamasrnda bir gok

masrnrn gerekli oldu$unu hatrrlatrr".

f

Scizleqme, scizleqme devletlerinin
kuklanndan

Avrupa

Scizleqmenin bu gtinkti verilere dayanarak yorumlan-

r
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karqrhfr belir-

olarak ddenmesini kararlaq70. AiHS'nin 50. maddesine uygun olarak, 10.08.1gg0 tarihli
kararda Dr. Kdnig'e toplam Bg, T8g, gb DM ddemede bulunulmasr dngrirtilmtiqtur, bkz.. EuGRZ rg80,5gg (602).
71. MOSLER

t

67.25.04.1978tar. Tyrer kar (Serie A, Nr. 26, s. 1b, parag,
31). EuGP"ZL979,s. 164, karar konusu igin bkz. yukarda,
dipnot 30.
68. Marckx kar. parag, 4I.truGRZ J,g7g,457.
69. Kcinigkarannrn konusu iqin bkz., yukarda, clipnot62.

H,
Menschenrechte

"Die

Europaeische
Gerichtshof
fur
zwanzig Jahren", Festschrift fur
Hans Huber 1981, 595 (bgg) : STOCIGR Hans W.
"Wirkungen der Urtelle des Europaeischen Gerichtshofes
frir Menscherrechte in dei' Bundesrepublik" NJw rgg2,
nach

Heft 35, s. 1905 v.d. (1908).

SAYFA3436
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Europaeische
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A.
:
D.
FROWEIN
Menshenrechtskonvention in de neueren Praxis
des
der Europaeischen Kommission und
Europaeischen Gerchtshofts flir Menschenrechte,
E u G R Z1 9 8 0 ,s . 2 3 1 v . d .
A.$. : Anayasa Hukuku Ankara
COZUgUfUf
1 9 91 .
HEILBRONNER K. : "Einschraenkungen von
einer
demokratischen
in
Grundrechten
Geselschaft", Festschrift fiir Hermann Mosler
1 9 8 3 ,s . 3 5 9v . d .
KAPANI Mrinci : insan Haklannrn Uluslararasr
Boyutl&n, Ankara 1987.
MOSLER H. : "L'influence du Droit National sur
la Convention europeene de Droit de L'Homme",
Miscellanca W.J. Ganshof van der Meersch,
BrtisselL977.s. 522 vd.
MOSLER H. : "Die EuropaeischeGerichtshof flir
zwanztg
Jahrenn',
nach
Menschenrechte
Festschrift ftinr Hans Huber 1981,s. 525v.d.
KUTSCHER H. : "Der Schutz von Grundrechten
im Recht der europaeischenGemeinschafter",Der
Europaeischen
im
Grundrechtschutz
Gemeinschaftsrecht L982, s. 35 v.d.
PARTSCH K. J. : Die Rechte und Freiheiten der
Berlin
Europaeischen Menschenrechtkonvention,
(tarih yok).
der
Der
:
Gerichtshof
P.
PESCATORE
Europaeischen Gemeinschaften, Liixeemburg 1984.
der Urteile des
STOCKER H. : "Wirkungen
Europaeischen Gerichtshofes fiir Menschenrechte
Deutschland", EuGRZ
in der Bundesrepublik
1982. 1905 v.d.
SCHEUNER U. : "An investigation of the influence of the European Convention on Human Rights
on
National
F reedoms
Fundmental
and
international
Practice",
and
Legislation
Protection of Human Rights (Nobel Symposium
7), s. 193 v.d.
ATM Kararlarr
12.07.1957 tarihli Algera ve diierleri karan (5/56,
Europaeischen
der
Gerichtshofs
3/57 -7/57),
Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl, Sammlung der
Rechtsprechung des Gerichthofs 1957, s. 84 v.d.
04.07.1963 tarihli Alvis kar. (32 / 62).Sammlung des
Rechtsprechung des Gerichtshofs 1963, s.107 v.d.
internaionale
tarihli
karar,
L2.I2.1970
gegen
Einfuhr
Handelsgesellschaft
und
ftir Getreide und Futtermittel
Vorratsstelle
(Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt von
Frankfurt) Rechtsache (Rs)
Verwaltungsgericht
tL/7 0, Sammlung
des Rechtspechung
Gerichtshofs 1970, s. LL25 v.d.

des
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AIHS : Avrupa insan Haklan Siizleqmesi
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L6L4TARIHLI BiR OSMANLI
IT{AHKEME I(AYDINDA YER AI,AI{
BASMAL KA\M,AMI
Yrd.Dog.Dr. Fethi GEDiXf,i*

Galata $er'iyye Sicillerinin ilk elli defteri izerinde ytiriitttigtim
bir gahsma dolayrsryla tesadtif ettiiim

it

ilgi gekici bir kavramrn

Tarama

St)zlii{iinde

Amasya'nrn

Azen ktiylerinden

sinden derlendigi
mryla Meydan

ve Bitlis'in Ahlat ilge-

belirtilmiqtir.

Kelimeye

Larousse, Bilytik

bu anla-

Larousse ve Pars

yer almadrirnr tespit etmem i.izerine, onu kamu oyu-

Tuilacl'nrn

na sunmayr cinemli buldum.

Siizltik grbi geqitli ansiklopedi ve siizltiklerde de yer

yazt

Dogrusu bciyle br

hazrclamrq olduiu

Okyanus Ansiklopedik

yazmamrn asrl sebebi ise TDK tarafindan

hazrrlan-

verilmiqtir.

makta oldufunu

scizliikle-

Dergisl yoluyla giren kelime igin verilen agrklamala-

bildifim

Ttirkgenin

tarihi

rine bu kelimenin de dahil edilmesini saSlamaktrr.

Bu yaprtlara

yine Derleme

muhtemelen

rrn goiunda halk dili kaydr diiqiilmiiqtiir.

$imdi keq-

fedilen belgeyle artrk bog mdltn sadece afi,zlarda yer
Bulduium

bu kelime Arapga re's md.I, Farsga

sermaye (ser-mAye) kelimelerinin

karqrhfrdrr

ve kav-

ramrn birinci

krsmrnrn Ttirkgeye gevrilmesiyle

turulmuqtur.

Gergekten, ashnr aqairda vereceiimiz

L023/L614 senesi evAil-i Saferi'l-hayr

tarihli

oluq-

sciz ko-

nusu belgede ahqrlmrq re's mAl veya sermaye yerine
bay mdl kelimesi kullanrlmrqtrr.

I

yazrl: hukuk

asrrdrr
kavram

olduiu

dilinde

de bulunan

anlaqrlmrqtrr.

scizltik ve ansiklopedilerin

gibi dcirt

belirttigimiz

tarihi

bir

Bu yi.izden muhtelif

yeni yaprlacak baskrlann-

da bag mdl igin verilen halk dili agrklamasrnrn kaldrnlmasr gerekirl.

Bciylece qimditik ilk

kez bu belgede gcirtinen bop mdJ kavramlnrn

r

alan bir kelime de{il, yukanda

yazr di-

limizde en aztndan dcirt asra yakrn bir mazisinin

ol-

gegtigi belge De{irmenlik

BaF mdl teriminin
adasrn d,a2 kurulan

mudArebe ortakhir

ile ilgili

bir

duiu ortaya grkmaktadrr.
Yaptrfim
kavramrnrn

kiigiik gaph bir araqtrrmada

bo7 mdl

Derleme Dergisl vasrtasryla siizltiklerde

ve bu arada TDK.nun

yayrnladrir

yer aldrirnr ve karqrhirnda

Ttirkge Stizli.ikte

sermaye denildigini

grir-

drim. Derleme Derglsine ulaqamadrm fakat 1965 yrhnda Ttirk Dil Kurumu

tarafindan

Ankara'da

yaytn-

lanan Derleme Sdzlil{rjnde (bkz. c. II, s. 564) bo\ mdl
maddesi igin "anamdl,
miqtir.

Ayrag

iqi

a,napa,ra" agrklamasr getiril-

yaprlan

agrklamada

kelimenin

1 . Nitekim TDK'nca 1992'de "yeni baskr"sr yaprlan Til,rkge
Siizliih,te "Bof mal" maddesi karqrh{rnda
belirtilerek

halk dili kaydr ihmal edilmiqtir.

2 . De$irmenlik
Yunanistan'a

adasr

bugtin

Denizi'ndeki

Melos adryla tanrnmaktadrr.

8600 ntifusu vardrr. Kanuni
(1537). Derya

devrinde Osmanh idaresine bailanmrqtr
kalemi

yoluyla

Kaptanpaqa

haslanna

dahil

yanrnda Turkler

du. 24 Nisan 182l'de Yunanhlar
grktrlar.

Marmara Universitesi Hukuk Faktiltesi Hukuk Tarihi
Anabilim Dah .

Adalar

ait olan Kiklad takrmadalarr iginde Milos/

Adada Rumlar ve Latinler

*

"isim" olduiu

"ana mal, sermaye, kapital" anlamr verilerek

edilmiqti.
de ya$ryor-

Defirmenlik

adasrna

Bu tarihten yedi sene sonra Londra'da imzala-

nan bir anlasma gerefince ada Yunanistan'a
$ubat 1830).

brrakrldr (3

SAYFA:438

mahkeme

YIL: 8-9 SAYI: 56

vesikasrdrr.

Sahip oldugu de$lrmen

ocaklan sebebiyle Osmanhlarca
dirilen adanrn kaimmakamr

mtivekkili

Sefer

olan Sefer Kethtida'nrn

Kethtida'nrn

12.000 akgelik defirmen
gemilerine yrikleyip

tagr

bu qekilde isimlen-

vekili, Orane Reis'e ve oglu Mihalaki'ye

beS ay rince

muddrebe

taqr verdifini,

istanbul'da

ARGUME]\TUM

yoluyla

onlann

Nihayet,

Ttirkgenin

tizleqtirilmesi

sermdye igin "d,namal" teriminin
safda-solda kullanrlmakta

srrasrnda

cinerildiii

olduiu

ve halen

hatrrlanrrsa tarihi

bir metinde kalan bu deyimin keqfinin ilgi gekici olduiu agrktrr.

da
Galata $er'iyye Sicili, nu.BG, v. 64a,da bulu-

satrp 12.000 akge

bo\ mdl 700 akge de kar gcisterdiklerini, toplam ola-

nan soz konusu belge qriyledir:

rak 12.700 akge eden bu parayr, Sefer Kethiida'ya
Ceztre-i

iletmek tizere kendisine tamamen cidediklerini beyan

Tehre'nin(?)

etmiqti.
Bu olayda sijzii edilen ve emek-sermaye ortak-

De{irmenlik

sancafir.

led,immakd,mr, olan

Bin

D&m

Sefer Kethud,d,'ntn

hustt,s-t, d,tt'l-beydna nehc-t, ser't i)zre uekili olup
uekd,leti sdbite olan Londozlu Frranca ueled,-i Manol

Ir,gt da denen mudd,rebe srizleqmesi bir yandarr ser-

ndm

maye, diier yandan emekle kurulan

orane (Aurane?) Reis ueled-i (bofl ue ogh Mihalaki

bir ortakhk

tar-

zrdrr. Meydana gelecek kazancrn nasrl brihiqtileceii
scizleqme anrnda taraflarca
belirlenmek

belli bir oran dahilinde

zorundadrr. Bu ortakhia

emeiini

koyan

ortafrn mali durumu sermaye koyana gcire iktisaden
daha zayrftw. Eger sermayeye, emek sahibi ortairn
kusuru olmakslzln btt zarar gelirse, bu zaran sermayeyi koyan ortak gekecektir; emek sahibi ise bu durumda ortakhga koydufu

emefin

karqrhf'rnr alama-

mr$ olacaktrr.

zimmt

mahfil-i

nd,m zimmtler

iqletme yollanndan
orta

Qag boyunca

kadar hatrn
biri

sayrlrr sermaye

olan mudarebe

bilhassa orta

ortakhfr,

Doiu ve Akdeniz

ipbu

mahzarr.nda ikrdr

bd,'isti'l-kitd.b

ue takrtr-i

ketdm

idilp ti,rih-i kitdbdan beg ay mukad,dem mezbttr mi)uelekiltim

Sefer

Kethudd

merkfi,mdn zimmtlere

cezi,re-i

mudd,rebe tartki

rnezbfired,e
[)zre on iki

bin akgelik defiirmen tay uirtip merkttmd,n zimmiler
dahi alup sefhi,nelerine tahmtl
ye-i istanbu|da

idfip geliip mahmiy-

fiirfi.ht eyleyii,p on iki bin akge bo|

mdl ue yedi yilz akge rr,bh gdsteriip bana tesltm eylediler ben dahi mebla{+

Son zamanlara

kazdda

akgeyi bt-kusfir
lilm

mezbttr an iki bin yed,i yi)z

merkttmd,n zimmtlerd,en mt)uekki-

mezbfir sefer Kethuda'ya

tsdl ue teslim igt)n

alup kabz eyled{im zimmetlerinde

bir akge bam kaL

memleketlerinde ve daha sonra Osmanh Devleti'nde

madt didtikde muhrr-r

yaygn olarak uygulanan kazang elde etme araglarln-

mezbttrdn zimmtler uicdhen tasdtk ue pifd,hen tahktk

dan biri olmuqtu. iqte osmanh

eyledi md huue'l-udki' bi't-taleb ketb oltnup yed,leri-

mahkeme kayrtlann-

da bu scizleqmeyle ilgili belgelerde ortakhfa

verilen

ana paraya heneen tamamera re's md,l, bu ortakhktan

mezbfi,rr,ikrdr-L me\rfihr,ndn

ne def' olrndr, fi eudili saferi'l-hayr

li-sene 102s tls-

22 Mart 16141.

dofan kAra rse fd,ide, rtbh, murd,baha vs gtbi tiirlii
adlar verilmiqti3. Bu sebeple, bu belged e re's md,I yerine bo\ md,I terimini

gciriince fevkalede heyecanlan-

drfrmr gtzleyemem.

$uhttdu'l-Hd,I:
Abdullah
$a'bi,n
him.

3.

Mudarebe ve osmanh

Devleti'nde

mudarebe kurumu-

nun uygulamasr igin bkz. Fethi Gedikli, osmanh $irket
- xlII.
Kiilttiril xil.
Yilzyr,Ilarda Mudd,rebe uygulamast,
(IzYay.), istanbul 1988, 296 s.

eLAttd,r,
bin Hamza,

Mustafa
Ustdd

bin Ferhd,d,, Hacr, bin

Mehmed

bin Abdullah,

Ptrt, bin Abd.t)nnebi ue gayri-
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BIRLE$ME
ALI\IAN FEDERAL MAHKEMESiNIN
REI(ABET
DE\MALMIN
HUKUKU YONIINDEN KONTROT,TTNN

VC

ir,ipKiN iKi KARARTuzERiNE
Yrd.f)og.Dr. Murat CAIVIIIREK*

cini$

ile, bu kararlar incelenecektir.

Ulkemrzde her ne kadar heni.iz geniq bir uygularna

alanr

bulamamrs

il

ise

de, rekabet

(AB) ile Ttirkiye

Avrupa Birligi

bulunan Gtimri.ik Birligi

hukuku,

gergevesinde her ge-

karan

lemelerden

denetlenmesidir.

Ulkemizde

leri niteliiindeki

gimento fabrikalannrn

ozellikle devlet igletmecizelleqtiril-

Federal Mahkeme, aynr gtin (15.7.1997) verdigr iki ayrr kararla,.rekabel

mevcut

hakim

durumlarda

h@da_liddi

koymgEt*rf_f. Bunlardan

scizkonusu

(Aggertal Karanl),

birine

giiglendirilmesinil

durumun

olabileceii

Jranqi
incelenmi$

digerinde ise yas al Vo25 srnrnnrn

hangi hallerde "esnetilebilecegi" deferlendirilmiqtir
(Garbsen kar arr?. Agagrda her iki kar ara esas teqkil

olarak ortaya konun birleqme \re devralmalann

eden olaylar

cizetlenecek, daha sonra ise Federal

Mahkeme'nin

bu olaylar karqrsrndaki tutumu

Federal Almanya'da

geqtigi mrz yrhn

uygulama

Temmuz

enerji

de-

iiretimi

ve

gcisteren iqletmelerin

faaliyet

itiqkilerde

aralanndaki

ayrnrn

alanr bulmuq ve
iki

ayn

7)

Federal

1. Garbsen

Karan

Alman Rekabetin Korunmasl

Kanunu

$23lII hiikrnilne gdru,b$l-3:f:
Dikkat

edilmesi gereken bir diger nokta ise,

iilkemtzde de enerji dafrtrm

tesislerinin

ozelleqtiril-

defer-

lendirilecektir.

Mahkeme kararrna esas teqkil etmiqtir.

_9::

netime tabi olmanrn srnrn vo2\'di1lAggertal
da ise, bir elektrik

(GWB)

olayrn-

(SWH), dagrtrm

tir"ti-S#n

mesi yolunda gegti {imrz yrl iginde son derece cinemli

qirketinin (Garbsen) sermayesine iqtiraki Vo25srnln-

adrmlann

nln altrnda bulunuyor

atrlmrq oldu{'udur.

keqkil eden iqletmelerin
de{'erlendirilmesi
taraf

olduf'u

Bu itib arla, hem tekel

rekabet hukuku

agrsrndan

ve hem de bu iqletmelerden birinin
bir

devralma

ttgsgkpiygnUnurt

Almanya'da ele ahnrg tarzrmn incelenmesinin,
rt\LZ uygulamasr

agrsrndan yararh

tilke-

Marrnara

Universitesi

Anabilim Dah

Hukuk

tzin

verilmemesini

Medeni Hukuk

hakh

buldu.

Federal

Mahkeme'nin bu husustaki gerekgesi ise, vo25 srnrnnrn altrnda olmakla birlikte,

olacair diiqtincesi

Faktiltesi

idi. Oysa Federal Mahkeme,

bu srnlrln altrnda bulunan scizkonusu devir iqlemine

1 . B B 1 9 9 8 ,1 2 1v d .

{

Esas

mesi srrasrnda ekonomi basrnrnda "bir gciziim yolu"

da$rtrmr alanlannda

I

alanrndaki en iinemli diizen-

Kararlanna

Mahkeme

p;.gnsipleri . ofleya

bir tanesi de, Uflg$!kg_"ye. devral-rm.alann .-

netlenmesi,

r

Federal

Tegkil Eden Olaylar

arasrnda ytriirltikte

Een giin cinem kazanmaktadrr.
Rekabet hukuku

f.

2 . B B 1 9 9 8 ,1 2 3v d .

daha fazla bir sermaye
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yetkilere qirket esas scizleqmesi.sa-

payrnrn sailadrir

yesinde sahip olan orta4l-bu"
nn

olmasrnln,

altrnda

bozacairnr gcistermiqir.

iqtir.Skinin yasal srnrhukuku

rekabet

II. Kararlann

agrsrndan

adeta Vo25 oranrnda iqtirak etmigcesine etki yaratabu karar, yaz aylannda

Yayrmlanan

.F;rr";;id;.-

ekonomi basrnrnda da yankrlar

Alman

ARGUMENTUM

uyandrrmls-

trr.

Her iki karara

da esas teqkil eden olaylann

bir ortak noktasr bulunmaktadrr;

srnrrlarrn gergevesini aqmadrklan
ise, bir bctlgeye elektrik

saglayan bir iqletme sermayesinin tamaml kendisine
ait olmak tizere bir yavru ortakhk

kurmug ve daha

sonra, baqtaki plan gere$, faaliyet bcilgesindeki di-

lan

dagrtrm qirketlerinin

yeni

bu

girkete

Mahkeffie, ekonomik

bir bcihimii kuru-

iqtirak

etmiqir.

Federal

agrdan, bu yeni qirketin,

rince

sermayesinin tamamr bir girkete ait olarak kurulmasr ve daha sonra digerlerinin

iqtirak etmesiyle, ba$-

tan itibaren, hepsinin katrhmr ile kurulmasr
;

ilir furf. bulunmadrfrnr

tesbit etmiqtir.

hareketle,

bu yeni

yaprlanmanln,

tizerindeki

etkileri

deierlendirilmiq

rekabet

araslnBundan
ortamr

ve Rekabetin

Korunmasl hakkrnda Kanun'a aykrnhfr

tesbit etmiq-

tir. Bu noktada dikkati geken bir diier trnemli husus
ise, brilgede faaliyet gcisteren iqletmelerin bu yeni iqletmeden elektrik
iliqkileridir.

enerjisi satrn almalanna

Zrra, piyasadaki

rekabetin

ycinelik

bundan za-

rar giirmedigi iddiasrnr gtiglendirmek tizere, bcilgedeki enerji dafrtrm

iqletmelerinin,

20L4 yrhna kadar

eletrik sailam aya ycinelik scizleqmelerinin bulundufu ve bu yeni oluqumun etkisinin ancak 2014 yrhnda
ortaya grkabileceii

ileri

stirtilmtiqtiir.

Bu iddia ilk

derece yargrlamada kabul gcirmtiqttir. Ancak Federal
Mahkem€, bu gciriiqe katrlmamr$

ve bu yeni olugu-

mun gtiglendigini tesbit etmiqtir. Federal Mahkeme,
tercihini

bu ycinde kullanmasrnrn

diger taraftan,

taraflan,

ortamrnr kendi lehlerine

etkileJty;*g_*i
mek amacryia fiateket etmekte ve bu aqam?ga, yasal

Kararr

A,ggertal karannda

g_"r et.lt<lfk

hem- AegertFl -ve

hem de Garbsen olayrnda, transaksiyonun
retanet

2. Aggertal

De{'erlendirilmesi

igin gergek amaglannr

rebilmek

taya koymaktadrrlar.

iddiaslnr giiglendifarklr qekillerde or-

Bunlardan-birinde*_

yASal V?2F_

srnrnnrn altrnda kalacak qekilde qirkete iqtirak edilmekle birlikte,

qirket esas sozleqmesindeki dtizenle-

me sayesinde iiyle bir hukuki
ki, qirket iqleyiqi tizerindeki
da

ortaya

grkmaktadg.

durum elde etmektedir
etkinligi
Bundan

farkh boyutlarhareket

eden

M3hkeffie, Kanun'un lafzr il9 bagh kalmamrq
fgd9ral
ve Kanun'un engellemeyi amagladtst -rekabeti bozucu- sonuca ulaqmak igin uygun bir arag olan iqlemi,n
gegerliliiini

benimsememiqtir.

tan beri birlikte
zel kiqiligin

Diger olayda ise, baq-

hareket edilmesine rafmen, yeni tti-

oluqturulmasr

asamasrnda, taraflardan

sadece bir tanesi bunu gergekleqtirmig,
katrhmr

diierlerinin

ise bir siire sonra sailanmrqtrr.

ilk asamadan beri birlikte
stirtilmeye

sahqrlmrstrr.

hareket

Briylelikle

edilmedigt

ileri

Oysa lgqglql_I4glr}g1*r:

&g-{ff l*!1331gqsik*t-"i}*irq}lLq!-}$!-}r-r-rr::
masr durumunda da, ayn_rsonucun rneJrdanageJegeAi..
iil*;unu
ekonomik deierlendirme sonueu lesbit etmi$ ve bu durumda dahi, taraflarln, qirketin kurulTasr agamasrndabaqtan itibaren birlikte hareket etmis oknalan ile mevcut durum arasrnda bir fark nr
benjmsemiqtir3. Bu suretle Federal Mahkeme ilk
adrm olarak, her iki transaksiyonun da rekabet hu-

gerekgesi olarak

enerji .1i,retim ve daSrtrmr alanrnda

yeni Sjfiqmekte ofan pazarln, bu ydndeki olg:
l.j:r
$l3lar sonucunda, potansil"l grriqimciler aqrsrndan
daha az cazip hale gelecefini ve bunun da piyasadaki potansiyel rekabeti ve ilerideki rekabet ortamrnr

3.

Federal

Mahkeme'nin

WUWE

2013,

benzer

kararlan

igin

bkz.
LB7 vd.
Doktrinde bu hususa iliqkin aynr ycindeki gcirtiqler
igin
bkz.
Kleinmann/Bechtold,
Kommentar
zur
Fusionskontrolle, g 24 N 17.
2014;

karq.

BGHZ

tZL,

I

SAYI-Az44l
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dengelerin korunmasr ile srnrrlandr-

kuku agrsrndan denetime tabi olacairnr tesbit etmiq-

b:t::lamrndaki

tir.

rrlmamrg, aynr zamanda, giriqilen transaksiyonlann,
gelecekteki, daha dogru bir ifade ile gelecek tizerinHer iki

tabi

denetimine

da rekabet

transaksiyonun
olacaSnrn

tesbitinden

hukuku

sonra ise,

rekabeti bozucu ve engelleyici bir etki ya-

bunlann

ratmaya uygun olup olmadrklannrn

tesbiti aqamasr-

na gelinmiqtir.

devir iqleminin

Aggertal

karannda,

olmadrir id-

rekabeti engelleyici ve bozucu nitelikte
diasr, mevcut

durumun

20L4 yrhna

kadar

devam

uaeC*gi geiut gesi ile agrklanmak istenmiqtir Zaten
itt< der..*

yorgrlama aqamasrnda da, bu iddia kabul

gcirmti$ ve "yaratrlan

2014 yrhndaki

durumur,

reka-

bet ortamr iizerinde ne gibi bir etki yaratabilece{inin
I

tesbiti mtimkun

olamayacairndan",

sin olarak tesbiti miimktin

sayesinde gelecekte

ortaya grkabilecek baqka giriqimlerin,

ileride etkile-

rini doSuracak olan bu birleqme sebebiyle, heni.iz geolan pazardan

liqmekte

her ne kadar 20 yrl boyunca do{'rudan bir

etki yaratmayacak

I

ihtimalini

Zira, hentiz 1994 yrhnda yaratrlan

degerlendirmiqtir.
durum,

uzaklaqacaklan

ise de, bu stire boyunca, 20 yll

gelecekte bu alanda giriqimde
bugrinkti tercihlerini

tanesini

etkileyecektir.

ki, transaksiyonun

de edilmelidir

kiqilerin,

bulunacak

Bu aqamada ifataraflanndan

bir

pazarda tek enerji

teqkil eden RWE, ilgili

sailayrcr olarak faaliyet gostermektedir. I"_t!1b?1|?.
ilerideki

RWE, mevcut tekel konumunur

ve bu pazara baqkalan-

srndan da sailamlaqtrrmak
nrn girmesini

donem a.91-

bir konuma

engelleyebilecek

ulaqma

sahip olabilmektedir.

*lglk"nlna

Diger karara (Garbsen) esas teqkil eden olayda ise, Federal Mahkeme, hukuki
mik durum tizerindeki etkilerini,
ru

olarak

kaynaklanan

srnrrlamalardan

mak adrna, girket hisselerinin
miktarlnln

ekono-

kanrmca, yine dogGergekten,

deferlendirmiqtir.

hukukundan

durumun

rekabet
kurtul-

Vo21'den daha az bir

devrahnmasr ilk bakrqta uygun bir ens-

trtiman olarak gdriilebilse de, efer Vo25'in altrnda ka-

sgnrl etkili olacak olan durum, potansiyel mtitgg_gp";

lan bu hisse oranr, adeta Vo25 ve rizerindeki bir iqti-

bisleri etkileyecek ve pazan onlar agrsrndan cazip ol-

rakin

\' ---* ,-.,..,.*

p

et-

kisinin olmamasrna rafmen, bunun biliniyor olmasr,

olamasa da, elektrik dair-

bu iqtiraki

trm iqletmelerinin

lan bir iqlemin, mevcut durum iizerinde doirudan

hareket edilmiq-

tir. Oysa Federal Mahkeffi€, her ne kadar bunun ke-

Zrra, bugtin yapr-

deki etkileri de deierlendirilmiqtir.

3ftan

grkaracaktrr.
Kanrmca, Federal Mahkeme, bu karar Eerge-

vesinde ekonominin

gergeklerini doiru

etmiq ve yasal dtizenlemenin

olarak tesbit

amacrna uygun bir so-

nuca ulagmrqtrr. Bu, Aggertal karan

ile ilgili her iki

tesbit agrsrndan da gegerlidir. Gergekten, bir yeni
girketin baqtan itibaren belirli ortaklann
kurulmasr

ile,

daha sonradan

bunlann,
qirkete

verdi$

yetkileri

qirket

iqleyiqi Eergevesinde

amaglarlnrn,
.b:*jyrumda-"t*"f.i"taraflann
Vo\|'in altrnda ir;tirak
Uirtikte, bunun uzesaihyorsa,

katrhmryla

baqtaki anla$ma gereii,
-;h"il;i
iqtirak
*r"au,

rinde bir etkinlik. sailamak
noktada dikkat

oldufu aErkga ortaya Erk-

edilmesi gereken nokta kanrmca gu

olmahdrr: Yasal srnrrlamanrn, iqtiraklerde 7o25 oranrndaki

srnrn

belirlemesinin

qirkete ortak olan kiqilerin

sebebi, bu miktarda

belirli yetkilerle

donatrl-

mlq olmahdrr. Yasal dtizenlemeden kaynaklanan
yetkiler4,

bu

esas stizleqme ile degiqtirilebilmektedir.

ekonomik etki agrsrndan hig bir fark bulunmamaktadrr. Ztra, her ne kadar kurulug aqamasrnda, bunlardan bir krsmr, ortak srfatrnr haiz deiil ise de, bu durumun meydana gelecefi bilinmektedir.
ise, kanrmca, rekabet hukuku

{

Diier

tesbit

adrna bir geliqmedir.

Boylelikle, rekabetin korunmasr sadece mevcut reka-

4.

Orneiin esas srizleqme defiqikliklerini engellemek ($ 179
AktG), sermaye artrrrmlan aqamasrnda ortaya grkan imkanlar ($ 182, 193, 202, 207, 22I) gibi. Bu yetkilerin kupsaml
ve
uylgulanmasrna
iliqkin
bkz.
Schmidt,
Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. Kiiln L992, s. 677 vd.; 645 vd.
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Karara esas teqkil eden olayda da esas scizleqme ile,

da, kararlara

yasal dtizenleme gergevesinde, sermayenin Vo25'i ora-

dan degerlendirmig

nrndaki hisselere sahip ortaklara

tanrnan yetkiler,

daha az bir sermaye payrna sahip ortaklara

tanrn-

esas teqkil eden olaylan ekonomik aglve salt yasal diizenlemenin

" zryle bafh kalmayarak olaylann yasal degerlendirmesini ekonomik gergevede gergekleqtirmigtir. Daha

maktadrr. Bu sayede, rekabet hukuku agrsrnda tingci-

farkh bir ifade ile, hukuku

rtilen

rarak ekonomik alana taqrmrq ve hukuki

vo25 oranrndaki

olan ekonomik etkinlik,

igtirak

ile elde edilebilecek

daha az bir iqtirak payr ile

sailanabilmektedir.

iqte Federal Mahkeme'nin

betle deferlendirdiii

bu husus, ekonomik aqrdan, re-

kabet hukuku

diizenlemesiyle

isa-

engellenrnek istenen

ekonomik boyutlannl
trr. Karrr*.u

kun doSru olarak kullanrlmasr
miqtir.

ozellikle

incelenmesi

gereken

rekabet hukuku

Mahkeme'nin

tiretti$i

etki aynrdrr ve engellenmek istenen sonucun meyda-

ekonomisi ve Ttirk hukuku

dnemli olan, hqku\i

agrsrndan dikkatle

yaklaqrmdrr.

Federal

gciziimlere katrhnak veya katrl-

iliqkil_eq.ln ekonomik esasa ve
tesbiti ve hukuki

gergevede degerlendirilmeleri
Alman Federal Mahkemesi, her iki karannda

ile yeni "tanrqan"

rnamak yOntinde tercih kullanrlsa dahi, kanrmca asrl

mele oturduklannrn

Sonug

bir

de huku-

suretiyle gergekleqtir-

rekabet hukuku

Ttirk

na gelmesine aynr duzeyde elveriqlidir.

iglemlerin

brmrr, hem ekonominin 'rr" h"*

raki , vo25 oranrndaki iqtirak ile eqit saymrqtrr. Zira,
de yarattrs

kendi dar alanrndan grka-

ve sonuglarlnr gcizcintine almrq-

sonucu yaratm aya uygun olan daha az orandaki iqti-

agrsrndan her ikisinin

laf-

iliqkilerin

!ebu

agrsrndan takip edilme-

si gerek bir yaklaqrm olarak benimsenrnelidir.
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