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Fransa idare Mahkemeleri on yrldan beri gahqmalarrm siirdtirmektedir. Damgtay, giderek hukuksal konulara daha gok de!'inmekle birlikte mahkemelerde idari davalann genel olarak artrg giistermesi nedeniyle, idari
mahkemeler biiytik oranda davalarr incelemeye devam etmektedir. Bu makale, bu tiir mahkemelerin ig ytikiinii ve Damqtay'rn ig yiikti iizerine bu
mahkemelerin etkisini ortaya koymaktadrr.
Damqtay ve idari Mahkemeler zamanla geliqerek ara drinemde lgb3'ten
bug{ine kadar geliqme giistererek iki ytiziincii yrhm kutladrlar. Giiniimtizde
ise, on yrldan beri idare mahkemeleri gahqmalarrm siirdtirmektedirler. Bu
durum, Fransa idare Mahkemelerini incelemek igin bir frrsat yaratmaktadrr.
Yazar, Fransa'daki mahkemelerin bu ikili sistemini benimsetmeye gahqmayacaktrr. Yazann biiyle bir niyeti yoktur. Tiim gagdaq milletlerin hukuksal yaprlanndaki genel ortak prensip olarak, anayasal deferlere uygunluk Fransa'da da esastrr.
Aynca yaza\ idare mahkemelerinin yog-unve yorucu iqleyiglerini de burada anlatma amacrnda delildir. Temyiz mahkemesi (Yargrtay)'dan gegen
tiim davalar (Brown and Bell, 1998:118)Damqtay ve Sayrgtay'a btitge frnans
disiplini mahkemesine, mesleki disiplin kurallanna, giigmen mahkemeleri
komisyonuna ve sosyal amagh merkez komisyonlan gibi kurumlara giinderilir.
- 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle idari istinaf mahkemeleri ve Damqtay'rn
hukuki aktivitesi nedir?
- 2000'h yrllann baqr itibariyle idari istinaf mahkemeleri ve Damgtay'rn
kendi rolleri nelerdir?
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Yirminci ytizyrhn baqrnda Fransa idare Mahkemelerinin
fonksiyonu nedir?

aynntrh

Bu makale yukandaki sorularla ilgilenen genel idare mahkemeleri konusuna yoiunlaqmaktadrr.
Anahtar

Kelimeler:

idari yarg rejimi, idare mahkemeleri.

r. ocAKzoooranirri irinenivln ioani isriNlr ueru<nnrpr,nni
rrururi axrivirrsi
\m DAr{rgrAYrN
$u gergepi giizden kagrrmamak iinemlidir, mahkeme iqlevini iizellikle
idare mahkemeleri kanahyla yerine getirmektedir, yasama orgam, bu kurumlara adli olmayan konularda da damgmaktadrr (idare mahkemelerinin
uzlagtrrma giirevi, belli idari komitelerin y<inetimi ve mahkemelerin isteii
durumunda damqmanhk rolti).
Damqtay'rn yaprsr ve fonksiyonlarr incelendifinde, bu kurumun hukuki
olduiu kadar idari birtalom fonksiyonlarrmn da oldu!'u rahathkla giirtlebiIir.
Burada verilen istatistikler bu kurumun sadece hukuki fonksiyonlan
ile ilgili olanlandrr. Biiylece tizellikle Damqtay igin rakamlar verilmekte
olup, bu rakamlar difer kurumlann da durumunu ortaya koyucu bir tizellik
taqrmamaktadrrlar.
- 1 Ocak 2OO0tarihi

bazr istatistikler
Tablo 1, 2 ve 3'de gtiriildiiSii gibi, 'yeni davalal ile giisterilenler kayrth
davalarr, 'karan verilmiq davalay' ise mahkemeler tarafrndan karara ba$lanmrq davalarr gtistermektedir. Ayrrca "net" istatistikler,devam eden davalan kapsamamaktadrr, bu davalarda hakim hukuksal konuya depinmek zorundadrr, Damgtay'da ve uyugmazhk btiliimiinde baqkamn emirleri, idare
mahkemeleri igerisinde rekabeti safl amak amacryla srmrlanmaktadrr.
itibariyle
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Tablo 1: Fransa Metropoltinde 27 idare Mahkemesi, denizagrrr ydnetimlerde
6 idare Mahkemesi ve denizagrrr topraklarda 2 idare Mahkemesi
Brtit

Net

r20,567

IL7,427

1999'da karan verilmis davalar

116,273

rI2,198

1 Ocak 2000 tarihi itibariyle bekleyen davalar

22L,542

209,247

1999'daki yeni davalar

Tablo 2: Yedi Idari Istinaf Mahkemesi (Bordeaux, Douai, Lyons, Marseilles,
Nancy, Nantes ve Paris)
Briit

Net

1999'daki yeni davalar

18,633

16,056

1999'da karan verilmis davalar

14,987

11,390

37,654

33,798

1 Ocak 2000 tarihi itibariyle bekleyen davalar
Tablo 3: Damqtay

Briit

Net

1999'daki yeni davalar

12,747

8,817

1999'da karan verilmiq davalar

13,551

7,581

1 Ocak 2000 tarihi itibariyle bekleyen davalar

LI,962

9,731

II. SON 10 YILDAKI

GELISMELER

^t.ipmn uannrcmnr,nni
Son 10 yrlda iki yeni idare mahkemesi oluqturuldu. Bunlar biri, 1 Nisan
1994 tarihinde Momoudzou bdlgesinde kurulan Arazi Tapulaqtrrma Mahkemesi, bu mahkemenin iiyeleri Saint de la Reunion'idare mahkemesi olarak
giirev yaptrlar. Bir dif'eri ise, 1 Eyliil 1997 tarihinde Melun'da Paris idare
Mahkemesi serbestlik kazandrrmak iizere kuruldu.
Yeni davalann brtit saJnsr 1989'dan befi Vo70 oramnda artrq gtisterdi.
idare mahkemesini tiimiiyle etkileyen uygulamalarda bir artrq, hatta mahkemelerin kararlannda, farkh ekonomik ve sosyal geliqmeye sahip biilgelerde
davalann zaman ve biiyiikliiklerinin dahi 9egitlilik giisterdi[i gtirtilmektedir.
1989 yrhnda idare mahkemesinde gdrev yapan hakimlerin saJnsr400 civarrnda idi ve bu rakam 1 Ocak 2000 yrhna gelindipinde tedrici olarak
576'ya ytikseldi. Bununla birlikte zabrt kAtiplerinin sayrsrnda da paralel bir
artrq oldu ve 1999'dabunlarrn sayrsrd,a737'yeytikseldi. Bilgi teknolojisi ve
prosedtirlerdeki bazr geliqmelerle birlikte (aqafirda yer verilmiqtir) personel
sayrsrndaki bu artrq, 1999'da kararr verilmiq davalann brtit sayrsrmn,
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1989'dakinin iki katrna grkmasr ile aqrklanmaktadrr. Ttim bunlann rgrgr altrnda, 1 Ocak 2000'de hakim baqrna ortalama dava ytikii, bir mahkemeden
diperine hala iinemli iilqtide farkhhk gdstermemektedir.
B. iDARi isriNAr

ffENiDEN DTJRU$MA) MATTKEMELERi

1 Ocak 1990 tarihinde, beg tane idare istinaf mahkemesi bulunmakta
idi ve bunlar idare mahkemelerinin reformlanm gergekleqtirmek iizere 31
Aralrk 1987 tarihli 87-LL27 sayrh uygulamalarr yapmak amacryla 1 Ocak
1.989tarihinde kurulmuqlardr.
Bunlann amacr, belediye ve kanton segimleri ile ilgili konular istisna olmak rizere, idare mahkemesi hakimlerinin temyiz iqlemlerinin tedricen
merkezden yaprlmasrm igermektedir.
1 Ocak 2000 tarihinde, yedi adet idari istinaf mahkemesi vardr. Marsilya'da idari istinaf mahkemesi L Eyltil 1997'de Lyon be Bordeaux mahkemelerinin sorumluluk alanlanmn btiltinmesi neticesinde kuruldu ve Douai ise
1 Eyliil 1999'da benzer qekilde Nancy ve Nantes mahkemelerinin briltinmesi neticesinde kurulmuqtur.
L999 yrhnda yeni davalarrn briit sayrsr 1989'daki davalann hemen hemen iki katrna ulaqtr. Bu durum, temyizdeki artrqlardan kaynaklanan bir
sonug de[ildir ve temyizlerin miktarr davalann ancak 7o 16'srdrr. Aqa[rda
agrklanan iki geliqmenin doial sonucu bu durumu doiurmuqtur.
Birincisi, 1995 yrhna kadar mahkemelere yetkileri tamamen verilmemiqtir. ikincisi ise, yukanda bahsedildig'i Crbi, idare mahkemeleri tarafrndan verilen kararlarrn saJnsr 1989 ve 1999 yrllan arasrnda iinemli iilgtde
artmrgtrr.
Aym periyot igerisinde, idari istinaf mahkemesine atanan hakimlerin sayrsr 1989'da46'dan, 1 Ocak 2000'detedricen 144'e y0kselmiqtir (Bu sayrya
mahkemelerin baqkahndan oluqan yedi Damqtay iiyesi dahil deflildir). Personel sayrsrndaki bu artrq, yeni kurulan mahkemelerin sahip oldulu deneyim
ve 1999'daki 2t3 zabft kdtibinin de mevcut olmasr ile 1,999yrhnda karara
baflanan davalann sayrsr neredeyse 1989 yrhndakinin 6 katrna ulaqmrqtrr.
Tiim bu kapsamda, biitgedeki ka5maklann yenilenerek geliqimi, incelenecek
davalann birikmesini iinleyecek kadar yeterince hrzh gergekleqmemigtir ve L
Ocak 2000 tarihinde dava sayrsr, 1 Ocak 1999'dakinin beq katrna ulaqmrqtrr.
c. DANr$TAY
1999 yrhnda yeni davalar ve karara baflanmrq davalarrn her ikisi igin
de brtit rakamlarrn, lg8g'dakilerden daha ytiksek oldu$u dikkat gekicidir
(srrasryla Vo55 ve Vo65 daha yiiksektir). Bu olafaniistii durum, idari istinaf
mahkemelerinin oluqumu igerisinde gu ana kadar yer almayan Damqtay tarafrndan kararlaqtrnlacak davalann saJnsrmdiiqiinmeye sevk etmektedir.
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Fakat bu durum iki nedenden dolayr daha dikkatli analizin yaprlmasrm gerektirmektedir. Birincisi, yeni davalar ve bunlardan karara bailanmrg
olanlar agrsrndan, Damqtay'rn adli iqlevinin gerqekten iinemli istatistikleri,
serilerin ve uyuqmazhk Biiliimti'niin Bagkail'nrn kararlanmn net sayrlandrr ki bunlar, davamn iiziine dokunmaksrzrn, idare mahkemeleri arasrnda
davayr gtizebilme yeterlilili ile srmrhdrrlar.
ikincisi, vizelerin reddi nedeniyle ortaya grkan davalar, giigmenlerin
statiilerinin reddedilmesi veya yasadrgryollardan girig yapma veya uzun siireli kahq yapanlar, yeni davalann ortaya grkmasrnda en dnemli nedenler
olarak gdriilmektedir (1999'da8817 davamn 5058'i bu qekildedir).
Bundan baqka, bu olafantisttihik, Damqtay'rn temyiz hakimi ile Yargtay hakimi arasrndaki adli iqleyiqindeki roliinri bozmaktadrr. Ug yaprcr drnek bu ola[antistii durumu gtisterebilir.
ilk ve son kararda hakimin yeterlili[inden dolayr Damqtay'a toplam
mtiracaatlar 1989'da Vo20'den 1999'da Vo38'e yiikseldi. Fakat mtiracaat konusu kapsamrnda gok daha fazla kararname veya dtizenleyici metin, mahkeme idaresinin yetkilendirdifi tek bir alandan daha geniq alam kapsamaktadrr. Aynca o bir gergektir, gtinkii elgilikler tarafrndan yabancrlara vize verilmemesi bu kapsamdadrr, toprak ihtilaflan konusunda mahkemenin yeterlilili bulunmadrS durumlarda ve yabancrlar a vize verilmeme sine iliqkin
itiraz mahkemesi iinemli geliqmeler kaydetmiqtir, qimdilerde ise yasal yapryr daha fazla krsrtlayrcr bir durum siiz konusudur.
Aym qekilde, 1999 yrhnda mahkemelerin verdifi kararlardan 2000 civannda karar Daruqtay'a intikal etmekle birlikte bunlann hemen hemen tamamr srmr drqr etme ile ilgili temyiz davalandrr. Bu konuya iliqkin temyiz karan hemen verilmemekte ve istinaf mahkemesine (yeniden duruqma) havale
edilmektedir. Qiinkti ilk etapta ytiriitmeyi durdurma karan verilmekte ve idare mahkemesinin gok krsa bir siire igerisinde kararrm vermesi gerekmektedir.
Sonug olarak, 1999 yrhnda 8817 miiracaattan 3176'sr temyrz yoluna
baqvururken; sadece1707'si istinaf mahkemesinin kararlanmn aksi yrintinde sonuglandrrrlmrqtrr. Geriye kalan davalar ise farkh uzmanhk alanlannda olup, yeniden duruqma aracrhsyla Daruqtay'a gtirtilebilmektedir. istinaf
mahkemesinin kararlarrna itiraz nedeniyle temyize giden davalarrn ortalama oram gergekte sadeceVoL{'tir.
III. iDARE MAIIKEMELERiNiN ROLTJ,2OOO'LiYILI,ARDA iStiNI,T
II{AHKEMESi \IE DANT$TAY
idare mahkemeleri piramidin tabamnda yer alan bir fonksiyona sahiptirler ve bunlar idari davamn ilk aqamasrnda normal hakim gibi gtirev yaparlar, uygulamada ise son bagvurulacak hakim olarak iqlev g6riirler.
Yiirtirliikte

Damgtay'a ilk etapta atfedilen tizellik iki qekilde gOriilmek-
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tedir, bir yandan ferdi kararlar veya diizenleyici kararlara karqr, bakanlann diizenleyici kararlanna ve idari kararlara kargr dava agabilme yolunun
bulunmasrdrr. Di['er yandan ise, tek bir idare mahkemesinin yetki alammn
titesindeki davalara iliqkin idari kararlara karqr yeniden dava agabilme veya idare mahkemelerinin kararlarr gergevesindeyer alan konulann drqrndaki idari davalar bu kapsama girmektedir.
Yeterliliklerin yerel otoriteler durum yeterliliiine ait gok sayrdaki ferdi
kararlar kategorisi iizerinden iist diizeyde transferinde gift taraflr bir hareket bulunmaktadrr, durum yeterlilipi son 15 yrlda geligmigtir ve muhtemelen geligmeye devam edeceii giiziikmektedir. Bu durum mahkemelere dava
agrhqlannda, olaylarrn srradan konusuna bafh kahnarak yanhq mahkemelere dava agrlmasr ve btiylece dava yiikiintin yanhqhkla deiiqtirilmesini ortaya grkaracaktrr.
Bundan da iite, yetkili elgilikler tarafindan vize verilmemesi ile ilgili
durumlar harig olmak izete, Damqtay on yrl iinceki dava sayrsrndan daha
gok sayrda davayr ilk kez incelemek iizere kabul etmemektedir. 1999'da Damqtay'rn ilk kez almrq oldu!"u miiracaatlar, idare mahkemelerinin aldrlr
mtiracaatlann Vo3'idtndendaha azrm kapsamaktadrr.
Ozellikle, idare mahkemesi kararlarrmn temyize gidenlerinin orant Vo
16 diizeyindedir. Temyize giden davalann iigte ikisi aym qekilde geldipi gibi
onaylanmaktadrr. Qok geqitli konularda (vergi, kamu hizmeti, planlama ve
gewe, taahhtitler ve imar iqleri, yabancrlara iligkin diizenleme ve di$er dtizenlemeler) idari davalar agrlabilmekte ve bunlann saJnsr,bu konulardaki
davalarrn toplamr qeklinde bulunabilmektedir.
Genel olarak, yeterli dtizeyde idari davalar siirekli agrlmaktadrq bununla birlikte iligkilea her idare mahkemesinin hukuki karanmn dengeli
olabilmesi gereii ve tizellikle idare mahkemesinin kararlanmn dayanaklan
ile miiracaatlann siirekli artma ep.iliminde olmasr ve davacrlarrn makul bir
siire igerisinde bir karara ulagrlmasr yiiniindeki gtiglii talepleri koquluna
ba$h olarak srmrlandrnlmaktadrr.
Yukanda bahsedilen adli ve idari iqleyiqin paralelinde bu iqlerin ytiriittilebilmesi iqin biitge kaynaklanmn da diizenli bir artrq giistermesi gerekmektedir. Kanun koyucu; idare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemeleri
kanununun 4. maddesinde bazr istisnai durumlan agrkhpa kavuqturmak
iizere son on yrlda 2 - 3 kez bunun iizerinde gahgma ytirtitmiiqttir, bu konuda hakem kararlan bagkan dahil en az tig hakim tarafrndan ahnmaktadrr.
Dava konusuna gtire azveyagok krsaltrlmrq bir prosediirtfur arkasrndan,
idare mahkemeleri kayrth ve karara baflanacak konulara iligkin ttim mtiracaatlann bugtinlerde hemen hemen tigte biri tek hakim tarafindan sonuglandrrrlmaktadrr. Bu durum iinem arz etmektedir, zira idari konularda kanun koyucu tarafindan tek hakimin karara almasr segeneii yolunu tercih
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eden uygulama baqlamrqtrr, kronolojik olarak bu uygulama iizellikle srmr drqr etme konusundaki emirlerin diizeltilmesi bakrmrndan tizel bir rejimdir.
Fakat gegmiqte bu durum, talep baskrsrna mahkemelerin ilk aqamada adaptasyonu igin tincelikli olarak uygulamasr gereken bir yenilikdi.
idari mahkemeler tarafrndan ahnan kararlann yeniden giizden gegirilmesi igin idari istinaf mahkemelerinin bir giriqimde bulunma yetkisi yoktur,
bununla birlikte bir istisnai durum olarak belediye ve kanton segimlerine
iliqkin davalann temyizi Damqtay'da giiriilmektedir. Bu durum, Damqtay
tarafrndan uygulanan prensibin bir sonucudur. Dosyadaki dokiimanlar deliqtirilmediS siirece, daha alt diizeydeki bir mahkeme hakimi veyatemyiz
hakimi tarafindan karar tartrqrlamaz, aksi takdirde hukuksal bir hata veya
hukuki kategoride bir hata yaprlabilir.
Sonug olarak, idari istinaf mahkemeleri uygulamada idari yargl aqrsrndan Onemli problemleri belirlemektedir. Orne!'in kamu gahganlarrmn baqansrz olup olmadrfr veya tazmin edilmesi gereken kayrp miktan veya yaprIan iqlerin vergi agrsrndan muhasebe deperi ya da kamu yararr bakrmrndan
bir binayr inqa eden frrmamn binadaki eksiklikler nedeniyle yiiklendili taahhiit sonrasr sorumluluk bu kapsamdaki problemlerdir.
idari istinaf mahkemelerinin sayrlarrmn az olmasr ve kdlrt ya da bilgisayar ortamrndaki drqsal ve igsel kararlarr kullanmalan, durugmamn bir
btiltimti olan karar alma aqamasrndahomojenlili saflamada biiyiik kolayhk
getirmektedir. idare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemelerinin iiyeleri
aym kuruma baph olarak gahgrrlar (bununla ilgili olarak 6 Ocak 1986 tarihIi 86-14 sayrh karar,25 Mart 1997 tarihli9T-276 sayrh en son diizenleme
ile deiiqtirilmiqtir). Bu mahkemelerin iiyelerinin terfisi biiyiik oranda verdikleri ilk karar ile temyiz karan arasrndaki uyuqmaya ba!'hdrr, qunu hemen hatrrlamak gerekir ki, temyiz iqlemi mahkemelerdeki aym konulu davalarda ahnan gok farkh kararlar arasrnda birlikteli[i aflamaya yOnelik
ciddi katkrlar yapmaktadrr.
Damqtay, idare mahkemeleri igerisinde ikili bir rol iistlenmiqtir. Birinci olarak, Damqtay tilke srmrlan igerisinde idari kapsamdaki genel hukuksal prensipler ve yazr kurallar bakrmrndan birlikteliEi (yeknesakhgr) saElamaktadrr. Damqtay yrllardan beri geleneksel qekilde bu roliin gere$ni, ilk
ve son baqvuru mercii olarak, temyz mercii olarak veya temyize baqvuru
mercii olarak yerine getirmektedir.
Bununla birlikte, 31 Arahk 1997 tarihli 97-L727 sayrh diizenleme, idare
mahkemeleri hakimlerinin tizerinden temyiz ytiktinti kaldrrmayr amaglamrqtrr.
Sonugta idari istinaf mahkemelerinin kararlanna kargr agrlan temyiz
baqvurulanmn sa5nsrndaartrq olmugtur. Bdylece, yeni hukuki problemlere
verilecek cevaplan daha hrzh bir qekilde ortaya koyabilmek igin bir mekanizmamn bulunmasr (giiztim yolunun) gere[i ortaya grkmrqtrr.
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Bu yeni diizenlemenin 12'nci maddesi, yeni bir hukuksal davamn karannda oldukga ciddi zorluklarla kargrlaqrhyorsa o takdirde karar verilmeden
tince dosya idari mahkeme veya idari istinaf mahkemesi tarafrndan iince
Damqtay'a gdnderilir ve karann bir pargasr olarak oradan gelecek cevap istenir, briylece daha temyiz iglemi baqlamadan dava dosyasr 6nce Damgtay'a
giinderilerek dosya sa['lam hukuksal prosedtirlere giire incelenir.
Damqtay tig ay iqerisinde bu davayr incelemelidir. Dava ile ilgili bir fikir olugturulamadr!,rnda yada karar igin stire yetmedi!-inde, Damqtay frkrini beyan edinceye kadar dava ttm ytinleri ile beklemede kalrr.
Damgtay'rn beyan ettiEi fikir normal mahkemeyi yasal olarak ba[Iamaz; ancak adli sistemin saflrkh iqleyiqinde, mahkeme karanmn arkasrndan bu karar igin temyize baqvurma yoluna gerek kalmamasr istenen bir
durumdur. Bu mekanizma, yeni yasal uygulamalann yorumlanmasrm hrzlandrrmak igin uygun bir mekanizma olarak kendini g6stermektedir, iirneiin vergi konularrnda veya idari mahkemelere baqvuru prosediiriiniin kurallanmn agrfa grkmasr bahrmrndan iinemlidir.
idare mahkemeleri sistemi igerisinde Damqtay'rn ikinci rolii, idare mahkemeleri ve idari istinaf makinelerinin yiinetimi ve denetimi ile birlikte bunlann
iiyelerinin ilk baqtaki ve devam eden efitimlerini saflamaktrr. 31 Temmuz
1945 tarihli kararnamenin 23. maddesi Damqtay'a idare mahkemelerin denetimini stirekli g6rev olarak vermigtir. Bu gtirev,difer Damqtay iiyelerinin yardrmcr olduiu Damqtay Baqkan Yardrmcrsr'runyetkisi altrnda getirilir.
1953 yrhnda idare yargr giirevi yamnda valilere damqmanhk yapan organ (iI idare Kurulu) idari mahkemelere diintiqtiiriilmiiqtiir, ilk etapta idari hukukun normal bir hakimi qeklinde gahgtrlar. Denetim hizmetinin sorumlusuna, idare mahkemeleri baqkanlanmn deferlendirilmesi giirevi verilmiqtir ve bu deierlendirme yrlhk bazda yaprlmrqtrr, hatta bu mahkemelerin tiyeleri daha sonralarr igiqleri bakanh[r tarafrndan yiinetilmigtir.
Bu belirsiz durum, ilk kez temel olarak 6 Ocak 1987 tarihli 86-L4 sayrh dtizenleme ile defigtirilmigtir. Bu dtizenleme, on tig tiyeden oluqan yiiksek
konseyin, beq iiyesi kurum tiyeleri tarafrndan segilecek ve aynca srrasryla
cumhurbagkam, meclis baqkam ve senato baqkanh$ ile Damqtay bagkan
yardrmcrsr tarafrndan aday giisterilmiq tig kiqiden oluqan idare mahkemelerinin tiyelerinin ba[rmsrzh$m teminat altrna alan kurallar getirmiqtir.
Yiiksek Konsey, mahkemelein or ganizasyonu hakkrndaki sorulara iliqkin tavsiyeler veya hakimlerinin kariyerleri ile ilgili konularda frkir belirtmek gibi bir giice sahiptir.
3l Arahk 1987 yrhnda idari istinaf mahkemelerinin kurulmasr ile ikinci adrm atrlmrq oldu.l9 Arahk 1989 tarihli ve 89-915 sayrh Kararname idari mahkemelerin ve idari istinaf mahkemelerinin ytiksek konseyinin baqkanrnrn, Damqtay Baqkan Yardrmcrsr olmasrm saflamrqtrr.
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Yiiksek Konseyin Bagkam olarak Damgtay Baqkan Yardrmcrsrmn giirevi, idari mahkemeler ve idari istinaf mahkemelerinin kurallarrmn yiinetimini saflamak ve mahkemelerin giderlerini denetlemektir
Bdylece bir yanda on yrldan beri ttim ilgili biitge kalemleri Adalet Bakanhlr biitgesine verilmekte ve bu biitge kalemlerinin ytinetimi Damgtay
Genel Sekreterli$i Ofrsi tarafrndan ytiriitiilmektedir. Di!'er yandan, yiiksek
konseyin fikirlerine ve iinerilerine uyulmaktadrr.
Uygulamada davalara baflr olmak iizere karar mercii Cumhurbaqkam,
Adalet Bakam veya Adalet Bakam'mn temsilcisi olarak Damqtay Baqkan
Yardrmcrsrdrr.
A5rnca, idare Mahkemeleri ve idari istinaf Mahkemelerinin kurullarrmn statiisii, Damqtay'da 6 ayhk bir gOrevlendirme esasrna dayamr. Stajyer
Hakim bir mahkemeye atanmadan dnce, ulusal yiinetim okuluna qahgma
yapmak iizere giinderilir veya en az siireli devlet memurlanAkategorisi e[itim programrndaki segimlerden sonra atamasr yaprhr.
Bu tip segim ve atama iqlemleri ile yerinde yaprlacak periyodik denetleme uygulamasr; Damgtay, normal mahkemeler ve idari mahkemeler araslnda bilgi akrqrna katkr sailamaktadrr, tizellikle hakimler ve mahkeme giirevlilerinin kariyerleri konusu ile mahkeme kararlarrna yardrmcr olacak bilgisayar temelli dava yiiriitme iglemlerinde ve yazrh mahkeme kararlarrnda
katkr saflamaktadrr. Bu durum, idare mahkemelerinin etkinlili ve de!'erlendirilmelerine iliqkin tiim kriterlerin ortak yanumasuu da ortaya koymaktadrr.
rv. 2f iNci vuzvn rN BA$TNDAFRANSrZ ionnn
KAPSAMLI FONKSiYONU

MAHr{EMELERiNiN

Genel olarak, hdkimlerin hrzh ve etkin karar verme iste!'i giderek artmaktadrr. idari Yarg prosediiriiniin prensipleri ve kurallarr, 2000 yrhnda
yiiriirlii['e girmesi gereken idari mahkemeler sistemi igerisinde qekillenecektir. Bu konu, iinemli geliqmeleri kapsamaktadrr. Bunlardan bazrlarr gelenekseldir, idare hAkimi, taraflar arasrnda ve yazrh olarak yargrlama prosediiriinfl iqletir ve belirli bir zaman srmrr iqerisinde davahm gtizlemlerini
ortaya koymasr iqin tegvik edici bir giice de sahiptir. idare hakimi, yargrlama siirecini bir tarihte bitirerek karanm vermektedir, veya hatta dava mtiracaatrmn gergekleqmesindenbelli bir siire sonra da karanm verebilmektedir.
idari mahkemenin karanmn temyizi gegici bir erteleme etkisine sahip
depildir ve bu nedenle, efer davah mtiracaat ederek temyiz mahkemesinden
davamn gegici olarak durdurulmasr sonucunu ahyorsa, davah sadecekarara uyma durumunda olabilir.
Bazr iinemli geliqmeler ise son yrllarda ortaya grkmrqtrr. 8 $ubat 1995 ta-
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rihli 95-125 sayrh yasa qunu getirmiqtir, son hiikmiin veya karann yiiriitiilyerine gemesinde bir baqansrzhk olmasr durumunda, eier yiiktimltltiitin
tirilmesi gerekiyor ve mahkeme tarafindan verilen karann uygulanmasrndaki adrmlar belli bir siire iginde gergekleqmiyorsa;bundan dolayr zarar goren taraf, karan veren mahkemeye miiracaat edebilir ya da karar, temyiz iqlemi igin temyiz mahkemesine gider.
Bu kanun ayru zamanda, davacrmn idare mahkemesi, idari istinaf mahkemesi veya Damqtay'dan izin (<irne['in planlama izni) iptali talebinde veya
gerekli durumda ya verilen izni yerine getirme veya en azrndan belli bir zaman dilimi igerisinde miiracaatrn yeniden incelenmesi talebinde bulunabilmesine imkan tammaktadrr.
Tecriibeler giistermiqtir ki, 8 $ubat 1995 tarih ve 95-125 sayrh yasa ile
getirilen yeni yaklaqrmlar tizellikle bazr gahsi konulan gtiziime kavugturmak igin kamu hizmetlerinin gtirtilmesinde veya yabanolar konusunda davacrlar ve onlann damqmanlan tarafrndan kullamlmrqtrr, fakat bu yaklagrmlar aym zamanda bazen yetki aqrmr davasr durumlannda, kanunu uygulamak igin diizenlemeler yapmak amacryla hiikiimete kanun hiikmiinde kararname grkarma yetkisinin karqrsrnda olunduiu zamanlar da kullamlabiIir.
Fransrz iaari tttatrt<emelerinekrsa bir stire sonra yeni bir gahqma alam
agrlacaktrr. Yazrm srrastnda, parlamentoda iki yeni yaklagrmr igeren kanun
teklifr tartrqrhyordu. Bir yandan kanun teklifi, idari rslah uygulamasr igin
kamu giirevlilerinin kigisel durumlan hakt<rndaki kararlara kargr, bir kamu
giirevlisi tarafindan mahkemelerdeki geliqmelerin belirlenmesi amacryla
Damqtay'da yaprlacak bir kanun hiikmtinde kararnameyi getirmektedir. Bu
kararname, son yrllarda sonuq verici geliqmelerin saplandrlr idari konularda karar vermenin alternatif gekillerinin dizaymna iligkin prosesi yeniden
harekete gegirmeyi igermektedir. Bunlar arsrnda 6 Ocak 1986 tarihli yasa
ile idari mahkemelerin uzlaqtrncr ek fonksiyonlan ve bazen tinemli miktarda para konulanmn da gegti!'i davalar siiz konusu olabilmektedir.
Diper yandan yukanda anlatrlanlardan baqka, mevcut prosedii'rlerin
basitleqtirilmesi, birleqtirilmesi ve onlann igsel mantrSmn geniqletilmesi
ile bu yaklaqrm idari konularda samimi bir yarg oluqturmaktadrr, bu yaklaqrm aJrm zamanda,yazrl: veya siizlti olarak taraflar arasrndaki yargrlama
stireci sonunda, belirli bir zaman igerisinde kamuda karar verilebilmesi igin
ihtiyati tedbirleri de ortaya koymaktadrr.
Acil durumlarda yargrg iizellikle, kamu kurumunun veya kamu hizmeti giiren iizel sektiiriin yasadrqr uygulamalan nedeniyle ciddi tehdit altrnda
bulunan insan haklarrm korumak igin gerekli tiim tinlemleri alabilir. Oysaki kamuoyuna agrk olmave rekabet unsurlan bakrmrndan kanuna uymayan
yiinlerinAvmpa direktifleri ile uyumlu hale getirilmesi igin gerekli dtizenle-
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meler yaprhr, prosedtir tamamlamncaya kadar anlaqmamn imzalanmasrm
ertelemek amacryla miiracaat yaprhr yaprlmaz koruma iinlemi olarak hakim gerekli iqlemi yapar.
Kanun yiiriirlii!'e girdilinde, bir mahkemenin baqkam olacak yargrq veya bagkan tarafrndan en az krdemlilipe sahip hakim gerekli tedbirleri alma
yetkisini elinde bulunduracaktrr ve daha alt diizeydeki mahkeme tarafindan dava ile ilgili karar verilinceye kadar taraflann gticiini.i dengelemek
amacryla kamuoyunda stizlii bilgiler rqrlr altrnda gahqmalanm gergekleqtirecektir.
Biraz iyimser dtigtince ile davacrlar ve bunlann damqmanlanmn bu yeni yasal yolu kullanacaklan diiqiiniilebilir. $unu siiylemek miimkiindiir, sadece belirli kiqisel davalarrn olmasr durumunda, yargg idarenin bir karan
veya davramqrndan yasadrqr zarar gtirdii[iinii dtigrinebilir veya yasadrqr durumu derhal durdurmak igin uygun koruyucu iinlemi kamu hizmeti yaparak
alan iizel sektiir kurumunun siiz konusu oldu[u durumlarda, son karar bazr pratik etkilere sahip olacaktrr.
$u konu Onemlidir ki, miiracaatlarla ilgili olarak hakimlerin harcadr!,r
zamarr ile davalann karara baplanmasr srrasrnda harcanan zaman arasrnda uygun bir denge yakalayabilmek iqin idare mahkemeleri gahgmalanm
yoSunlaqtrrabilirler bu iqlem makul bir siire igerisinde yaprlmahdrr, bu stiregte duruqmamn her kategorisi dikkate ahnmah, her iki tarafrn incelemesini takiben, Damgtay'daki kanun stizciistiniin ulaqtrlr sonuglar belirlenmelidir.
Mahkemelere tamnan adli rol gdz iiniine ahndrfnnda, hakim mahkemenin bir iiyesidir, bu hakim, konular hakkrnda dtiqiincelerini beyan edebilir
ve he duruqmada bunlar gergekleqebilir ama tarafsrzhk ve baprmsrzhk esastrr. Kanunlarla birlikte, davalara iligkin hiikiimlerin giiriiqleri de karan qekillendiren iinemli bir unsurdur.
Bu konuda tam resmi bir tammlama heniiz olmamakla birlikte, uzun
zamandan beri uygulamadan edinilen tecriibe qunu gdstermektedir, bu
fonksiyonlan taqryan hakimler adli fonksiyonlarrnrn qeffaflr!'rna katkrda bulunmaktadrrlar ve fonksiyon sadece Damgtay tarafindan kontrol edilmemektedir, bununla birlikte idare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemeleri
tarafrndan ve hatta mahkeme karanmn davamn sonucunu deliqtirmedi[i
durumlarda da kontrol m'ekanizmasr gahqmaktadrr.
Bundan baqka, idari mahkemede, bir avukat tarafrndan temsil edilme
durumunda dava geniq bir boyut kazamr, kamu davalan ve davahmn yerel
kurumlar olmasr durumunda kanun siizctisti dikkate deper olmayan elitsel
depere sahip olabilir, iizellikle kamu kurumunun gtirevini yerine getirirken
u[radrfr bagansrzhk sonucu dnemli tazminatlarrn sdz konusu oldu[u gok
sayrdaki iddiamn bulundu$u durum buna en iyi iirnektir.
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Bu kapsamda, kamu yagamrnda sug hukukun aqrrr kullammr konusunda mevcut Fransrz kamu tartrqmasrmn karmaqrkh!.rm inkar etmeksizin, qu
tiq gergepi benimsemek gerekmektedir. Birincisi, hakimin e[itimi ve mesleki aktivitesi yardrmr ile idare hakimi di!'er normal hakime gdre idarenin iqleyiqi ve organizasyonu hakkrnda daha agrk bilgilere ve deneyime sahiptir
ve biiylece idare hakimi, neyin "normal", neyin de "normal drgr" olduiunu bilir. ikinci olarak, mapdurlann tazmin edilmesi hakkrndaki iddialara cevap
vermek gibi bir rolleri yoktur, ama kamu kurumlanna karqr meydana gelen
zararLrrparasal yiinden tazmin edilmesine iliqkin kamu hukuku kurallanm
mtimktin oldulu kadar uygular. Ugiincti olarak, idari yarglama prosediii:rii,
idare mahkemesine benzemektedir.
idari mahkeme, davada yer alan kurumun dokiimanlarr ve belgeleri ortaya grkarmasrm emredebilir ve bu konuda kurumlann baqansrz olmalarrndan dolayr bazr sonuglar grkarabilir; idari mahkeme tarafsrz uzman raporu
isteyebilir, stiz konusu yerin giiriilmesini veya taraflann kamtlanm sunmalarr igin onlan davet edebilir, do[ru sonuca giitiirecek gekilde kiqilerin topIanmasrm saplayabilir, imzalann incelenmesini isteyebilir veya iiyelerden
birini biilgede yeni dokiimanlarr elde etmesi igin giirevlendirebilir.
$undan da emin olmak gerekir ki, idari davalann biiytik go!'unlufl'unda
kararlar davamn tiim yiinlerini kapsamaktadrr. Fakat Su var ki, yeni yizyrhn baqlangrcrndaki genel kapsamda idari davalann varhlr dikkate deSerbir
orandadrr ve kamu kurumlan, ekonomik akttirler ve bu konunun savunuculan veya hakimin problemini giizmek istedili sosyal grup arasrndaki basit
anlagmazhklann bulundupu davalar da yine bu gruba girmektedir.

NOTI,AR
l) Makale Avrupa Kamu Hukuku Dergisi'nden ahnmrqtrr.
Kluwer Law Internatronal, 2000, CiIt 6, Sayr 3.
2) Yaza4 Fransa Danrqtayrnda, idari Karalann Denetlenmesinden Sorumlu Bagkan olarak gdrev yapmaktadrr.
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