
Avrupa’da insan haklarının garantörü olarak ulusal parlam
entolar

Avrupa’da insan 
haklarının 
garantörü 

olarak ulusal 
parlamentolar

Parlamenter el 
kitabı 



Avrupa Konseyi

Parlamenter El Kitabı
Bu doküman Avrupa Konseyi  

Parlamenter Meclisi, Hukuk İşleri ve  
İnsan Hakları Komisyonu Sekretaryasıyla  

işbirliği halinde, Londra Middlesex 
Üniversitesinden (Birleşik Krallık)  

Dr. Alice Donald ve Bn. Anne-Katrin Speck 
tarafından hazırlanmıştır.

Avrupa’da 
insan haklarının 

garantörü 
olarak ulusal 

parlamentolar 



 İngilizce baskı
National parliaments as guarantors 

of human rights in Europe – 
Handbook for parliamentarians

Bu çalışmada belirtilen görüşlerin 
sorumluluğu yazarlarına ait olup, 

bunlar Avrupa Konseyinin Resmi 
Görüşünü yansıtmayabilir.

Bu belgenin tümünün veya bir kısmının 
çoğaltılması veya çevirisiyle ilgili istekler 

İletişim Müdürlüğüne  
(F-67075 StrasbourgCedex veya 

publishing@coe.int) yapılmalıdır. 
Bu belgeyle ilgili diğer tüm 

yazışmalar Parlamenter Meclis 
Sekretaryasına iletilmelidir.

Kapak ve sayfa düzeni:  
Doküman ve Yayın Bölümü 

(SPDP), Avrupa Konseyi

Fotoğraflar: ©Avrupa Konseyi

©Avrupa Konseyi 2020 
Avrupa Konseyinde basılmıştır

mailto:publishing%40coe.int%29?subject=


 ► Sayfa 3

İçindekiler
ÖNSÖZ 7
KISALTMALAR 9
TEMEL TERIMLER SÖZLÜĞÜ 10
KISACA AVRUPA KONSEYI 13

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 14
Bakanlar Komitesi 15
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 15
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  15

BÖLÜM 1 – BU REHBERIN AMACI NEDIR? 17
BÖLÜM 2 – PARLAMENTERLERIN INSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERI 
NELERDIR? 21

2.1. Parlamenterlerin insan haklarının garantörleri olduğunun giderek 
daha çok anlaşılması  21

2.2. Parlamenterlerin pozitif eylemde bulunma yükümlüğü  25

BÖLÜM 3 – PARLAMENTERLER INSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERINI 
YERINE GETIRMEK IÇIN NELER YAPMALIDIRLAR? 27

3.1. Parlamenterlerin insan hakları işlevleri 28
3.2. İcra erki, parlamenterlerin insan hakları görevlerini yerine 

getirmelerini nasıl sağlamalıdır? 37
3.3. İnsan haklarının ortak bir sorumluluk haline getirilmesinin hayata 

geçirilmesi  43

BÖLÜM 4 – PARLAMENTERLER INSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERINI 
YERINE GETIRMEK IÇIN NASIL ORGANIZE OLMALIDIRLAR? 49

4.1. Parlamentoların insan hakları çalışmalarının düzenlenmesine yönelik 
çeşitli yöntemler 51

4.2. Bütün parlamenterlere insan haklarının garantörleri olmalarında 
destek verilmesi  57

BÖLÜM 5 – PARLAMENTERLER INSAN HAKLARI YAPILARININ ETKILI BIR 
BIÇIMDE ÇALIŞMASINI NASIL SAĞLAYABILIRLER? 61

5.1. Statüsü ve görev tanımı  62
5.2. Üyelik   63
5.3. Yetkiler  63
5.4. Çalışma usulleri  64
5.5. Harici ilişkilerin geliştirilmesi 66
5.6. Eğitim ve teknik destek  68
5.7. İnsan Hakları Komisyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi 69



Sayfa 4 ► Avrupa’da insan haklarının garantörü olarak ulusal parlamentolar

BÖLÜM 6 – ARLAMENTERLER AVRUPA KONSEYIYLE DAHA YAKIN BIR 
ÇALIŞMAYI NASIL GERÇEKLEŞTIREBILIRLER? 73

6.1. Parlamenter Meclisi delegelerinin özel rolü ve sorumluluğu 74
6.2  Parlamenterler Avrupa Konseyi ile nasıl daha yakın bir ilişki kurabilirler? 77
6.3.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin saygısını kazanma: Mahkemenin 

iyi parlamento uygulamalarını takdir etmesi 84

SONUÇ 89
EK 1 – PARLAMENTER KONTROL LISTESI 91
EK 2 – AKPM’NIN 1823 (2011) SAYILI KARARI 95
EK 3 – YARARLANILABILECEK ILAVE BELGE VE KAYNAKLAR 99



 ► Sayfa 5

A vrupa system İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan sistem, 
günümüzde egemenlik yanlılarının çeşitli saldırılarına maruz kalmakta 
ve bu saldırıların bir bölümü, Kuruluşumuzun kurucu üyeleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ancak – ister sadece güvensizlikten, ister Sözleşmenin 
kapsamının sınırlandırılmasına veya hatta askıya alınmasına yönelik girişim-
lerden kaynaklansın – önümüzdeki sorunlar ne olursa olsun, bu güçlükleri 
birlikte aşabilmek için, bu sorunlara karşı sağlam bir duruş sergilerken, aynı 
zamanda yapıcı bir biçimde mukabele etmeliyiz.

Avrupa Konseyine ve onun temel enstrümanları olan Sözleşmeye ve AİHM’ye 
saldırıldığında – saldırıya uğrayanlar Avrupa vatandaşlarıdır ve o nedenle de, 
hakları ve devletle olan ilişkileri kapsamında korunmaları zaafa uğramaktadır.

İnsan Hakları Sözleşmesi sistemimizi savunmak ve yetkilerini net ve açık bir 
biçimde vurgulamak, Avrupa’nın 830 milyon vatandaşının çıkarları açısından 
Parlamenter Meclisin ve onun her bir üyesinin görevidir.”

Liliane Maury Pasquier
Avrupa Konseyi 

Parlamenter Meclis Başkanı Haziran 2018
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Önsöz

P arlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi gibi, Avrupa 
Konseyi üyesi devletlerde bulunabilen değişik yönetim sistemlerinin 
özellikleri bir yana; parlamento, temsili demokrasinin tam merkezinde 

yer alır. İşte o nedenle de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa 
Konseyinin kurumsal çerçevesinin tam kalbinde yer almaktadır. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (Mahkeme) ve AKPM’nin güçlendirilmiş rolü, diğer bölge-
sel kuruluşlara nazaran Avrupa Konseyinin en ilginç özelliklerinden biridir ve 
Avrupa Konseyine artı değer katar.

Ancak ulusal parlamentolar, Avrupa Konseyinin üç temel direği olan demok-
rasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin görevini AKPM’nin etkili 
bir biçimde yerine getirmesi için aktif işbirliği yapmalıdırlar. Dahası, yakın 
zamanda oluşturulmuş Hukukun Üstünlüğü Kontrol Listesinde, Avrupa Hukuk 
Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) tarafından net ve pratik 
bir biçimde kurallaştırıldığı gibi, insan haklarının tam olarak korunması ve 
hukukun üstünlüğüne uyulması sağlanmadıkça, bir parlamentonun salt varlığı 
ve çalışıyor olması, o yönetişim sisteminin demokratik olmasını sağlamaz.

Hassas bir alan olan insan hakları konusunda her ulusal parlamento esas itiba-
rıyla bir yasa koyucu olarak faaliyet gösterir. O nedenle, bir ulusal parlamentonun 
bir hak ihlali yapması veya çıkardığı ulusal bir yasayla – özellikle de Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinden (Sözleşme) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihatlarından kaynaklanan standartlar başta olmak üzere – uluslararası stan-
dartlara göre yetersiz koruma sağlaması riski her zaman mevcuttur. O nedenle, 
her ulusal parlamentonun başlıca görevi, ulusal mevzuatı Sözleşmeyle ve 
Mahkeme içtihatlarıyla uyumlu hale getirmektir. Elbette, ulusal parlamentolar 
esas itibarıyla, Mahkemenin devletlerini ilgilendiren kararlarına ve daha geniş 
bir çerçevede, Mahkeme kararlarının res judicata’sına (mahkemenin kesin 
hükümlerine) devletlerinin uymasına aktif bir biçimde katkıda bulunmakla 
yükümlüdürler.
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Ayrıca, ulusal parlamentolar sadece icra erkinin insan haklarına ne derecede 
saygı gösterdiğine nezaret eden denetçiler olarak hareket etmekle kalmayıp, 
sorunlara ışık tutarak, bunların aşılmasına yönelik kurumsal baskıyı oluşturarak 
ve gerekli yasama girişimlerinde bulunarak, bu alanda sürekli parlamento 
denetimini uygulamalıdırlar. Ulusal parlamento, ulusal yüksek mahkeme ve 
anayasa mahkemesi üyelerinin seçilmesi sürecinde yer alıyorsa, insan haklarının 
korunması doğal olarak bu üyelerin seçimiyle ilgili temel bir kriter olup, erkler 
ayrılığı ilkesine kesinlikle uyulması temin edilmelidir. 

Ulusal parlamentoların yasama ve denetim işlevleri bu parlamentoların, 
ulusal anayasalarda sağlanan organizasyonel yapılar içerisinde (komisyonlar, 
sorumluluklar vb.) ve parlamentoların çalışmasını düzenleyen yönetmelikler 
kanalıyla insan haklarının garantörleri haline gelmesini sağlar. Ulusal parla-
mentoların ve üyelerinin bu alanda uyanık olmaları ve aktif olarak yer almaları 
hayati öneme sahiptir. 

AKPM gerek Avrupa Konseyinin genel hedeflerine, gerekse Mahkemenin 
kararlarına dair ilgili kararları kabul ederek bu konu üzerinde odaklanmıştır.

Bu el kitabı, Londra, Middlesex Üniversitesinden Dr. Alice Donald ve Anne-Katrin 
Speck tarafından, AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu Sekretaryasıyla 
işbirliği içinde hazırlanmıştır. Parlamenterler için hazırlanan bu el kitabında, 
ulusal parlamentoların, insan haklarını korurken, özellikle de Sözleşme stan-
dartlarını ve Mahkemenin kararlarını uygularken ve Mahkemenin içtihatlarında 
yer alan yorum ilkelerine uyulmasını sağlarken hangi kurumsal çerçeve içeri-
sinde faaliyet gösterecekleri mükemmel bir biçimde izah edilmektedir. İlgili 
AKPM karar tasarılarında üye devletlerdeki, diğer ulusal parlamentolara ilham 
kaynağı olabilecek ilginç parlamento uygulamaları yansıtılmaktadır. Bu yararlı 
el kitabı sadece AKPM üyeleri için değil, aynı zamanda Avrupa Konseyine üye 
devletlerin tüm ulusal parlamento üyeleri için de tasarlanmıştır.

Sonuç olarak vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve tabiatıyla vatandaş-
larını temsil eden parlamenterlerin insan hakları konusunda son derece uyanık 
ve hassas olmaları, yetkinliklerle ve usullerle ilgili konulardan önce gelmelidir. 

Evangelos Venizelos
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının icra-

sından sorumlu AKPM Raportörü
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Kısaltmalar

AKPM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

BM Birleşmiş Milletler

CBK Bakanlar Komitesi

PPDB  Parlamento Proje Destek Bölümü  
(Parlamenter Meclis Sekretaryası içerisinde)

STK Sivil Toplum Kuruluşu

UİHK Ulusal İnsan Hakları Kurumu
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Temel terimler Sözlüğü

Eylem planı ve eylem raporu

Eylem planında bir devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (Mahkeme) 
bir kararını uygulamaya yönelik olarak atmayı planladığı adımlar yer alır. Eylem 
raporunda bir devletin bir Mahkeme kararını uygulamak üzere almış olduğu 
önlemler ve/veya kararın uygulanması konusunda herhangi bir tedbir alınmasına 
veya ilave tedbirler alınmasına neden gerek olmadığına ilişkin değerlendirmesi 
yer alır. Eylem planları ve eylem raporları Bakanlar Komitesi’ne (BK) sunulur.

Hukukun üstünlüğü

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) hukukun 
üstünlüğünün temel unsurları olarak şunları belirlemiştir: (i) yasaların uygu-
lanması için şeffaf, hesap verebilir ve demokratik bir süreç dâhil olmak üzere 
yasallık; (ii) yasanın kesin niteliği; (iii) keyfiliğin yasaklanması; (iv) idari eylemlerin 
yargı denetimine tabi tutulması dâhil olmak üzere bağımsız ve tarafsız adalete 
erişim; (v) insan haklarına saygı ve (vi) yasalar önünde ayrımcılık yapılmaması 
ve eşit davranılması. 

Kararın infazı

Mahkeme kararının uygulanması için kullanılan terim. Yani, muhatap devlet 
söz konusu karara uyulmasıyla ilgili tüm tedbirleri aldığında, o karar “infaz” 
edilmiş olur. Kararın infaz sürecini BK denetler.

Kararların infazının denetimi 

Mahkemenin Sözleşmenin bir veya birden çok kez ihlal edildiğine dair kararın-
dan sonra Bakanlar Komitesi muhatap ülkenin söz konusu kararı infaz etmek 
üzere aldığı tedbirleri denetler.
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Münferit ve genel tedbirler

Mahkemenin aleyhte bir kararından sonra, ihlalin sona ermesini ve zarar gören 
tarafın mümkün olduğunca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (Sözleşme) 
ihlalinden önceki durumuna getirilmesini sağlamak üzere, münferit tedbirler 
alınabilir. Özellikle de ihlalin yasalardaki veya izlenen politikalardaki yapısal 
veya sistemsel sorunlardan kaynaklandığı (ancak münhasıran bunlarla sınırlı 
kalmadığı) durumlarda, yeni ihlalleri önlemek ve mevcut ihlalleri sona erdirmek 
üzere, genel mahiyette tedbirlerin alınması da gerekebilir.

Negatif ve pozitif yükümlülükler 

Negatif yükümlülük, devletlerin bireylerin haklarına gerekçe göstermeden 
müdahale etmekten kaçınmasıdır, yani devlet bir şey yapmaktan kaçınmalıdır. 
Pozitif yükümlülük ise, söz konusu hak ihlali tehdit altında ise veya bir devlet 
birimi tarafından değil, özel bir birey veya kurum tarafından gerçekleştirilmişse 
bile, devletlerin Sözleşmede yer alan hakları güvenceye almak için spesifik bir 
önleyici veya koruyucu tedbir almasını gerektirir. 

Parlamentolar Arası Birlik (IPU)

Tüm ülkelerin parlamentoları arasında parlamentolar arası koordinasyon, bilgi 
ve deneyim alışverişini geliştirme amacıyla 1898’de kurulmuş uluslararası 
parlamentolar kuruluşu. IPU’nun temel amaçları arasında insan haklarının 
yaygınlaştırılması ve korunması yer almaktadır.

Sorumlu birim

Bu sıfat genel olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde devleti temsil 
eden ve aynı zamanda Mahkemenin kararlarının yerel düzeyde infazını da 
sürekli olarak koordine eden hükümet birimine verilen addır. 

Sözleşmelere taraf devletler

Uluslararası bir anlaşmayı, örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini parla-
mentolarında onaylamış devletler.

Takdir yetkisi 

Ulusal makamların, önlerindeki davayı incelerken, Sözleşmede yer alan insan 
hakları yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiklerini değerlendirmelerinde, 
Mahkemenin yerel mahkemelere bıraktığı bir hareket alanı derecesidir. Devletler 
aynı zamanda – Mahkemenin tespit ettiği bir ihlalin giderilmesine yönelik 
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tedbirleri belirlerken, Bakanlar Komitesinin denetiminde, bir takdir yetkisi 
kullanabilirler.

Yerindenlik ilkesi

Ulusal makamların (hükümetler, parlamentolar ve mahkemeler) Sözleşme 
kapsamında, yetki alanlarına giren herkes için, Sözleşmede yer alan hak ve 
özgürlükleri sağlamada ve söz konusu haklar ihlal edildiğinde etkili hukuk 
yolları temin etmede başlıca sorumluluğa sahip olmaları.

Yorumlama yetkisi (veya res interpretata)

Mahkeme kararlarının yasal bağlayıcılığı her ne kadar sadece muhatap devlet 
için geçerliyse de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1, 19 ve 32. Maddeleri, 
devletlerin Mahkeme içtihatlarını, diğer devletlere karşı alınan kararlar ve 
verilen hükümler çerçevesinde oluşan ilkeleri de içerecek şekilde, bir bütün 
olarak dikkate almaları gerektiği biçiminde yorumlanmıştır.
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Kısaca 
Avrupa Konseyi

A vrupa Konseyinin hemen hemen tüm Avrupa kıtasını kaplayan 47 
üyesi vardır. Avrupa Konseyi, İkinci Dünya Harbinden sonra ülkelerin 
ortak mirası olan “idealleri ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek ve bu 

ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini kolaylaştırmak amacıyla”1 “Avrupa’nın 
bütün benzer düşüncedeki ülkeleri arasında daha yakın bir işbirliği” oluşturmak 
için kurulmuştur. Kuruluş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (Sözleşme) ve 
kuruluşun kurumsal çerçevesi içerisinde müzakere edilerek kabul edilen çok 
sayıdaki diğer anlaşmaya dayalı ortak demokratik ve yasal ilkeleri uygulamaya 
ve geliştirmeye çalışır.

1. 5 May 1949 tarihli, Avrupa Konseyi kuruluş belgesi AKAS No.1.

https://rm.coe.int/1680306052
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

1949 yılında – uluslar üstü sistemler henüz emekleme çağındayken – yenilikçi 
bir platform olarak kurulan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM, Meclis) 
Avrupa Konseyinin iki resmi organından biri olup, kuruluşun görüşme ve tar-
tışma organı olarak faaliyet gösterir. Meclis Avrupa Konseyine üye 47 devletin 
parlamentolarından gelen 648 üyeden oluşur (324 temsilci ve aynı sayıda 
yedek üye). Meclis çalışmalarını dokuz daimi komisyon hazırlar ve parlamento 
üyelerinin büyük çoğunluğu altı siyasi gruptan birine mensuptur. Meclis üyeleri 
yılda dört kez Strazburg’da toplanarak güncel konuları ele alırlar ve Avrupa 
hükümetlerinden girişimlerde ve geri bildirimde bulunmalarını isterler. Bu 
parlamenterler kendilerini seçen 800 milyon Avrupalı adına konuşurlar.

Esas amacı “gelişmekte olan ve güncel Avrupa sorunları üzerinde müzakereler 
başlatmak, yeni eğilimleri ve en iyi uygulamaları tespit ederek referans nokta-
ları ve standartlar oluşturmak”2 olan Parlamenter Meclisi, Avrupa’da hukukun 
üstünlüğünü yaygınlaştırmada ve insan haklarını savunmada çok önemli 
bir “insan hakları bekçisi” olmuştur. Meclisin kendine özgü diyalog modeli, 
uzlaşı oluşturulmasına, siyasi çatışmaların çözüme kavuşturulmasına ve ortak 
Avrupa değerlerimizin korunup yaygınlaştırılmasına yardımcı olmuştur. Meclis 
ayrıca, diğer görevlerinin yanı sıra, Meclis Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
(Mahkeme) hâkimlerini ve İnsan Hakları Komiserinin yanı sıra, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterini ve Genel Sekreter Yardımcısını da seçer.

Parlamenter Meclisin bazı başarıları 

Meclis, 70 yıllık varlığı boyunca, ölüm cezasının kaldırılmasını Avrupa 
Konseyine katılım için bir ön koşul haline getirerek, Avrupa’nın “ölüm 
cezasından arındırılmış bir bölge” haline dönüştürülmesine önemli bir 
katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda eski komünist ülkelerin demokrasiye 
geçişini desteklemiş ve Avrupa’nın neresinde meydana gelirse gelsin, insan 
hakları ihlallerini ortaya çıkarmak için yorulmaksızın çaba göstermiştir. 
Meclisin Avrupa’nın insan hakları ortamına olan belirleyici etkisi 1949 
yılına uzanır. AKPM (o dönemde “Avrupa Konseyi Danışma Meclisi” olarak 
anılıyordu) 1949’da bugünkü Sözleşmenin öncü belgesi olan İnsan Hakları 
ve Temel Özgürlüklerinin kolektif garantisi için bir Sözleşme oluşturdu. 

Daha yakın bir zamanda da, insan organlarının yasa dışı kaçakçılığına 
ilişkin bir raporun AKPM tarafından yayınlanması sonucunda, Organ 

2. Avrupa Konseyi, “Üye El Kitabı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi”, Ocak, 2015, sayfa 8.

http://assembly.coe.int/AboutUs/APCE_MembersHandbookE.pdf
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Kaçakçılığına Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi (AKAS No. 216) kabul 
edilmiştir. Söz konusu sözleşme yürürlüğe girdiğinde, bu alandaki ilk 
bağlayıcı yasal enstrüman olacaktır. Bunun yanı sıra, İsviçreli senatör Dick 
Marty’nin başını çektiği, Meclis tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma 
sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber alma Örgütünün 
(CIA), Avrupa’da oluşturduğu, yasadışı gözaltılar ve tutukluların devletler 
arasında yasa dışı olarak gizlice aktarılmasını içeren küresel bir “örümcek 
ağı” ortaya çıkarılmıştır. Böylece, Avrupa tarihinin bu karanlık sayfasına, 
Avrupa devletlerinin işkence vakalarında bir daha asla rol almamasını 
sağlayacak şekilde, ışık tutulmuştur. 

Bakanlar Komitesi

Bakanlar Komitesi (BK), Avrupa Konseyinin resmi karar organıdır. Üye ülkelerin 
dışişleri bakanlarından oluşur. Komite yılda bir kez bakanlar düzeyinde ve her 
hafta Bakan Vekilleri düzeyinde (Avrupa Konseyi Daimi Temsilcileri) toplanır. 
Sözleşme uyarınca BK, AİHM kararlarının icrasının denetiminden sorumludur. 
Bakan Vekilleri bu maksatla yılda dört kez, İnsan Hakları toplantıları (İH) adı 
verilen toplantılarda bir araya gelirler. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İnsan Haklarını ve Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi ya da, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme), sözleşmeci devletlerin yetki alanlarındaki 
herkesin temel medeni ve siyasi haklarını güvence altına almayı üstlendikleri 
bir uluslararası anlaşmadır. 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan sözleşme, 
1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin ve ek protokollerinin güvence 
altına aldığı haklar arasında, yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı, özel ve aile 
yaşamına saygı hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ve 
mal ve can emniyeti yer almaktadır. Sözleşmede özellikle işkence, insanlık 
dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza, zorla çalıştırma, keyfi ve yasadışı 
gözaltı ve Sözleşmede garanti altına alınan haklardan yararlanmada ayrımcılık 
yasaklanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

1959’da Fransa’nın Strazburg kentinde kurulmuş bir uluslararası Mahkeme 
olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa İnsan Hakları 

https://rm.coe.int/16806dca3a
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Sözleşmesinde ve ek protokollerinde yer alan hakların ihlaline ilişkin bireysel 
veya devletlerce yapılan başvuruları inceler ve karara bağlar. Mahkeme 1998 
yılından beri doğrudan bireysel başvuruların yapılabildiği tam zamanlı daimi 
bir mahkeme olarak görev yapmaktadır. Mahkeme Parlamenter Meclisin 
yenilenmeyen dokuz yıllık görev süresiyle seçtiği 47 tam zamanlı meslek 
hâkiminden oluşur. 

Strazburg Mahkemesinin kararlarının ulusal yargı sistemi üzerindeki 
etkisi

Mahkeme Sözleşmede yer alan hakların ihlaline ilişkin bireysel veya devlet 
düzeyindeki iddiaları inceler ve karara bağlar. Mahkeme hemen hemen elli 
yıllık bir süre içerisinde 10.000’i aşkın karar vermiştir. Söz konusu kararlar 
her ne kadar başvurunun tarafları için bağlayıcı iseler de, sözleşmeye taraf 
tüm devletler Mahkemenin diğer ülkeler nezdinde verdiği kararlarla ilgili 
içtihatları göz önüne almalıdırlar. 

Mahkemenin kararları “esas itibarıyla beyanlar niteliğindedir”, yani 
Mahkeme genelde bir ihlalin tespiti durumunda, muhatap devletin nasıl 
bir tedbir alacağını tarif etmez. Özellikle de, Mahkeme, Sözleşmeyle 
çeliştiğine hükmettiği ulusal yasa ve politikaları yürürlükten kaldıramaz. 
Mahkemenin kararının, Bakanlar Komitesinin denetimi altında, münferit 
ve/veya genel tedbirler vasıtasıyla, nasıl uygulanacağına karar vermek 
devletin sorumluluğundadır. Strazburg Mahkemesinin kararları sonucunda 
devletler geniş bir alanı kapsayan konularda mevzuatlarında, idari ve adli 
uygulamalarında değişiklikler yapmışlardır.3

3. Sözleşmenin ve Mahkemenin içtihatlarının Avrupa’nın dört bir yanındaki (ve Avrupa’nın da 
ötesindeki) bireylere yarar sağladığının seçilmiş örnekleri için bakınız: Avrupa Konseyi (2016). 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin taraf devletlerdeki Etkileri –seçilmiş örnekler, Strazburg, 
Avrupa Konseyi Yayınları (aynı zamanda Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunun 
bilgilendirme dokümanı olarak da mevcuttur, Doc. AS/Jur/Inf (2016) 04, 8 Ocak 2016.

http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-04-EN.pdf/12d802b0-5f09-463f-8145-b084a095e895
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Bölüm 1

Bu rehberin 
amacı nedir?

B u rehberin amacı, Avrupa Konseyindeki parlamenterlerin demokrasiye, 
insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne bağlılıklarının bir parçası olarak, 
insan haklarını koruma ve gerçekleştirme görevlerine ve bu bağlamdaki 

fırsatlara ilişkin farkındalığı artırmaktır. 

Parlamenter Meclis, yerindenlik ilkesi uyarınca, üye devletlerin, özellikle de 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan uluslararası insan hakları normları 
başta olmak üzere kendi iradeleriyle taahhütte bulundukları normları etkili 
bir biçimde uygulamaktan öncelikle sorumlu olduklarını ve bu meyanda 
Avrupa Konseyi ile işbirliği yapmaları gerektiğini pek çok kez tekrarlayarak 
vurgulamıştır.4

Meclis, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunun teklifiyle kabul ettiği 
1787(2011) sayılı Kararında, daha da ileriye giderek, Sözleşme standartlarının 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının uygulanmasında ulusal 
parlamentoların daha pro-aktif bir rol üstlenmemeleri halinde, Avrupa’da 
insan haklarının etkili bir biçimde korunmasının güvence altına alınmasında, 
Sözleşmenin, Sözleşmeye ilişkin denetim mekanizmasının ve bütün olarak 
Avrupa Konseyinin kilit rolünün tehlikeye düşebileceğini vurgulamıştır.

4. Özellikle bakınız: Bu el kitabının Ek 2’sinde sunulan, 1823 (2011) sayılı Kararı, “Ulusal 
Parlamentolar: Avrupa’da insan haklarının garantörleri”.

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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İster icra, ister yargı, ister yasama erki olsun, insan haklarını korumak ve ger-
çekleştirmek bütün devlet erklerinin üstlenmesi gereken bir sorumluluktur. 
Ulusal parlamentolar temsil, yasama ve denetim alanlarındaki birincil rolleri 
nedeniyle bu ortak sorumluluğu yerine getirmede özellikle uygun bir konuma 
sahiptirler.

Parlamenterler seçilmiş temsilciler olarak özel bir demokratik meşruiyete 
sahiptirler. Devletin başlıca temsil kurumları olarak parlamentolar, hukukun 
üstünlüğü temeli üzerinde yükselen demokrasilerde, insan haklarına saygı 
kültürünü yaygın bir biçimde desteklemede demokratik meşruiyetlerini kul-
lanabilirler ve kullanmalıdırlar. Bu husus özellikle de haklar konusunda tam bir 
görüş birliğinin mevcut olmadığı hallerde önemlidir. Bütün devletlerde, bazı 
hakların kapsamı, bireyin haklarının daha geniş toplumun hakları karşısında 
nasıl dengeleneceği ve devletin insan haklarına müdahalesinin gerekçelen-
dirilmesine dair makul bir görüş ayrılığı bulunabilir. Böyle bir tartışma meşru 
bir tartışmadır. Ancak bu tartışma, daima, devletin gerek ulusal gerekse ulus-
lararası yasalar nezdindeki insan hakları yükümlülüklerine –ve çok önemli 
bir husus olan, devletin bu yükümlülüklerini yerine getirmesini denetlemek 
üzere var olan ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlara saygı çerçevesinde 
gerçekleştirilmelidir. 

Yasa koyucular olarak parlamenterler ihlalleri önlemeye yönelik tedbirlerin 
alınmasını ve iç hukukta insan hakları ihlali iddialarına karşı pratikte uygu-
lanabilir, etkili hukuk yolları oluşturulmasını sağlayabilirler. Parlamentoların 
aynı zamanda, Mahkeme’nin veya diğer uluslararası insan hakları kurumları-
nın verdiği aleyhte kararları, özellikle de bu kararların yapısal veya sistemden 
kaynaklanan sorunları ortaya koymaları halinde, uygulamak üzere yasalar 
çıkarmaları ve bunun için uygun bir bütçe ayırmaları gerekebilir. 

Parlamenterlerin Avrupa Konseyi bağlamındaki bir başka işlevi de, icra erkini 
denetlemektir. Parlamenterler icra erkini kullanan kurumlara, Mahkeme karar-
larını kapsayacak şekilde Sözleşmeye uyulmasına yönelik eylemlerini veya 
eylemsizliklerini gerekçelendirmeleri için baskı yapabilirler ve yapmalıdırlar.

Parlamenterler ulusal düzeyde temsil, yasama ve denetim işlevlerini kullanmak 
suretiyle, hayati bir parçasını oluşturdukları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
sisteminin, hem etkililiğinin hem de bu sistemle ilgili meşruiyet algısının 
güçlendirilmesine katkı sağlayabilirler. 

Ancak insan haklarının korunması ve gerçekleştirilmesi, Avrupa Konseyine 
üye devletlerin yalnızca bir yükümlülüğü olmakla kalmayıp, aynı zamanda 
bazı fırsatlar da sunmaktadır.Parlamenterler insan haklarını kendi ulusal 
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bağlamlarında yorumlayarak, uygulayarak ve denetleyerek, Avrupa kıtasının 
tümünde ortak bir insan hakları standardı anlayışına katkıda bulunmaktadırlar. 
6.3.’de izah edildiği gibi, ulusal yasalara, bu yasaların insan hakları açısından 
yaratacağı sonuçlar hakkında iyi bilgilerle donatılmış, gerçek müzakerelerin 
şekil vermesi halinde, söz konusu yasalar insan haklarıyla uyumları konusunda 
ileride yapılabilecek sorgulamalara karşı daha dirençli olabilecektir. Bu anlamda 
parlamentolar, insan hakları görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri takdirde, 
bölgesel ve uluslararası insan hakları kurumlarının nezdinde saygınlık “kaza-
nacaklardır”. Buna ilaveten, Sözleşme gibi insan haklarını korumaya yönelik 
sistemler, iyi işleyen demokrasilerde bile olası yanlışlar ve adaletsizlikler için 
bir düzeltici unsur işlevi görür ve bunun sonucunda da, kamunun ulusal karar 
vericilerin demokratik referanslarına olan güvenini ve inancını zayıflatmak 
yerine güçlendirir.

Bu el kitabı Avrupa Konseyindeki parlamenterlere, yukarıda belirtilen yüküm-
lülükleri yerine getirmelerini ve fırsatlardan yararlanmalarını sağlayacak dona-
nımı sunacaktır. El kitabı, insan haklarının korunmasına ve gerçekleştirilmesine 
yönelik etkili kurumsal düzenlemelerin nasıl oluşturulup sürdürüleceğine dair 
gerek eski gerekse yeni üye devletlerdeki parlamentoların deneyimlerinden 
elde edilen bilgilerin bir sentezidir. Kitapta, parlamentoların hazırladıkları yasa 
taslaklarının Sözleşme standartlarıyla uyumunu en etkili bir biçimde doğrulama-
larını ve Strazburg Mahkemesinin kararlarının uygulanmasını denetlemelerini 
mümkün kılan yapılar, işlevler ve çalışma yöntemleri özellikle ele alınmaktadır. 

Parlamentoların Avrupa’da insan haklarının garantörleri olmaları yönünde 
henüz gerçekleşmemiş büyük bir potansiyel mevcuttur. Bu el kitabı, parla-
menterlerin bu potansiyeli ortaya çıkarmalarına destek olmak suretiyle insan 
hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dair değerleri yüceltmeye adan-
mış ve bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip toplumların oluşturulmasına 
yardımcı olacaktır.
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Bölüm 2

Parlamenterlerin insan 
hakları yükümlülükleri 
nelerdir?

P arlamentoların insan hakları konularını samimiyetle ele almaları, insan 
haklarının yaygınlaştırılmasına ve gerçekleştirilmesine zemin oluşturur. 
Bu bölümde, insan hakları yükümlülüklerinin üç boyutu ele alınmadan 

önce (2.2.), bu önermenin giderek daha fazla kabul gördüğünün kanıtları 
sunulmaktadır (2.1.).

2.1. Parlamenterlerin insan haklarının garantörleri 
olduğunun giderek daha çok anlaşılması 

 Parlamentoların Mahkeme’nin geleceğindeki rolü çok önemlidir. … 
Sizlerin yasa koyucular olarak rolünüz hayati önem taşımaktadır.
Sir Nicolas Bratza, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski Başkanı5

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesi uyarınca, sözleşmeye taraf 
devletler yetki alanlarında bulunan herkesin, Sözleşmede yer alan hak ve 
özgürlüklerini güvence altına almayı deruhte ederler. Devletler Sözleşmeyi 
ve ek protokollerini parlamentolarında onaylanarak, iç hukuklarının ve uygu-
lamalarının Sözleşmeyle uyumunu temin etmeyi ve Sözleşmeden doğan 
haklarının ihlal edildiğini düşünenlere etkili hukuk yolları sağlamayı taahhüt 
ederler. “Devlet”in insan haklarına saygı gösterme ve yaygınlaştırma yüküm-
lülüğünden söz ederken, “devlet”in tekdüze, yekpare bir oluşum olmadığını 
vurgulamak gerekir – devlet, göreli yetkileri ve etkileşimleriyle, uluslararası 
insan haklarının savunulup savunulmadığını ve ne derecede savunulduğunu 

5. Sir Nicolas Bratza, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Geleceği – ulusal parlamentoların 
rolü”, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı, 20-21 Eylül 2012, Konferans metinleri/
kararları, sayfa12.

http://website-pace.net/documents/10643/2356226/EntireProceedings-EN.pdf/01becec8-67e7-4cfc-b6f5-26516f0d58b8
http://website-pace.net/documents/10643/2356226/EntireProceedings-EN.pdf/01becec8-67e7-4cfc-b6f5-26516f0d58b8
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belirleyen farklı oyunculardan ve kurumlardan oluşur. Parlamento işte bu 
oyunculardan biridir ve gerek Avrupa’da gerekse Avrupa’nın ötesinde, tıpkı 
icra ve yasama erklerinde olduğu gibi, parlamentoların da, devletin insan 
hakları yükümlülüklerine uymasını sağlama görevi olduğu hususu giderek 
daha çok kabul görmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda parlamenterlerin iç hukuk bağlamında insan hakları garan-
törleri olma potansiyelinden daha iyi yararlanmaya yönelik ortak bir çaba göz-
lenmektedir. Avrupa Konseyinin çeşitli organlarında Sözleşmenin uygulanmasını 
desteklemede parlamenterlerin ortak sorumluluğu vurgulanmıştır – burada 
“uygulamadan” kasıt, yalnızca Mahkeme’nin devlete karşı verdiği aleyhte karar-
ların etkili bir biçimde icrasına değil, aynı zamanda Sözleşme standartlarının iç 
hukuk düzenine ve siyasi karar sürecine sağlam bir biçimde yerleştirilmesine 
yönelik bir dizi tedbiri de (yasalar, yargı kararları, idari önlemler, uygulamaya 
yönelik kararnameler ve diğerlerini de kapsayacak şekilde) içeren daha geniş 
kapsamlı bir anlayıştır.

Sözleşmeye uyum sağlamanın bir yolu da, devletlerin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin içtihatlarını proaktif bir biçimde iç hukuka tümüyle aktarmaları, 
bunu yaparken, diğer devletlerin aleyhine açılan davalardaki ilkeler de dâhil 
olmak üzere, Mahkeme’nin oluşturduğu ilkeleri dikkate almalarıdır. Mahkeme 
kararları yalnızca davanın tarafları arasında yasal bağlayıcılığa sahip olmakla 
birlikte, devletler, Mahkeme’nin diğer devletler nezdinde Sözleşme ihlaline 
hükmettiği durumlara benzer durumlara proaktif bir biçimde çözüm yolları 
getirerek, insan hakları ihlallerinin meydana gelmesini önleyebilirler ve önle-
melidirler. Devletler, diğer devletlerin Sözleşme ihlallerinden ders çıkararak 
ve Mahkeme içtihatlarının yorum yetkisi ilkesini (res interpretata) uygulayarak 
Strazburg Mahkemesinden aleyhte kararlar çıkmasından kaçınabilirler.6 

Parlamenter Meclis, parlamenterlere insan haklarının gerçekleştirilmesine 
destek sağlama yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapmada – örneğin 
1823(2011) sayılı Kararı – Avrupa Konseyinde sesini en çok duyuran organ 
olmuştur.

6. Örneğin bakınız: Interlaken Deklarasyonu, Yüksek düzeyli konferans: “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin Geleceği”, 19 Şubat 2010, Madde B., 4.c fıkrası; “Yerindenlik ilkesinin güçlendirilmesi: 
Strazburg Mahkemesinin içtihatlarının iç hukukla ve yargı uygulamalarıyla bütünleştirilmesi”,  
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunun Yerindenlik İlkesi 
Konferansına katkısı, Üsküp, 1-2 Ekim 2010, Doc. AS/Jur/Inf(2010)04; İnsan Hakları Yönlendirme 
Komisyonu (CDDH), “Avrupa İnsan Hakları Sisteminin uzun vadede geleceğine dair rapor” (3 
Şubat 2016 tarihinde, Bakan Vekillerinin 1246. Toplantısında kabul edilmiştir), Doc.CM(2015)176-
1finali ekleyin, madde 37-39.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101125_skopje.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c1d0e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c1d0e
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 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini de içeren anayasal çerçeve hafife 
alınmamalıdır. Parlamenterlerin çok büyük sorumlulukları vardır.
Anne Brasseur, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi eski Başkanı7

 Meclis, ulusal parlamentoları, Mahkeme’nin kararlarının ulusal düzeyde 
uygulanmasına nezaret etmek de dâhil olmak üzere, Sözleşmede 
yer alan standartların uygulanmasını denetleme potansiyellerini 
kullanmaya acilen davet eder. Meclis aynı zamanda, daha önce yaptığı 
çağrıları yineleyerek, devletlere, henüz yapmadılarsa, mevzuatlarının 
Sözleşme standartlarıyla uyumlu olup olmadığını incelemeye yönelik 
mekanizmalar ve usuller oluşturmaya ve Mahkeme’nin kararlarının 
uygulanmasının etkili bir biçimde denetlenmesini sağlamaya davet 
eder.
2055 (2015) sayılı AKPM Kararı

Meclisin insan haklarının korunmasında ve gerçekleştirilmesinde parlamentola-
rın daha dinamik bir rol oynamasına yönelik çağrıları, özellikle de İnsan Hakları 
Komiseri ve Mahkeme başta olmak üzere, diğer Avrupa Konseyi organlarında 
da yankı bulmuştur.

 İnsan haklarıyla daha uyumlu politikalar oluşturmalarında, insan hakları 
savunucularını ve ulusal insan hakları kurumlarını desteklemelerinde 
ve mevcut insan hakları sorunlarıyla ilgili farkındalığın artırılmasında 
hükümetlere yardımcı olmaya devam edeceğim ve bunda yardımınıza 
ihtiyacım var: insan hakları mesajının yaygınlaştırılmasında ve işbirliği 
çözümleri aramada parlamenterlerin yardımına ihtiyacım var.
Nils Muižnieks, Avrupa Konseyi eski İnsan Hakları Komiser8

 Ulusal parlamentolar yasa çıkarmak suretiyle, ulusal düzeyde 
insan haklarını korumada çok önemli bir sorumluluğa sahiptirler. 

7. AKMP, “59 parlamento başkanı Oslo Zirvesi için bir araya geliyor”, Norveç Parlamentosunca 
(Storting) 11-12 Eylül 2014’te Oslo’da, düzenlenen, Avrupa Konseyine üye devletlerin yanı 
sıra, komşu ve gözlemci ülkelerin Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla yayınlanan 
basın bülteni. 

8. AKPM, “2016 Olağan toplantı (ikinci bölüm), tam kayıt, onbirinci oturum. 18 Nisan Pazartesi, 
2016 saat 15:00”, Doc. AS (2016) CR 11.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21754&lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5179&lang=2&cat=15
http://assembly.coe.int/Documents/Records/2016/E/1604181500E.htm
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Sözleşmenin, ulusal parlamentoların delegasyonlarından oluşan 
Parlamenter Meclis’in yetkisi kanalıyla ulusal parlamentolara dolaylı 
olarak verdiği tek resmi görev, Mahkeme’nin hâkimlerini seçme 
görevidir. Ancak ulusal parlamentoların sistemde oynayacakları başka 
önemli rolleri de vardır, örneğin hükümetin bütün eylemlerinin 
Sözleşme standartlarıyla uyumunu incelemek ve Mahkeme’nin 
kararlarının uygulanmasına daha çok müdahil olmak.
İnsan Hakları Yönlendirme Komisyonu (CDDH)9

Ayrıca, yapılan iki üst düzey konferansta, Nisan 2012 Brighton Deklarasyonunda 
ve özellikle de Mart 2015 Brüksel Deklarasyonunda yansıtıldığı gibi, icra erki 
kurumlarının, parlamentoların görevlerinin bu yanına yardımcı olmasının 
gerekliliği Avrupa hükümetlerince kabul görmüştür.

Birleşmiş Milletler insan hakları konusuna parlamentoların daha 
fazla müdahil olması çağrısında bulunmuştur

Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde, hem Genel Kurulda hem de BM insan 
hakları sözleşmelerinin uygulanmasını denetleyen bazı kurumlarda 
(sözleşme denetleme kurumları), seçilmiş siyasilerin rolünü güçlendirmek 
suretiyle, hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarının herkesin 
erişebileceği bir şekilde demokratikleşmesine verilen önem vurgulanmıştır.

BM İnsan Hakları Konseyi 2015 yılında parlamentoların, diğer hususların yanı 
sıra, uluslararası taahhütlerin ulusal politikalara ve yasalara yansıtılmasında 
oynadığı hayati role ve böylece Birleşmiş Milletler üyesi her bir devletin, 
insan hakları yükümlülüklerine ve taahhütlerine uymasına ve hukukun 
üstünlüğünün güçlenmesine olan katkılarına atıfta bulunmuştur.10

Benzer şekilde, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması 
Komisyonu şunları vurgulamıştır:

“Toplumun bütününü temsil eden bir organ olarak Parlamentolar, toplumun 
tümüne ayrıcalıklı bir biçimde erişimleri nedeniyle, ülkedeki görüş ve 

9. CDDH, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin uzun vadede geleceğine dair rapor” 
(not 6), madde 52.

10. BM İnsan Hakları Konseyi, “Parlamentoların İnsan Hakları Konseyinin Çalışmalarına Katkısı 
ve bu katkının düzenli aralıklarla genel gözden geçirilmesi” A/HRC/30/L.23, 29 Eylül 2015.

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/221/05/PDF/G1522105.pdf?OpenElement
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menfaat çeşitliliğini yansıtmaktadırlar. O nedenle de, Parlamenterler 
[Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi] 
Sözleşmeyle ve Ek protokolüyle ilgili, genelde toplumdaki ve özellikle 
de kadınlar arasındaki farkındalığı artırmada kilit görev üstlenebilirler.”11

2.2. Parlamenterlerin pozitif eylemde 
bulunma yükümlüğü 

Çağdaş uluslararası hukuk, parlamentolar dâhil olmak üzere, devletlerin ulus-
lararası insan haklarını destekleme ve uygulama sorumluluğunun üç boyutu 
olduğunu kabul etmektedir:

 ► Bu haklara saygı gösterilmesi, devletlerin insan haklarından 
yararlanılmasına müdahale etmekten veya bunları kısıtlamaktan kaçınması 
anlamına gelmektedir;

 ► Koruma yükümlülüğü, devletin bireyleri ve grupları insan hakları ihlallerine 
karşı devletin kendisinden başka bir kurum vasıtasıyla korumasını gerekli 
kılmaktadır;

 ► Haklardan yararlanılmasını sağlamaktan kasıt, devletlerin temel 
insan haklarından yararlanılmasını kolaylaştırmak için pozitif eyleme 
geçmelerinin gerekli olmasıdır.

İnsan haklarına saygı gösterilmesi, esas olarak negatif yükümlülükleri içerir 
ve devletin bireylerin haklarına gerekçe göstermeden müdahale etmemesini 
gerekli kılar; yani devlet bazı eylemlerden kaçınmalıdır. Bunun tersine, koruma 
ve sağlama yükümlülüklerini içeren pozitif yükümlülük, -- devletin Sözleşmede 
yer alan hakları emniyete almak üzere belirli önleyici ve koruyucu eylemlerde 
bulunmasını gerekli kılar. Sözleşmede yer alan hemen her hak, bazı pozitif 
yükümlülüklere yol açabilir.

İhlalin devlet görevlisi tarafından değil de, özel bir şahıs veya kurum tarafından 
yöneltilmesi veya meydana gelmesi halinde bile, devletler bireylerin hakların-
dan etkili bir biçimde yararlanmalarını temin edecek önlemler almalıdırlar. Bu 
da çoğu kez, yasal (örneğin cinayet ve işkencenin suç olarak kabul edilmesini 
mümkün kılacak kanun maddeleri), idari (örneğin insanları ciddi hava kirlili-
ğine karşı korumaya yönelik düzenlemelerin uygulamaya sokulması) ve usule 
ilişkin (özellikle de temel hak ve özgürlüklerin ihlaliyle ilgili etkili soruşturmalar 

11. Daha fazla bilgi için bakınız: BM Genel Kurulu, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Komisyonu” A/65/38, Ek VI, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Komisyonunun bu komisyonun parlamenterlerle ilişkisine dair açıklaması, s. 143.

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebKyFD%2fJ4TiLtzcpQl5kRkVEDK6Uh2EoozwYNCYV3ou6izawaMVX%2ffHO%2bXqR%2f0ACa9feydPlILxA8XIGae2yISpYEcxCJZ4J11mQ3xabSLPp4
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yürütülmesi ve suç işleyenlerin adaletin önüne çıkartılması) tedbirlerin alın-
masını gerekli kılacaktır. Bu pozitif yükümlülükler – parlamento da dâhil – tüm 
devlet yetkililerince yerine getirilmelidir.12

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korumanın güçlendirilmesi 
için yasa çıkarma

Yasal mevzuatını, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (AKAS 
No. 210), diğer adıyla “İstanbul Sözleşmesi” ile uyumlaştırmak isteyen 
Almanya, cinsel suçlarla ilgili yasalarında reform yapmıştır. Temmuz 2016’da, 
Alman Bundestag meclisi, rızaya dayalı olmayan her türlü cinsel eylemi 
cezaya tabi bir suç haline getiren, “Hayırın anlamı Hayırdır” olarak anılan 
ilkeyi oybirliğiyle yasalaştırmıştır. Yeni yasa kadınların toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddete karşı korunmasına yönelik önemli bir adım olarak büyük 
takdirle karşılanmıştır. Almanya İstanbul Sözleşmesini 12 Ekim 2017’de 
parlamentosunda onaylamıştır.

Tüm devlet yetkililerinin pozitif insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme-
sini sağlayacak sağlam bir yasal çerçeve oluşturma ihtiyacı, parlamenterlerin 
kararlılıkla harekete geçmelerinin önemini vurgulamaktadır. Yasa koymadaki 
birincil görevleri göz önüne alındığında, tüm parlamenterler, insan haklarının 
garantörleri olma görevini kabul edenlerin ve bunu yineleyenlerin yanında 
yer almalıdırlar. Aşağıdaki bölümde, parlamenterlere insan hakları yükümlü-
lüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak üzere kullanabilecekleri vasıta 
ve işlevler ele alınacaktır. 

12. Mahkeme’nin Kabul ettiği farklı pozitif yükümlülük türlerinin daha ayrıntılı bir sınıflan-
dırması için bakınız: Laurens Lavrysen (2016). Pozitif devlette insan hakları: Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi kapsamında, pozitif ve negatif yükümlülükleri yeniden değerlendirme, 
Cambridge, Intersentia.
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Bölüm 3

Parlamenterler insan 
hakları yükümlülüklerini 
yerine getirmek için 
neler yapmalıdırlar?

 Parlamenterler, özel inceleme komisyonları oluşturarak, özel oturumlar 
düzenleyerek, uygulama tedbirlerine yönelik özel fonlar ayırarak ve ilgili 
yasa tekliflerinde bulunarak, Mahkeme’nin kararlarının uygulanması 
konusunda hükümetlerinin hesap verebilirliğini sağlamada çok daha 
aktif bir rol oynayabilirler.
Nils Muižnieks, Avrupa Konseyi, eski İnsan Hakları Komiseri13

P arlementerler, insan haklarını koruma ve gerçekleştirilmesini sağlama 
yükümlülüğünü, icra ve yargı erkiyle paylaştıklarından, parlamenter-
lerin bu yükümlülüğü nasıl yerine getireceği sorusu akla gelmektedir. 

Bu bölümde, yasa koyucu konumundaki parlamenterlerin insan hakları ve 
hukukun üstünlüğüne ilişkin konularda icra erkini denetleyen başlıca organ 
olarak, çeşitli insan hakları işlevleri ele alınacaktır (3.1.) Ayrıca, parlamenter-
lerin yasama ve denetim görevlerini etkili bir biçimde ifa edebilmeleri için, 
icra erkinden yapmasını istemeleri gereken hususlara da değinilecektir (3.2.).

13. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks tarafından hazırlanan Avrupa Konseyi 
Yıllık Faaliyet Raporu 2016, Doc.CommDH(2017)3, 6 Nisan 2017, sayfa 8.

https://rm.coe.int/168070ad23
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Şurası vurgulanmalıdır ki, 4. Bölümde ele alındığı gibi, bir parlamento bün-
yesindeki insan hakları komisyonuna veya alt komisyonuna spesifik görevler 
verise dahi, tüm parlamenterlerin insan haklarını koruma ve gerçekleştirme 
yükümlülükleri ve fırsatları olduğundan, bu bölümün içeriği tüm parlamen-
terler için anlamlı ve geçerlidir.

3.1. Parlamenterlerin insan hakları işlevleri

Parlamenter Meclisin 1823(2011) sayılı Kararında, parlamenterlerin insan 
haklarının garantörleri olarak yerine getirmeleri gereken bir dizi işlev belirlen-
miştir. Bunlar arasında, yasa tasarılarının Sözleşme standartlarıyla uyumunun 
sistematik olarak doğrulanması, insan hakları normlarının ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasında icra organlarının ve idari 
organların çok sıkı bir biçimde denetlenmesine yönelik işlevler gibi, insan 
hakları ihlallerinin önlenmesini sağlayabilecek işlevler yer almaktadır. 

İnsan haklarının desteklenmesinin bütçe açısından dikkate alınması gereken 
sonuçları göz önüne alındığında Meclisin 2178(2017) sayılı Kararında vur-
gulandığı gibi, parlamentoların bu insan hakları işlevlerinin her birini yerine 
getirebilmesinin en önemli araçlarından biri, devletin güvence altına almayı 
taahhüt ettiği haklara saygı gösterilmesi, bu hakların korunması ve gerçekleşti-
rilmesine yönelik uygun tedbirlerin alınması için yeterli kaynakların ayrılmasıdır. 

 Öncelikle [parlamentolar] yasama görevini yerine getirirler, yani toplumu 
yöneten yasaları çıkarırlar. Buna uluslararası antlaşmaların kabul edilmesi 
veya bunlara yetki verilmesi ve bu antlaşmalarda yer alan normların ulusal 
yasalara aktarılması ve uygulanması da dâhildir. İkinci olarak parlamentolar 
bütçeleri ve ulusal politika önceliklerini onaylarlar. Bunu yaparken insan 
haklarının uygulanması için yeterli fonların sağlanmasını ve bu fonların uygun 
bir biçimde kullanılmasını temin etmelidirler. Üçüncü olarak, hükümetin, 
idarenin ve diğer devlet organlarının insan hakları yükümlülüklerini yerine 
getirmelerini temin etmek için, icra erkinin eylemlerini denetlerler ve 
dikkatle incelerler. Dördüncü olarak, parlamenterler kanaat önderleridir 
ve ülkelerindeki insan hakları kültürüne katkıda bulunabilirler.
Christos Pourgourides, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının 
icrasından sorumlu eski AKMP raportörü14

14. “Ulusal parlamentolar: Avrupa’da insan haklarının garantörleri”, Doc. 12636 (raportör: Bay 
Christos Pourgourides, Kıbrıs), madde 20.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23987&lang=en
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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Yasa tasarılarının insan haklarıyla uyumunun incelenmesi 
Parlamenterlerin temel insan hakları görevlerinden biri yasa tasarılarının insan 
haklarıyla uyumunun sistematik olarak incelenmesidir. Bu görevin yerine 
getirilmesi güçlükler içerebilir. Yasa tasarıları süratle ilerleyen bir takvime göre 
yayınlandığından, parlamento insan hakları organlarının bu tasarıların insan 
hakları açısından yaratacakları sonuçları dikkate almaları ve yapılması gereken 
değişiklikleri parlamentoya bildirmeleri için çok az yeterli süre kalmaktadır. 
Yasa tasarılarının yoğun hacmi de parlamenterlerin zaman ve kaynak kısıtları 
nedeniyle güçlük yaratabilir. 

Bu sorunlar iki yoldan hafifletilebilir. Birincisi, parlamenterler icra erkinin yapılan 
her yasa teklifine ayrıntılı bir insan hakları açıklaması ekleyerek, söz konusu tasa-
rının neden insan haklarıyla uyumlu olduğunu veya muhtemel bir uyumsuzluğu 
izah etmesini istemelidir. Bu husus bölüm 3.2.’de ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

İkinci olarak da, parlementerler insan hakları ve hukukun üstünlüğü bakımından 
doğurabileceği sonuçlar açısından en önemli olduğunu düşündükleri yasa 
tasarılarına ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmek üzere öncelik tanıyabilirler.

Birleşik Krallıkta İnsan Hakları Ortak Komisyonunun yasa incelemesi15

Birleşik Krallık Parlamentosunun İnsan Hakları Ortak Komisyonu (JCHR) 
yaptığı yasa incelemesiyle:
Parlamentonun her iki meclisini de, Sözleşmede veya Birleşik Krallığın 
taraf olduğu diğer uluslararası antlaşmalarda yer alan haklarla uyumlu 
olmayan bir yasa çıkartılması riski konusunda uyarmayı ve aynı zamanda 
Parlamentoyu, söz konusu yasanın ortaya çıkarabileceği, Birleşik Krallıkta 
insan haklarının yaygınlaştırılması ve korunmasını geliştirebilecek veya 
böyle bir fırsatın kaçırılmasına neden olabilecek diğer hususlar konusunda 
bilgilendirmeyi amaçlar.

İnsan Hakları Ortak Komisyonu (JCHR) ilk yıllarında insan hakları konusunda 
yaratacağı sonuçlar açısından bütün yasa tekliflerini incelemeye çalışmıştı. 
Ancak komisyon, 2006 yılında, yasaları inceleme konusundaki çalışmalarına 
erişilebilirlik, çalışmaların zamanında tamamlanması ve uyumluluk 
konusunda iyileştirme sağlamak ve yasa inceleme çalışmalarının genel 
değerini artırmak maksadıyla önemli insan hakları sorunları yaratabilecek 
yasa tekliflerine öncelik tanımaya karar verdi. İnsan Hakları Ortak 

15. İnsan Hakları Ortak Komisyonu (2006), Komisyonun geleceğe yönelik uygulamaları, 2005-
2006 Oturumunun yirmi üçüncü raporu, madde 18-49.

https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
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Komisyonunun hukuk danışmanları hükümetin yıllık yasama programında 
açıklanan bütün tedbirleri inceleyerek komisyona aşağıdaki başlıca 
kıstaslara göre, bunlardan hangilerinin önemli insan hakları sorunları 
yaratabileceğine dair tavsiyelerde bulunur:

 – Etkilenen hak ne kadar önemlidir? 
 – Müdahale ne derece ciddi bir müdahaledir?
 – Müdahale için gösterilen gerekçe ne kadar güçlü bir gerekçedir? 
 – Bundan kaç kişi etkilenebilir? 
 – Etkilenen insanlar ne derece kırılgan konumdadır? 
 – Devletin en önemli pozitif yükümlülükleri ne derecede devrededir?

JCHR üyeleri yasa tekliflerini inceleyip, parlamentoya bu konuda rapor 
sunacakları yasa teklifleri üzerinde karar verirken bu tavsiyeleri dikkate 
alırlar. Komisyon söz konusu oturumda yapacağı yasa incelemesiyle 
ilgili olarak göz önüne alacağı kıstasları açıklar ve bu konularla ilgili kanıt 
nitelğinde bilgiler sunulması çağrısında bulunur. 

İnsan haklarıyla ilgili kararlara verilecek mukabele

 Ulusal parlamentolar hükümetlerin Strazburg Mahkemesinin kararlarını 
uygulamada yetersiz kalmaları veya gecikmeleri durumunda, örneğin 
meclis görüşmeleri ve oturumları düzenlemek ve gensoru önergeleri 
vermek suretiyle hükümetlerinden hesap sorabilir ve sormalıdır. 
Parlamenterler her şeyden önce yasama girişimlerinin yönlendirilmesini ve 
önceliklendirilmesini etkilemeli ve – yerine göre – özleşme standartlarının 
uygulanmasını temin etmek üzere gerekli fonları onaylamalıdır.
Anne Brasseur, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi eski Başkanı16

İnsan hakları kararlarının uygulanmasına yönelik  
yasaların çıkartılması 
Mahkeme’nin tespit ettiği insan hakları ihlalinin hatalı bir yasadan kaynak-
lanması halinde, parlamenterlerin söz konusu ihlalin düzeltilmesine yönelik 
kaçınılmaz bir yasama görevi vardır. Bu durum, yasadaki söz konusu sorunun 

16. Avrupa Konseyi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, “Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin Uygulanması: ortak sorumluluğumuz”. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi Belçika Dönem Başkanlığı tarafından 26-27 Mart 2015’te Belçika, Brüksel’de 
düzenlenen üst düzey konferansta Anne Brasseur’un yaptığı açılış konuşması, s. 21-22.

http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=SpeechBrasseur20150326
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Mahkemeye pek çok kez başvuruda bulunulmasına yol açabilmesi halinde 
özellikle önem kazanmaktadır. 

Fransa: devlet başkanına hakaretin suç sayılmaktan çıkartılmasına 
yönelik yasanın kabul edilmesi 
Bir siyasal eylemcinin, cumhurbaşkanını hicveden bir pankart taşıması 
üzerine, Eon/Fransa davasında (No.26118/10 sayılı başvuru, 14 Mart 
2013 tarihli karar), Sözleşmenin 10. Maddesi uyarınca ifade özgürlüğü 
hakkının ihlaline hükmedilmesini müteakiben Fransız parlamentosu devlet 
başkanına hakaret suçunu yürürlükten kaldırdı. Bugün devlet başkanı iftira 
ve karalama davalarında bakanlarla ve parlamenterlerle aynı korunmaya 
sahiptir. Ancak hakaret ve karalama davaları savcı tarafından değil, ilgili 
şahıs tarafından açılabilmektedir.17

Yunanistan: ayni cinsiyetten çiftlerin yasal olarak tanınması için 
yapılan yasama çalışması
2015 Aralık ayında Yunanistan parlamentosu ayni cinsiyete sahip çiftlerin 
bir medeni ortaklık ilişkisine girmesini mümkün kılan ve aynı cinsiyete 
sahip çiftlere miras hakları gibi hakları vererek yasal tanıma sağlayan bir 
yasayı kabul etmiştir. Bu yasa sayesinde, aynı cinsiyetten olan çiftlerin daha 
önceki yasada sadece karşı cinsten olan çiftlere sağlanan tescilli ortaklıktan 
dışlanmasına karşı bir hukuk yolu oluşturulmuştur. Mahkeme söz konusu 
dışlanmanın ayrımcılığa yol açtığına hükmetmiştir. Vallianatos ve diğerleri/
Yunanistan davası [GC] (Başvuru No. 29381/09 ve 32684/09, 7 Kasım 2013 
tarihli Büyük Daire Kararı).18

İcra erkinin Mahkeme’nin kararlarına mukabelesinin 
denetlenmesi
İnsan hakları konularında icra erkinin eylemlerinin – veya eylemsizliğinin – denet-
lenmesi, parlamentoların temel görevlerinden biridir. Parlamenter Meclis par-
lamenterleri özellikle de Mahkeme’nin aleyhte kararlarını uygulamak üzere 
yetkili ulusal makamların aldığı tedbirleri denetlemeye acilen davet etmiştir 
(1823(2011) sayılı Karar). 

17. Bakınız: Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin taraf devletlerdeki etkileri. 
Seçilmiş örnekler (not 3), AKPM bilgilendirme dokümanı, sayfa 13. 

18. a.g.y. sayfa 17.
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Bazı parlamento insan hakları organları, icra erkinin Mahkeme’nin kararlarına 
mukabelesini denetlemeye yönelik sistematik yöntemler oluşturmuşlardır. 
Bunlar, kanıt sağlanması için çağrıda bulunulmasını, uygulamanın yeterliliği 
ve zamanında yapılıp yapılmadığı hususlarında parlamentoya bilgi verilmesini 
de içerebilir. 

Hükümetler parlamentoların bu önemli insan hakları işlevini, parlamentoyla düzenli 
olarak ve zamanında bilgi paylaşarak kolaylaştırmalıdırlar. Bu işlem özellikle icra 
erkinin Mahkeme’nin kararlarına mukabelesi konusunda, Bölüm 3.2’de tartışıldığı 
gibi parlamentoya (en azından) yıllık rapor sunması ve eylem planları ile eylem 
raporlarının Bakanlar Komitesi’ne iletilmesiyle eş zamanlı olarak parlamentoyla 
düzenli olarak paylaşılması yoluyla yapılmalıdır. 

Kararların uygulanmasının denetlenmesi – Litvanya örneği19

Litvanya’da 2010 yılından beri Seimas’ın (parlamento) Yasalar ve Yasaların 
Uygulatılması Komisyonu yılda iki kez uzun toplantılar yaparak, Mahkeme’nin 
kararlarının uygulanmasını ele alır. Bu denetim aynı zamanda hükümet 
temsilcisinin yıllık rapor sunduğu, Seimas’ın İnsan Hakları Komisyonu 
tarafından da yürütülür. 2016 yılından beri Seimas’ın kararların icra 
sürecine katılımı kurumsallaştırılmıştır. Yasalar ve Yasaların Uygulatılması 
Komisyonunun Başkanı, komisyonun faaliyetlerinden birinin, Mahkeme’nin 
kararlarının icrasını denetlemek olduğuna dair maddeler içeren, Seimas’ın 
Kuruluş Yasasını tamamlayıcı nitelikte bir yasayı tescil ettirmiştir.

Birleşik Krallık aleyhindeki kararların uygulanmasının denetlenmesi20

JCHR (İnsan Hakları Ortak Komisyonu), Mahkeme’nin kararlarının 
uygulanmasını düzenli olarak denetleme faaliyetlerinin bir parçası olarak, 
diğer kurumsal insan hakları organlarıyla işbirliği yapar. Buna bir örnekse, 
JCHR ile Terör Mevzuatı Bağımsız Denetçisi (Bağımsız Denetçi) arasındaki, 
her iki kuruluşun da sırasıyla, 2000 yılı Terör Yasası uyarınca şahısların makul 
bir şüphe olmaksızın durdurulup üzerlerinin aranması yetkisiyle ilgili, Gillan 

19. İnsan Hakları Yönlendirme Komisyonu (CDDH) “Bakanlar Komitesinin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkeme’sinin kararlarının süratle icrası için etkili iç hukuk kapasitesine dair (2008)2 sayılı 
Tavsiye Kararının uygulanmasıyla ilgili iyi uygulamalar rehberi” (CDDH tarafından 6-9 Haziran 
2017’de yapılan 87. toplantısında kabul edildiği şekliyle), CDDH(2017)R87 Ek I, 13 Temmuz 
2017, madde 97 iv.

20. Bakınız: Alice Donald ve Philip Leach (2016). Parlamentolar ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkeme’si, Oxford, Oxford University Press, s. 234-235.
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ve Quinton/Birleşik Krallık davasına (Başvuru No. 4158/05,12 Ocak2010), 
hükümetin gösterdiği mukabelenin incelenmesi için sürdürdüğü irtibattır. 
Mahkeme, söz konusu yasanın icra erkine tanınan geniş yetkileri kısıtlayacak 
yeterli güvenceleri sağlamayarak, Sözleşmenin 8. Maddesinde yer alan 
özel yaşama saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Birleşik Krallık 
Hükümeti ihlale neden olan maddeleri yeni ve daha kısıtlayıcı maddelerle 
değiştirdi. Ancak gerek JCHR, gerekse Bağımsız Denetçi, parlamentoya 
sundukları raporlarda, yetkili memurlara verilen takdir yetkisinin keyfilik 
riskini önleyemeyecek derecede geniş kapsamlı olması nedeniyle, yeni 
reformlar yapılmasını önerdiler. 2012 yılında, JCHR ve Bağımsız Denetçinin 
öne sürdüğü temel kaygıları gideren yeni değişiklikler yapıldı.

Diğer devletler aleyhinde alınan kararların denetlenmesi
Parlamenter Meclis, aynı sorunların kendi yasalarında ve politikalarında da 
mevcut olup olmadığını belirlemek ve bunları giderecek tedbirler almak 
üzere, parlamenterlerin sadece kendi devletlerine karşı alınan kararları değil, 
aynı zamanda başka devletlere karşı alınan kararları da izlemeleri gerekti-
ğini belirtmiştir. Parlamentolar bunu yaparlarken, Mahkeme’nin kararlarının 
yorumlanması olarak bilinen kavrama (bakınız 2.1.) saygı göstermektedirler.

Parlamenterler uygulamada diğer devletlere karşı alınan kararlar ve içtihatların 
izlenmesi ve bunlarla ilgili bildirimlerde bulunulmasında icra erkine bel bağla-
maktadırlar; zira zor şartlarda çalışan parlamenterlerin kuşkusuz karmaşık olan 
ve zaman alan bu çalışmaya ayıracak imkan ve kabiliyetleri bulunmamaktadır. 
Hollanda, Almanya ve İsviçre hükümetleri iç hukuk düzenleriyle ilgili sonuçlar 
doğurabilecek kararlarla ilgili olarak parlamentolarını düzenli bir biçimde 
bilgilendirmektedirler (bakınız: 3.2.). Ancak, Parlamenter Meclis en azından, 
parlamenter organların Mahkeme’nin yorum yetkisini açıkça tanımalarını – ve 
icra erkince oluşturulan sistemlerin diğer devletler aleyhine verilen kararları 
izlemedeki yeterliliğini inceleyerek, kendi ulusal bağlamlarında önem arz eden 
kararları parlamentoya bildirmelerini talep etmektedir. 

İnsan ticaretiyle mücadelede proaktif adımlar atılması 

Parlamentoların, Mahkemenin başka bir devlet aleyhine verdiği karara 
mukabelede bulunarak kendi yasalarını değiştirmelerine bir örnek Siliadin/
Fransa (Başvuru No.73316/01,26 Temmuz 2005) ve C.N.ve V./ Fransa (Başvuru 
No.67724/09,11 Ekim 2012) davalarıdır.

Bu davalarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa’nın, pozitif 
yükümlülüklerini yerine getirmediğine ve yaşı küçük yabancılardan 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-96585%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-69891%22]}
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oluşan, kırılgan konumdaki başvuru sahiplerine, ev hizmetçisi olarak zorla 
çalıştırmaya karşı somut ve etkili koruma sağlayamadığına hükmetmiştir. 
Bu kararlara bir mukabele olarak – aralarında Birleşik Krallık Parlamentosu 
da dâhil olmak üzere, Avrupa Konseyine üye bir dizi ülkenin parlamentosu, 
emek istismarı amacıyla insan ticaretine karşı korumayı güçlendirmek 
üzere yasalar çıkarttılar. 

Diğer insan hakları antlaşmalarının görüşülmesi, 
parlamentoda kabul edilmesi ve uygulanması 

Pek çok ülkede bir devletin bölgesel veya uluslararası insan hakları antlaşmala-
rına katılması veya parlamentosunda kabul etmesi için, parlamento onayı şarttır. 
O nedenle parlamentolar bir devletin uymayı taahhüt ettiği yükümlülüklere 
şekil vermede kritik bir role sahiptirler. Parlamenter Meclis ve Parlamentolar 
Arası Birlik, nihayetinde parlamentoların ilgili mevzuatı yasalaştıran ve uygu-
lanmalarını temin eden organlar olmaları nedeniyle, bölgesel ve uluslararası 
insan hakları mekanizmalarının müzakerelerine ulusal parlamenterlerin daha 
büyük çapta katılım sağlamaları çağrısında bulunmuşlardır.21

Parlamenterler kanunun kabul edilme safhasından çok önce sürece müdahil 
olmalı ve yeni yasa tasarılarının uluslararası müzakere organlarında kaleme 
alınmasına, hükümet temsilcileriyle birlikte katılmalıdırlar. Parlamenterler bu 
bağlamda aynı zamanda, uluslararası bir anlaşmayla ilgili herhangi bir (teklif 
edilen) çekinceyi veya yorum içeren açıklamayı çok dikkatle incelemeli ve söz 
konusu çekince veya yorum içeren açıklamanın (hala) gerekli olup olmadığını 
düzenli aralıklarla gözden geçirmelidirler.22

Avrupa Konseyi içinde Parlamenter Meclis üyeleri yeni insan hakları mekanizma-
larının içeriğine şekil verilmesinde doğrudan doğruya rol almaktadırlar. Bakanlar 
Komitesi Meclisin fiilen “hukuk danışmanlığı”nı yürüten Hukuk İşleri ve İnsan 
Hakları Komisyonuna rutin olarak antlaşma taslakları üzerinde görüş bildirmek 
üzere çağrıda bulunur. O nedenle komisyon, ulusal parlamenterlerin, yani, 

21. Doc. 12636 (not 14), madde 31-32;Parlamentolar Arası Birlik (2016), Parlamenterler için 
İnsan Hakları El Kitabı No.26, Cenevre, IPU/BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, s. 95-96.

22. Çekince bir devletin bir antlaşmayı kabul etmesiyle ilgili bir ön koşuldur: devletin bir 
antlaşmayı imzalarken, parlamentosundan geçirirken, kabul ederken, onaylarken veya 
antlaşmaya katılırken yaptığı tek taraflı beyandır. Bu beyanla söz konusu antlaşmanın belirli 
maddelerinin o devlet te uygulanmasının yasal etkisi uygulamadan hariç tutulur veya söz 
konusu yasal etkide bir değişiklik yapılır. Çekinceden farklı olarak, yorum içeren bir beyanla, 
bir antlaşmanın yaratacağı yasal etki dışlanmaz veya bunda bir değişiklik yapılmaz, ancak 
tüm antlaşmanın belirli maddelerinin anlamına açıklık getirilir.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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bizzat uygulama mevzuatını kabul etmekle görevlendirilecek olanların, onun 
da ötesinde, hazırlanan (taslak) mevzuatın antlaşmada yer alan standartlarla 
uyumunu gözden geçirerek devletin antlaşmaya uyumuna nezaret etmekle; 
çeşitli yasal enstrümanların uygulanmasını izleyen organlara, hükümetin 
bildirimde bulunmasını denetlemekle ve söz konusu denetim organlarının 
önerilerinin dikkate alınmasını takip etmekle görevlendirilecek olan insanların 
sesini müzakere masasına getirmektedir. 

İstanbul Sözleşmesinin hazırlanmasında Parlamentonun yer alması 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele 
Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesinin (“İstanbul Sözleşmesi”) tarihsel 
arka planı bir uluslararası antlaşmanın hazırlanmasına ve desteklenmesine 
parlamentonun yakından müdahil olmasına mükemmel bir örnek teşkil 
etmektedir. Parlamenter Meclis uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekleyen ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı çıkan güçlü bir ses 
olagelmiştir. Bir grup “parlamenter iletişim ağı üyesi”, Parlamenter Meclisin 
kadına karşı şiddet konusunda yasal bağlayıcılığı olan Avrupa standartlarının 
kabul edilmesi için açık çağrıda bulunduğu (1635 sayılı Kararında ve 1847 
(2008) sayılı Tavsiye Kararında) Avrupa Konseyi Kadına Şiddete Son Verin 
kampanyasına önemli bir katkıda bulunmuştur.23 Parlamenterler, diğer 
hususların yanı sıra, parlamentoda kadına karşı şiddet konusunda tartışma 
forumları ve oturumlar düzenleyerek ve kamu duyurularında bulunarak, bu 
konuda farkındalığı artırmıştır. Parlamenter Meclis aynı zamanda, Bakanlar 
Komitesince 2008 yılında kurulan ve İstanbul Sözleşmesini kaleme almakla 
görevlendirilen Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadele Geçici Komisyonunun (CAHVIO) toplantılarında da temsil edilmiştir. 
Sözleşmenin imzaya açıldığı 2011 yılından beri, Şiddetten Arınmış Kadınlar 
Parlamenter Ağı, kendi ilgili parlamentolarında İstanbul Sözleşmesinin 
imzalanması, parlamentoda kabulü ve etkili bir biçimde uygulanması için 
lobi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi, denetim 
sürecine parlamentoların da dâhil edilmesini sağlayan ilk ve tek uluslararası 
yasal enstrümandır. Bu müdahale iki türlüdür: ulusal düzeyde parlamentolar 

23. Aynı zamanda bakınız: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadele hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesiyle ilgili açıklayıcı rapor; Letizia Seminara 
(2014). “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele hakkında 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, T.Natoli (editör), Scritti in memoria di Maria Rita Saulle, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 1487-1503, sayfa 1488 ve Dubravka Šimonović (2014).“Kadına karşı 
şiddetle ilgili küresel ve bölgesel standartlar: CEDAW ve İstanbul Sözleşmesinin evrimsel 
sinerjisi”, Human Rights Quarterly Cilt 36(3) s.590-606, sayfa 603.

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17682&lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17683&lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17683&lang=en
https://rm.coe.int/16800d383a
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sözleşmenin uygulanmasına yönelik tedbirleri denetlerler; Avrupa Konseyi 
düzeyindeyse, Parlamenter Meclis sözleşmenin uygulanmasının ne durumda 
olduğunu düzenli aralıklarla değerlendirmeye davet edilir.

İnsan hakları sorunlarının soruşturulması 
Parlamenterler, devletin ulusal veya uluslararası insan hakları yükümlülüklerine 
uyumu konusunda kaygılar olması halinde, güncel insan hakları sorunlarıyla 
ilgili soruşturmalar yapmak için çok iyi bir konumdadırlar. Böylece parlamen-
terler kendi devletlerinde insan hakları konusunda “gündemi oluşturabilirler”. 

Parlamenterler ve özellikle de parlamento insan hakları organları – ulusal insan 
hakları kurumları (UİHK), sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve uluslararası kuru-
luşlar gibi diğer parlamento komisyonlarının ve organlarının çalışmalarını da 
dikkate alarak -- soruşturma konularını, sadece konuyla ilgili kanıt toplanma-
sına veya konuyla ilgili olarak kamunun farkındalığının artırılmasına özellikle 
önemli katkı sağlayacak iyi bir konumda olduklarında inceleme yapacak şekilde 
seçmek üzere bir yöntem geliştirmelidirler.

Birleşik Krallık Parlamentosunda soruşturmalar yapılması

İnsan Hakları Ortak Komisyonu (JCHR) kendi seçtiği konular üzerinde düzenli 
aralıklarla soruşturmalar yapar. Konuların seçimini, sivil toplumla ve konuyla 
ilgilenen gruplarla yapılan istişarelerin yanı sıra, JCHR’ın yasamayla ilgili 
soruşturmalarla, insan haklarıyla ilgili Mahkeme kararlarıyla ve antlaşmanın 
uygulanmasının izlenmesiyle ilgili olarak yaptığı diğer çalışmaları belirler.

Komisyonun bir önceki baş hukuk danışmanı Murray Hunt’a göre, 
yapılan soruşturmalar, “Birleşik Krallığın belirli bir politika uygulaması 
alanındaki ilgili insan hakları yükümlülüklerine ne derece uyum sağladığını 
değerlendirmeye ve ilgili asgari standartlara uyulması için neler yapılması 
gerektiğini veya devletin üstlendiği her hangi bir pozitif yükümlülüğü 
nasıl daha iyi bir şekilde yerine getirebileceğini belirlemeye yönelik bir 
çalışmadır.”24

Soruşturmalar sırasında komisyon tanıkları dinleyerek ve ziyaretlerde 
bulunarak kanıt toplar. Sözlü ve yazılı kanıtlar JCHR’ın web sitesinde 
yayınlanır. Örneğin 2015-2016’da JCHR, hükümetin belirlenen hedefleri 
öldürerek yok etmek üzere insansız hava araçları kullanımı politikasıyla 

24. Murray Hunt (2013). “İnsan Hakları Ortak Komisyonu”, A. Horne, G. Drewryand. D. Oliver 
(editörler), Parlamento ve hukuk, Oxford, Hart Publishing, sayfa 241.
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ilgili bir soruşturma yapmış, söz konusu politikanın, diğerlerinin yanı sıra, 
devletin Sözleşmeye uyumu dâhil olmak üzere uluslararası insan hakları 
yasalarıyla uyumunu değerlendirmiştir.25 Komisyon yaptığı diğer tavsiyelerin 
yanı sıra, hükümetten, belirli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, son çare 
olarak, silahlı çatışma alanları dışında bile, ülke sınırları dışında öldürücü 
güç kullanma politikasının yasal temeline açıklık getirmesini acilen talep 
etmiştir. Söz konusu soruşturmanın ne kadar zamanında bir soruşturma 
olduğu, bu tür belirli hedeflere yönelik öldürme amaçlı insansız hava 
araçları kullanılmasının Parlamenter Meclise hemen hemen aynı tarihlerde 
sunulan bir raporun da konusu olmasından anlaşılmaktadır (bakınız: 2051 
(2015) sayılı Kararı ve 2069(2015) sayılı Tavsiye Kararı).

3.2. İcra erki, parlamenterlerin insan hakları 
görevlerini yerine getirmelerini nasıl sağlamalıdır?

İnsan hakları yükümlülükleri her ne kadar devletin bütün erkleri üzerine düşen 
bir yükümlülükse de, devleti bölgesel ve uluslararası insan hakları kurumları 
önünde temsil eden hükümettir. Bu da hükümetlerin bilginin fiilen “kapı bek-
çileri” olduğu anlamına gelmektedir. O nedenle de parlamenterler icra erkine, 
insan haklarını koruma ve gerçekleştirme yükümlülüklerini nasıl yerine getirme 
niyetinde oldukları – ve bu denetim görevini ifa edebilmeleri için icra erkinden 
tam olarak ne talep ettikleri konusunda ayrıntılı bir kılavuz sunmalıdırlar

Avrupa Konseyi, parlamentoların insan hakları çalışmalarını çeşitli yollarla 
kolaylaştırmaları için hükümetlere acilen çağrıda bulunmuştur.26 Bunlar esas 
itibarıyla hükümetlerin önerilen yasal mevzuatın insan haklarıyla uyumunu 
incelemesini kolaylaştırma ve parlamentoya düzenli olarak insan hakları karar-
larının uygulanmasıyla ilgili bilgi verme yükümlülükleriyle ilgilidir. Hükümetler 
bu yollarla, insan haklarını koruma ve gerçekleştirmeyle ilgili ortak sorumlu-
luklarını yansıtarak, parlamentoları insan hakları kararlarının uygulanmasıyla 
ilgili şeffaf bir diyaloğa dâhil edebilirler.

25. İnsan Hakları Ortak Komisyonu (JCHR) (2016), Hükümetin, belirlenen hedefleri öldürerek 
yok etmek üzere insansız hava araçları kullanımı politikası, 2015-2016 oturumunun ikinci 
raporu.

26. Bakınız: Üst düzey konferans: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Uygulanması, ortak 
sorumluluğumuz”, Brüksel Deklarasyonu, 27 Mart 2015, madde B.2.a, B.2.h, B.2.f, B.2.j; 
AKPM’nin 1823 (2011) sayılı Kararı (not 4), Ek, madde 1.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTU4MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxNTgw
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21746
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21746
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTc0NyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxNzQ3
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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Parlamentonun yasama faaliyetlerini incelemesini 
kolaylaştırma 

3.1.’de belirtildiği gibi, parlamentonun temel işlevlerinden biri hükümetin 
çıkardığı yasaların insan haklarıyla uyumunu sistematik bir biçimde incele-
mesidir. Yasaları inceleme sürecinin önemli bir unsuru hükümetin sağladığı 
bilgilerin kalitesi, yani hükümetin söz konusu yasanın neden insan haklarıyla 
uyumlu olduğunu – veya istisnai koşullarda, yasanın insan haklarıyla uyumlu 
olamayabileceğini kabul edip, yine de yasayı çıkarmak istediğini açıklamasıdır. 
Hükümetlerin sağladığı bilginin kalitesinin, İnsan Hakları Ortak Komisyonunun 
(JCHR) yasaları inceleme çalışmasının etkililiğini belirleyen “en önemli unsur” 
olduğu öne sürülmüştür.27 

O nedenle de, parlamentolar ve özellikle de insan hakları komisyonları, icra 
erkinin her bir yasa teklifine ayrıntılı bir açıklayıcı insan hakları notu eklemele-
rini sağlayacak bir uygulamayı yerleştirmeye çalışmaları gerekir. Bu uygulama, 
insan hakları mülahazalarının, icra erki içerisine “ana akım” bir unsur olarak 
yerleştirilmesi avantajına da sahiptir. Böylece, yasa tekliflerinin insan haklarına 
uyum konusunda ayrıntılı bir parlamento incelemesinden geçer not alması 
gerektiği ve böylece, yasayla ilgili olarak ileride gündeme getirilecek sorgula-
maları bertaraf edebilecekleri hususunda bakanlarda ve devlet memurlarında 
farkındalık oluşturulabilecektir.28

Parlamenterlere bilgi sunulması ve onlarla bilgi 
paylaşılması

Yıllık raporlar

İcra erkinin parlamentoya düzenli raporlar sunması halinde, bu genellikle ilgili 
bakanlık (genellikle adalet veya dış işleri bakanlığı) veya hükümet biriminin 
– aleyhte Mahkeme kararlarıyla ve icra erkinin bunları uygulamaya ilişkin 
tedbirlerine dair bir yıllık raporla yapılır.

Bu tür çeşitli rapor verme yöntemleri, diğer devletlerin yanı sıra, Belçika’da, 
Bulgaristan’da, Hırvatistan’da, Çek Cumhuriyetinde, Danimarka’da, Estonya’da, 
Finlandiya’da, Fransa’da, Almanya’da, İtalya’da, Letonya’da, Litvanya’da, 

27. Murray Hunt. “İnsan Hakları Ortak Komisyonu”,(not 24), sayfa 229.
28. Brian Chang ve Graeme Ramshaw (2016). İnsan haklarının korunması ve gerçekleştirilmesi 

için parlamentoların kapasitesinin güçlendirilmesi: sentez raporu, Londra, Westminster 
Demokrasi Vakfı, sayfa 16.

https://www.wfd.org/2017/08/26/strengthening-parliamentary-capacity-protection-realisation-human-rights/
https://www.wfd.org/2017/08/26/strengthening-parliamentary-capacity-protection-realisation-human-rights/
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Karadağ’da, Hollanda’da, Polonya’da, Romanya’da, Slovak Cumhuriyetinde, 
İsveç’te ve Birleşik Krallıkta uygulanmaktadır.29

Hırvatistan30

2013 yılında parlamento tarafından Hükümet Temsilcisinden Hırvatistan 
Cumhuriyetini Mahkemede temsil etme ve Mahkemenin kararlarını 
uygulama konusunda bir rapor sunması istendi. Parlamentoya ilk rapor 
Ekim 2013’te sunuldu ve yeni bir yönetmeliğe göre, Hükümet Temsilcisinin 
yılda en az bir kez Hırvatistan hükümetine ve parlamentoya bir rapor 
sunması gerekiyor. 

Birleşik Krallık

Hükümet 2011’de, İnsan Hakları Ortak Komisyonunca (JCHR) 2008’den 
beri talep edildiği üzere, Mahkemenin insan hakları konusunda verdiği 
kararlara verilen mukabeleyle ilgili bir yıllık rapor hazırlamaya başladı.31 

Raporda Mahkemeyle ilgili olarak, Birleşik Krallığın Strazburg Mahkemesinin 
kararlarının uygulanmasına yönelik genel yaklaşımla ilgili bölümler ve 
belirli kararların icrasıyla ilgili güncellemeler yer almaktadır. JCHR 2015 
yılında söz konusu raporun, yalnızca Mahkemenin insan hakları kararlarına 
gösterilen mukabeleyi değil, aynı zamanda Birleşik Krallığın Birleşmiş 
Milletlerin antlaşmaları denetleyen organlarına ve insan haklarıyla ilgili 
daha kapsamlı gelişmelere mukabelesini de içeren, daha geniş çerçeveli 
bir yıllık rapor haline getirilmesini tavsiye etti.32

Buna ilaveten, yıllık raporlarda idealde, Çek Cumhuriyetinde, Almanya’da 
ve Hollanda’da olduğu gibi, iç hukuk bağlamında yasalar veya politikalar 
açısından sonuçlar doğurabilecek, diğer devletler aleyhinde alınan kararlar 
da belirlenmelidir. 

29. CDDH (İnsan Hakları Yönlendirme Komisyonu) ,“İyi uygulama kılavuzu” not 19; ve Parlamento 
Proje Destek Bölümü (PPSD), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, “AİHM standartlarını 
uygulamada parlamentoların rolü; mevcut yapı ve mekanizmaların incelenmesi – arka 
plan notu”, Doc. PPSD (2016) 19, 2 Kasım 2016, Bölüm 2.

30. PPSD (Parlamento Proje Destek Bölümü), “AİHM standartlarının uygulanmasında parla-
menterlerin rolü” (not 29), sayfa 8.

31. Son raporlarla ilgili olarak bakınız: Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı (2016), İnsan Hakları 
Kararlarına Mukabele, Hükümetin insan hakları kararlarına mukabelesiyle ilgili olarak İnsan 
Hakları Ortak Komisyonuna (JCHR) sunduğu rapor 2014-2016.

32. JCHR, İnsan hakları kararlarına mukabele (not 31), 11 Mart 2015, madde 6.8.

http://website-pace.net/documents/10643/695436/20142110-PPSDNotefondstandardsCEDH-EN.pdf/113ad45b-7ffd-4ee7-b176-7fb79ad32f93
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
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Almanya
Almanya Adalet Bakanlığı 2004 yılından beri, gerek İnsan Hakları ve 
İnsani Yardım Komisyonuna gerekse Hukuk İşleri ve Tüketiciyi Koruma 
Komisyonuna Mahkemenin kararlarıyla ilgili rapor sunmuştur.33 Başlangıçta, 
raporda Almanya’ya karşı verilen kararlar ve hükümler yer alıyordu. 2007 
yılından bu yana söz konusu raporda kararların uygulanmasına ilişkin bilgiler 
de yer almaktadır. 2010 yılından beri ise, Almanya için sonuçlar doğurabilecek 
olan, diğer devletlere karşı verilen Mahkeme kararlarını içeren ayrı bir yıllık 
rapor hazırlanmaktadır.

34 Bu raporlara nasıl mukabelede bulunulacağına dair 
resmi bir parlamento usulü bulunmamaktadır. Parlamento komisyonları söz 
konusu raporları tartışılmak üzere gündemlerine alabilirler (ancak bu rutin 
bir uygulama değildir) ve hükümet yetkililerini sorularını cevaplandırmak 
üzere parlamentoya çağırabilirler.

Hollanda
Hollanda’da, Temsilciler Meclisinin isteği üzerine 1996 yılında aleyhte 
kararlarla ilgili bir hükümet raporunun hazırlanmasına başlanmıştır. 
Raporda 2006 yılından beri Mahkeme kararlarının uygulanmasıyla ilgili 
bilgiler yer alırken, 2009 yılından bu yana, Hollanda yasaları ve politikaları 
açısından acil sonuçlar doğurabilecek, üçüncü ülkelere karşı Mahkeme 
kararlarıyla ilgili bilgiler de yer almaya başlamıştır. Raporda 2010 yılından 
bu yana Mahkeme’nin Hollanda’yla ilgili başvuruların gerekçeli reddine 
dair kararlarıyla ilgili güncellemeler de yer almaktadır. 2013 yılından 
beri de rapor daha geniş bir kapsam içermekte ve Avrupa Sosyal Haklar 
Komisyonu ve Birleşmiş Milletler antlaşma kurumları dâhil olmak üzere, 
Hollanda’yı ilgilendiren bütün uluslararası insan hakları yasal süreçleri 
raporda yer almaktadır.35

Yıllık raporlar parlamentonun icra erkinin Mahkeme’nin kararlarına mukabe-
lesini “anında” etkilemesine olanak sağlayacak sıklıkta olmayabilirler, ancak bu 
tür rapor mekanizmaları çeşitli önemli yararlar sağlarlar: 

33. Son bilgiler için bakınız: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher schutz 
(tarihsiz),“Berichtüber die Recht sprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte und die Umsetzungseiner Urteile in Verfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr2016.”

34. Son bilgiler için bakınız: Christoph Grabenwarter, Anna Katharina Struth ve Markus 
Vašek(tarihsiz) ile birlikte, “Bericht über die Recht sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte in Verfahren gegenandere Staaten als Deutschland imJahr 2016”.

35. Son bilgiler için bakınız: Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Bölümü), Röportaj 2016: 
Internationale Mebschenrechten usulleri.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/25/bijlage-kamerbrief-inzake-rapportage-2016-internationale-mensenrechtenprocedures
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/25/bijlage-kamerbrief-inzake-rapportage-2016-internationale-mensenrechtenprocedures
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 ► İcra erkinin düzenli aralıklarla rapor yayınlaması, devletin insan hakları 
kararlarına mukabelesiyle ilgili kamuya açık bir kayıt oluşturur. Bu da 
sadece parlamentoya veri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ulusal insan 
hakları kurumlarını (NHRI) ve sivil toplumu da bilgilendirir;

 ► Rapor verme mekanizmalarının uyarıcı etkisiyle hükümetler icra erki 
içerisinde koordinasyonu sistematik hale getirerek, Mahkeme 
kararlarının icra edilmesi sürecinin daha verimli hale gelmesini 
sağlayabilirler. Bu süreç aynı zamanda, hükümet görevlisinin 
bakanlıklardan bilgi almak veya onları etkilemek için gerekli “siyasi 
statü”ye sahip olmadığında ortaya çıkan sorunların da altını çizmiş olur;

 ► Ayrıntılı inceleme yapılacağı beklentisinin bizzat kendisi, 
parlamentodan kaynaklanacak veya daha geniş çaplı bir kamuoyu 
eleştirisinin önünü almak üzere icra organlarını harekete geçirebilir; ve 

 ► Orta - uzun vadede, icra erkinin düzenli raporları, kararların icra sürecini 
normalleştirerek, sürecin gereksiz biçimde siyasallaşmasını önleyebilir.

Yukarıdaki nedenlerle ve Parlamenter Meclisin çağrılarına uygun olarak ulusal 
parlamentolar, henüz uygulanmıyorsa, icra erkinden bu tür düzenli raporlar 
düzenlemesini talep etmelidir.

Eylem planlarının ve eylem raporlarının paylaşılması
Eylem planları ve eylem raporları uygulaması Bakanlar Komitesince 2004 
yılında başlatılmıştır ve 2009 yılından beri de denetim sürecinin bir parçası 
haline gelmiştir. Bakanlar Komitesinin gerek standart, gerekse geliştirilmiş 
denetim usullerine36 göre, devletlerin aleyhte alınmış bir kararı müteakiben, 
kararın kesinleştiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde bir eylem planı veya 
raporu sunmaları gerekmektedir.37

Brüksel Deklarasyonunda, ulusal parlamentolar dâhil olmak üzere, diğer pay-
daşlarla diyaloga da katkıda bulunabilen eylem planları ve raporları, Bakanlar 
Komitesiyle devletler arasındaki diyalogda, kilit öneme sahip araçlar olarak 
tanımlanmaktadır. Eylem planları ve raporları Bakanlar Komitesi’ne sunul-
duktan sonra kamuya açık belgeler sayılır ve HUDOC-EXEC veri tabanında da 

36. Bakanlar Komitesi Mahkeme kararlarının icrasını denetlerken, öncelik düzeylerine göre, 
iki kademeli bir usul izler, bakınız: https://goo.gl/fG4fgk.

37. Mahkeme kararı, bu karar istisnai olarak, verdiği hüküm nihai karar olarak kabul edilen 
Büyük Daireye havale edilmediyse, yedi hâkimden oluşan Mahkeme heyetinin kararı 
açıklamasından üç ay sonra nihai karar haline gelir. 17 hâkimden oluşan Büyük Daire, 
Sözleşmenin yorumlanmasını veya uygulanmasını etkileyen veya genel önemi haiz bir 
sorunla ilgili davaları görür.

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
https://hudoc.exec.coe.int/ENG#%20
https://www.coe.int/en/web/cm/execution-judgments#{%2217738959%22:[0]}
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kullanıma sunulur. Ayrıca bu belgeler, kararın uygulanma süreci ilerledikçe, 
yeniden düzenlenip güncellenmesi gerekebilecek çalışma dokümanları olarak 
değerlendirilmelidir. Mahkeme kararının uygulanmasında parlamentoların 
herhangi bir şekilde rol alması söz konusuysa, Bakanlar Komitesinin durumun 
parlamento boyutundan haberdar olması için, yerine göre, söz konusu eylem 
planlarında ve raporlarında buna atıfta bulunulmalıdır. 

İcra erki kurumlarının eylem planlarını ve raporlarını, parlamentoların bunları 
inceleyip parlamento üyelerinin dikkatlerini seçici bir biçimde, üzerinde daha 
fazla durulması uygun olacak eylem planlarına ve raporlarına çekebilmeleri 
için, Bakanlar Komitesi’ne ve parlamentoya aynı anda sunmaları henüz olağan 
bir uygulama haline gelmemiştir. Bunun ender örnekleri Fransa’da ve Birleşik 
Krallık’ta görülmektedir.38 Bu uygulama desteklenmesi gereken bir uygulamadır, 
çünkü eylem planlarının ve raporlarının düzenli olarak incelenmesi sadece icra 
erkinin zamanında önlem almasını kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda 
eylem planlarının ve eylem raporlarının daha kaliteli olmasını ve zamanında 
hazırlanmasını sağlamada, icra erkinin yetkili makamlarını daha en başından 
harekete geçirme gibi ilave bir avantaj da sağlayacaktır.

Mahkeme kararlarının ve diğer önemli dokümanların 
özetlenmesi, tercüme edilmesi ve dağıtımının yapılması 
Brüksel Deklarasyonunda hükümetlerden aşağıdaki tedbirleri alarak, Mahkeme 
kararlarına, eylem planlarına ve raporlarına, Bakanlar Komitesi kararlarına ve 
karar tasarılarına erişimi desteklemeleri acilen talep edilmektedir:

 ► Bu belgelerin, söz konusu kurumları Mahkeme kararlarının icrası 
sürecine daha fazla dâhil etmek üzere, ilgili paydaşlar (özellikle icra 
erki, parlamentolar ve mahkemeler ve aynı zamanda, yerine göre, Ulusal 
İnsan Hakları Kurumları ve sivil toplum temsilcileri) için yayımlanması ve 
dağıtımının sağlanması; ve

 ► Mahkeme’nin önemli kararları dâhil olmak üzere, yerine göre, ilgili 
dokümanların tercüme edilmesi veya özetlenmesi.

Buna ilaveten, çoğu durumda, Mahkeme kararlarının yayımlanması ve dağı-
tımının yapılması, Mahkeme’nin belirlediği genel tedbirlerin bir gereğidir. 

Mahkeme’nin yorum yetkisine saygı gösterilmesi (bakınız 2.1.) aynı zamanda, 
hükümetlerin kendi yasal düzenleri açısından sonuçları olabilecek, diğer dev-
letler aleyhindeki kararları da seçerek özetlemeleri ve/veya tercüme ettirmeleri 
gerektiği anlamına gelmektedir. 

38. CDDH (İnsan Hakları Yönlendirme Komisyonu) ,“İyi uygulama kılavuzu”(not 19), madde 99.

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf


Parlamenterler insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmek için neler yapmalıdırlar? ► Sayfa 43

Parlamentolar, icra erkinin bu gerekleri yerine getirmesini sağlamak üzere 
gerekli incelemeleri yapmalıdır. 

Mahkeme kararlarının dağıtımının yapılması

Bazı ulusal sistemlerde Mahkeme kararlarının dağıtımının nasıl yapılacağı da 
yer almaktadır. Örneğin Ukrayna’da, Hükümet Temsilcisinin Ukrayna aleyhine 
Mahkeme kararlarının özetinin iki resmi gazetede yayınlanması ve kararların 
eksiksiz tercümesinin ombudsmana (parlamento insan hakları komisyonu), 
devlet kurumlarına ve doğrudan etkilenen tüm şahıslara sağlanması bir 
yasal yükümlülüktür. Bazı devletler Mahkeme kararlarının çevirilerini ilgili 
Hükümet Temsilcisinin veya ilgili bakanlığının web sitesi, yargı kurumunun 
intranet sitesi, veya en yüksek yargı kurum(ları)nın web siteleri gibi web 
sitelerinde online olarak sağlayabilirler. Belçika, Çek Cumhuriyeti ve İspanya, 
hedefe yönelik içtihat maddelerinin araştırılabilmesini mümkün kılan bir 
arama motorunu içeren online veri tabanları oluşturmuşlardır.39 Bazı kararlar 
resmi olmayan dillere de çevrilmiş olup, HUDOC veri tabanında mevcuttur.40

3.3. İnsan haklarının ortak bir sorumluluk 
haline getirilmesinin hayata geçirilmesi 

Bölüm 1’de belirtildiği gibi, insan haklarının korunması ve gerçekleştirilmesi 
sorumluluğu, devletin bütün erklerinin – icranın, yasamanın ve yargının 
tümünün sorumluluğudur. Çeşitli kurumların insan haklarını tanımalarını ve 
bunlara uygun hareket etmelerini sağlamak ve insan haklarının uygulanmasına 
yönelik yapıların ve süreçlerin zafiyetlere veya sorgulanmalarına karşı kırılgan 
konumda olmamaları için, devletler insan hakları sorumluluklarına yasal veya 
kurumsal bir biçim vermek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. 

Parlamenterlerin insan haklarına ilişkin rolünün yasalarda 
yer almasının sağlanması

Parlamentolar, Mahkeme’nin kararlarıyla uyumun sağlanması sorumlulu-
ğuna sahip olan devletin – icra, yasama ve yargı-- bütün erklerinin yetki ve 
sorumluluklarını içeren yasaları kabul ederek, insan hakları standartlarının 

39. CDDH (İnsan Hakları Yönlendirme Komisyonu) ,“İyi uygulama kılavuzu” (not 19), madde 
105. Çek Cumhuriyeti veri tabanı için bakınız: https://goo.gl/a3UUiA.

40. Mahkemenin web sitesinde Sözleşme içtihatlarının harici çeviri koleksiyonlarına bir dizi 
link verilmektedir.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%20
http://eslp.justice.cz/
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uygulanmasına katkıda bulunabilirler. Bu yasalar aynı zamanda bölgesel ve 
uluslararası insan hakları sözleşmelerinin iç hukuk düzeninde nasıl uygulan-
ması gerektiğine de açıklık getirebilir. Bu tür yasalar İtalya’da, Makedonya Eski 
Yugoslav Cumhuriyeti’nde, Romanya’da ve Ukrayna’da mevcuttur.41

Salt bir yasal çerçevenin mevcudiyeti, insan hakları kararlarının pürüzsüzce 
uygulanmasını güvence altına almayabilir. Gerek Parlamenter Meclis, gerekse 
Bakanlar Komitesi, devletlerin kararların nasıl uygulanacağını açıklayıp, yasa-
larını yürürlüğe sokmaları gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmaya öncelik 
vermemişlerdir; bundan kasıt, böyle bir tavsiyenin, gerçek bir siyasi taahhüdün 
mevcut olmaması halinde, kararların uygulanmasının güçlendirilmesi için 
gerekli ve yeterli bir koşul olarak görülmemesidir.42

Bununla birlikte, Mahkeme kararlarının uygulanması sürecine resmi bir düzen-
leme getirilmesi de beraberinde çeşitli avantajlar getirebilir. Örneğin: 

 ► Kararların uygulanmasının, icra erki tarafından parlamentoya zamanında 
ve sistematik bir biçimde bildirilmesi sağlanarak, parlamentonun rolünün 
karar icra sürecinin bir parçası olması gerçekleştirilebilir (bakınız: 3.2);

 ► Mahkeme’nin kararlarının hangi zaman çerçevesi içinde uygulanması 
gerektiği belirlenebilir;

 ► Hükümet Temsilcisinin, gerekli bilgileri elde etme, kararın uygulanması 
için alınması gereken tedbirler konusunda milli seviyede karar verecek 
yetkililerle irtibat kurmayı temin edebilir Bakanlar Komitesinin CM/
Rec(2008)2 sayılı Tavsiye Kararının gerektirdiği gibi, kararların icra süresini 
süratlendirecek gerekli tedbirleri alma; ve 

 ► Sözleşmeye uyumla ilgili iç hukuk süreçlerinin bir yönetimden diğerine 
geçişte zayıflatılma gibi bir kırılganlıkla karşılaşmamasını temin edecek 
güce ve yetkiye sahip olması sağlanabilir.

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti’nde Mahkeme kararlarının 
uygulatılmasına dair yasa

2009 yılında Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti parlamentosunda 
Mahkeme kararlarının uygulatılmasına dair bir yasa kabul edilmiştir (2014 

41. Bakınız: PPSD, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarının uygulanmasında 
parlamentoların rolü (not 29), sayfa10-11.

42. Örneğin 1787 (2011) sayılı kararın 10.2 maddesinde, parlamentoların Mahkemenin 
kararlarının uygulatılması için “yasalarla veya başka yollarla” “etkili iç hukuk mekanizmaları” 
oluşturmaları tavsiye edilmektedir.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae618
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae618
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&lang=en
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yılında bu yasada değişiklik yapılmıştır).43 Bu yasaya göre, en geç üç ayda 
bir toplanan bakanlıklararası bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonda 
adalet, içişleri, dışişleri ve maliye bakanlıklarından kıdemli yetkililer yer 
almaktadır. Komisyonda Üsküp ve diğer üç şehirdeki istinaf mahkeme’leri 
başkanlarının yanı sıra, yargı konseyinin, Yüksek Mahkeme’nin, Anayasa 
Mahkeme’sinin, yüksek idare mahkeme’sinin, Savcılık Konseyinin başkanları, 
ombudsman ve Hükümet Temsilcisi resen yer almaktadırlar.

Komisyon Mahkeme kararlarıyla ilgili analizler hazırlar; ihlalleri önlemeye 
yönelik münferit ve/veya genel tedbirler önerir; yasama reformu yapılmasını 
teklif eder ve Mahkeme kararlarının uygulatılmasına dair yasada yer alan 
çeşitli miyadlara göre Mahkeme kararlarının uygulatılmasını denetler. 
Komisyon insan hakları ile ilgili görev ve sorumluluklarını haiz iki parlamento 
komisyonundan biri olan Medeni Haklar ve Özgürlükler Daimi Soruşturma 
Komisyonuna her yıl rapor sunar.

İnsan hakları uygulamalarının koordine edilmesine yönelik 
yenilikçi bir model

Bu alanda gelecek vadeden yenilikçi bir girişim de, Mahkeme’nin kararlarının 
etkili ve eksiksiz biçimde uygulatılmasını sağlamakla görevli – parlamenterler 
de dâhil – birden çok kurumu ve bireyi bir araya getiren, sadece bu amaca 
yönelik bir grubun oluşturulmasıdır. Birden çok kurumun girişimini gerekti-
ren, spesifik Mahkeme kararlarının uygulatılmasını koordine etmeye yönelik 
çalışma grupları da oluşturulabilir. 

Bu tür bir düzenlemenin çeşitli avantajları vardır:

 ► Devletin tüm erklerinin Mahkeme’nin kararlarını uygulamadaki ortak 
yükümlülüğünü yansıtır ve sorumlu tüm ülke paydaşlarının bu 
yükümlülüklerle ilgili farkındalığını artırır.

 ► Daha pratik bir düzeyde ise, çok katmanlı bir diyalogda, uygulama 
sürecinin etkili bir biçimde koordine edilmesini ve kolektif bir 
biçimde “sahiplenilmesini” destekleme potansiyeli mevcuttur. Bu 
da, gereken tedbirleri almak istemeyen veya alamayan kurumlar gibi 
engelleyici unsurların tespit edilip bertaraf edilmesine yardımcı olacak 
ve yasalarda ve politikalarda uygulanabilir ve sürdürülebilir reformların 
düzenlenmesini kolaylaştırabilecektir. Bu, hem yasamayla ilgili hem de 

43. 21 Mayıs 2009, No. 07–2328/1 sayılı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının uygu-
latılmasına dair Kanun.
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idari ve/veya yargı düzeyinde tedbirler alınmasını gerektiren karmaşık 
nitelikli kararlar ve uzun zamandır uygulanmadan bekleyen ve bir tür 
itici güce ihtiyaç duyan kararlar açısından özellikle önemlidir. 

 ► Bu tür çok taraflı bir tartışma platformu, AİHM Kararlarının İcrası Dairesinin, 
kararların uygulanmasıyla ilgili olarak bir ülkeyi ziyaret ettiğinde, söz 
konusu dairenin, ilgili tüm paydaşların durumunu anlaması açısından 
yararlı bir muhatap işlevi görmektedir.

 ► Böyle bir forum aynı zamanda Ulusal İnsan Hakları Kurumlarından, sivil 
toplumdan, akademisyenlerden ve hukukçulardan kanıt elde etmenin 
ve görüş almanın da etkili bir yöntemidir. Bu platformlar, kararların 
uygulanmasından sorumlu kurumların, münferit bir davada haklarının 
ihlali söz konusu olan grupların bakış açısıyla ilgili bir farkındalığa sahip 
olmalarına da yardımcı olabilir. Söz konusu platform aynı zamanda sivil 
topluma da, yasalar yoluyla ve uygulanacak politikalar yoluyla, kararları 
uygulama sürecine yaratıcı çözümler sunma fırsatı vermektedir. 

 ► Sadece bu amaçla kurulmuş bir çalışma grubu, ilgili yetkililerin gündelik 
uygulamalarında Sözleşmenin doğru uygulanmasının sağlanmasına 
yardımcı olacağından, bu yetkilileri düzenli aralıklarla bir araya getiren bu 
grubun yanlış uygulamaları önleyici bir etkisi de olabilecek ve grup aynı 
zamanda Sözleşmede yer alan hakların ulusal yasalara ve uygulamalara 
mezcedilmesine de katkıda bulunacaktır. 

Bu avantajlardan yararlanılabilmesi için, salt bir çalışma grubunun oluşturulması 
yeterli değildir. Grubun düzenli aralıklarla toplanması, bu toplantılara rutin bir 
biçimde uygun kıdem düzeyinde ve deneyimli delegelerin katılması, toplantı 
tarihleri arasında ilgili kurumlarla gerçekleştirilecek koordinasyondan yarar-
lanılması ve toplantıların, örneğin düzenli olarak takip edilecek net ve somut 
eylemlerle sonuçlanacak şekilde iyi yönetilmeleri önemlidir. 

Çek Cumhuriyeti’nde Uzmanlar Komisyonu  

2015 yılında, Çek Hükümet Temsilcisi Dairesince, Avrupa İnsan Hakları 
Kararlarının İcrası için Uzmanlar Komisyonu kurulmuştur. (Kolegium expertů 
k výkonu rozsudků ESLP). Söz konusu Komisyon ilgili tüm kurumların – 
bakanlıkların, parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin, Yüksek İdare 
Mahkemesinin, Yüksek Savcılık Bürosunun, kamu hakları koruyucusunun 
(ombudsman), Çek Barosunun, akademik çevrelerin ve STK’ların kıdemli 
odak noktalarından oluşan bir danışma organıdır. Komisyonun görevi, 
Mahkemenin Çek Cumhuriyeti aleyhine verdiği kararların uygulanması 
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maksadıyla muhtemel (genel) tedbirleri ele almak ve önermektir. Komisyon 
aynı zamanda aynı prensip sorununun Çek yasal sisteminde mevcut olması 
halinde, diğer devletler aleyhinde alınan kararları da seçici bir biçimde 
müzakere eder.

Bu bölümde, insan haklarının etkili bir biçimde korunmasını ve gerçekleşti-
rilmesini temin etmek üzere, bütün parlamenterlerin gerçekleştirme fırsatına 
sahip olabilecekleri çeşitli insan hakları görevleri ele alınmıştır. Parlamentolar 
bu görevlerin sistematik bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere farklı 
kurumsal yapılar oluşturmayı tercih etmişlerdir. Bundan sonraki bölümde de 
işte bu kurumsal modeller üzerinde durulacaktır.
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Bölüm 4

Parlamenterler 
insan hakları 
yükümlülüklerini yerine 
getirmek için nasıl 
organize olmalıdırlar?

U lusal parlamentolar Avrupa kıtasındaki bütün parlamentoların paylaştığı 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan insan hakları, demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü değerlerini nasıl yüceltip daha da güçlendirebilir-

ler? Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi parlamentolara, başlıca görevleri olan 
temsil, yasama ve denetim işlevlerini gerçekleştirerek, insan haklarını koruma 
ve hayata geçirme ve hukukun üstünlüğünü destekleme yükümlülüklerini 
yerine getirebilmeleri için, ulusal düzeyde yeterli yapıları oluşturmaları çağrı-
sında bulunmuştur. Ancak uygulamada, Avrupa Konseyi kapsamındaki pek çok 
parlamento, Sözleşme standartlarıyla ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin 
kararlarıyla uyumlu yapıları ve süreçleri henüz oluşturmamıştır. Diğer bazı dev-
letlerse, henüz emekleme döneminde olan mekanizmalara sahiptir, ancak bu 
mekanizmaların etkililiği deneyim, kaynak veya siyasi irade eksikliği engeline 
takılmaktadır.

İnsan haklarının bir ölçüde parlamento deneyimine tabi tutulduğu yerlerde 
benimsenen kurumsal düzenlemeler üç ana model arasında değişiklik gös-
terirler. Bunlar şöyle sınıflandırılabilir:

 ► Görev ve sorumlulukları esas olarak veya münhasıran insan haklarıyla 
ilgili tek bir daimi komisyonun yer aldığı uzmanlaşmış kurumlar modeli;
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 ► Tek bir komisyonun insan hakları konularını kapsayan bir görev ve 
sorumluluğunun olmadığı, insan hakları konularının farklı komisyonlar 
tarafından kendi görev sınırları içinde ortaya çıktıkça ele alındığı çapraz 
örtüşmeli model; ve 

 ► veİnsan hakları konusuyla ilgisi belirlenmiş ve/veya insan hakları 
konularında uzmanlaşmış bir alt komisyonun başka bir ana akım 
komisyonun içinde yer aldığı, birden fazla komisyonun mevcut olduğu 
karma bir model.

Bu modeller esnek olmayan katı modeller olarak düşünülmemiştir. Örneğin 
uzmanlaşmış bir komisyonun varlığı, insan hakları konularının diğer komis-
yonlarca ele alınmasını olanaksız kılmaz – ve kılmamalıdır da. Bunun yerine, 
bu model tipolojisinde, parlamentolarca geliştirilen tek bir odaklanmış komis-
yondan, kısmen veya tamamen ademi merkeziyetçi yaklaşımlara kadar çok 
çeşitli modeller yer almaktadır. 

Bu bölümde, tüm parlamenterlerin insan haklarının garantörleri (4.2.) olarak 
içinde yer alabilecekleri bu farklı modelleri (4.1.) ve yöntemleri sunmadan 
önce, bazı genel gözlemlerde bulunulabilir:

 ► AKPM parlamentoların insan hakları çalışmaları için tek bir kurumsal 
model önermekten kaçınmıştır. Bunun yerine, söz konusu yapıların 
belirli ulusal bağlamlara uygun yapılar olmasını sağlamak üzere esnek 
bir yaklaşım benimsemiştir.

 ► Meclisin “uluslararası insan hakları standartlarının parlamento denetimine 
dair temel ilkeler”inde (1823(2011) sayılı Kararına Ek) açıkça, “salt bu 
amaca yönelik insan hakları komisyonlarından veya bunlara benzer uygun 
yapılardan” söz edilmekte 44 ve aynı zamanda parlamentolara “uluslararası 
insan hakları yükümlülüklerinin ana akım uygulamalar haline gelmesine 
ve çok sıkı denetimine olanak sağlayacak yapıları oluşturma ve/veya 
güçlendirme” çağrısında bulunulmaktadır. Kuşkusuz, salt bu amaca yönelik 
komisyonların kurulması, parlamenter insan hakları mekanizmalarının 
etkililiğini temin etmekte yetersiz kalabilir.

44. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri bundan daha da açık bir biçimde, “Parlamentolar içeri-
sinde, özellikle de yasama reformuyla ilgili olanlar başta olmak üzere, tavsiye kararlarının 
ülkede uygulanma düzeyini denetleyip değerlendirme ile ilgili, uygun daimi komisyonlar 
veya benzer organlar kurulmalıdır” önerisinde bulunmaktadır; bakınız: Navanethem Pillay 
(2012). Birleşmiş Milletler insan hakları antlaşmalar sisteminin güçlendirilmesi. Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince hazırlanan bir rapor, Haziran 2012, sayfa 85.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
https://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
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4.1. Parlamentoların insan hakları çalışmalarının 
düzenlenmesine yönelik çeşitli yöntemler

Uzmanlaşmış komisyon modeli

Avrupa Konseyine üye bazı devletlerin oluşturduğu, “insan hakları alanındaki 
ve özellikle de Sözleşmeden kaynaklanan uluslararası yükümlülüklerin takibi 
ve denetlenmesini”45 güvence altına alması amaçlanan yapılar arasında, bu 
konu üzerinde uzmanlaşmış insan hakları komisyonları yer almaktadır. Bu 
tür uzmanlaşmış komisyonların (veya alt komisyonların) görev ve sorumlu-
lukları arasında örneğin hazırlanan yasaların iç hukukla ilgili, bölgesel veya 
uluslararası taahhütlere uyumunu denetlemek ve Mahkeme’nin kararlarının 
uygulanmasına nezaret etmek gibi spesifik görevler açıkça yer alabilir – veya 
komisyon, bunların komisyonun görev ve sorumlulukları arasında yer aldığı 
yorumunu yapabilir. Ancak bu komisyonların hepsi bunu yapmamaktadır ve 
uzmanlaşmış bir komisyonun mevcudiyeti bu görevlerin sistematik bir biçimde 
yerine getirildiğini göstermez. 

Bu uzmanlaşmış komisyon modelini kabul eden devletler arasında Arnavutluk, 
Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Karadağ ve Birleşik Krallık yer 
almaktadır.

Birleşik Krallıktaki İnsan Hakları Ortak Komisyonu 

İnsan Hakları Ortak Komisyonu (JCHR) uzmanlaşmış insan hakları komisyonu 
modelinin en somut örneğini teşkil etmektedir. Komisyon çalışmalarına 
2001 yılında başlamış olup seçimle göreve gelen üyelerden oluşan Avam 
Kamarasından ve büyük ölçüde tayinle göreve gelmiş üyelerden oluşan 
Lordlar Kamarasından eşit olarak seçilmiş 12 üyeden meydana gelir. JCHR’da 
üyelerine hizmet veren, salt bu amaçla çalışan, insan hakları deneyimine 
sahip iki üç özel hukuk danışmanı bulunur. Komisyonun resmi görev tanımı 
son derece geniş kapsamlı olup, bireysel vakalar hariç tutulmak üzere, 
Birleşik Krallık’taki “insan hakları konularını” kapsar.46

Komisyon görev ve yetkilerini çok geniş bir biçimde yorumlamıştır ve diğer 
faaliyetlerinin yanı sıra şunları yapar: 

45. 2178 (2017) sayılı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması” konulu 
Karar, madde 10.1 ve Doc. 14340 (raportör: Pierre-Yves Le Borgn’), 12 Haziran 2017.

46. Bakınız İnsan Hakları Ortak Komisyonu (JCHR) web sitesi goo.gl/3js6mB.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23987&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=23772&lang=en
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/
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 – Hükümetin çıkardığı yasaları (ve mümkünse yasa tasarılarını), insan 
haklarıyla uyumu açısından inceler ve raporlarında tespit ettiği her 
hangi bir uyumsuzluğu ortadan kaldırmak üzere yasalarda değişiklik 
yapılmasını teklif eder. JCHR’ın yasama (veya yasama öncesi) 
incelemesine, ilgili bakanlıkça hazırlanan ve yasanın Sözleşmeyle ve 
diğer uluslararası yükümlülüklerle uyumunu açıklayan bir “insan hakları 
metni” yardımcı olur. (bakınız 3.1.);

 – JCHR’ın oluşturduğu kriterlere göre; örneğin hükümetlerin gösterdikleri 
mukabeleyle ilgili olarak dört ay içinde ayrıntılı bir plan sunma ve altı 
ay içinde uyumsuzluğun nasıl giderileceğine dair kesin bir karar verme 
gerekliliği uyarınca, aleyhte Mahkeme kararlarına karşı icra erkinin 
gösterdiği mukabeleyi inceler;

 – İlgili deneyime ve menfaatlere sahip çok geniş bir grup ve birey 
yelpazesinden kanıtlar elde etmeye çalışarak, insan haklarıyla ilgili 
kaygı duyulması gereken belirli konular üzerinde incelemeler yapar; ve

 – Birleşik Krallığın BM insan hakları antlaşmaları uyarınca seçilmiş uluslararası 
insan hakları yükümlülüklerine uyumunu denetler. Existing practice 
reveals a number of potential benefits of the specialised model:

Mevcut uygulamalarda, uzmanlaşmış komisyon modelinin bir dizi potansiyel 
yararı ortaya çıkmaktadır:

 ► Uzmanlaşmış komisyon modeli, insan hakları denetimini ilk kez başlatan 
parlamentolarda veya Mahkeme kararlarının icrasının ve yasaların insan 
hakları ile uyumunun icra erkince iyi koordine edilmediği devletlerde 
daha çok tercih edilebilecek bir modeldir.  

 ► Salt bu amaçla oluşturulan bir insan hakları komisyonu, parlamentonun 
insan hakları yükümlülüklerini kabul ettiğine ve bu konuda çalışacağına 
dair bir mesaj verir.

 ► Böyle bir komisyon parlamentoda yapılan müzakerelerde insan hakları 
konusunda bilgi sunma bağlamında çok önemli bir rol oynar. Buna 
parlamentoyu önündeki herhangi bir konuyla ilgili insan hakları 
yükümlülükleri ve çerçevesi bağlamında bilgilendirmek ve insan hakları 
ve hukukun üstünlüğü konularındaki eylemlerini ve eylemsizliklerini 
gerekçelendirmede icra erki üzerinde baskı oluşturmak da dâhildir.

 ► İcra erkinden bağımsız bir insan hakları komisyonu zaman içerisinde, 
üyeleri ve çalışanları arasında sistematik denetim mekanizmaları ve 
insan hakları konusunda bilgi birikimi oluşturabilir. Parlamenter Meclisin 
eski raportörlerinden Christos Pourgourides, uzmanlaşmış komisyon 
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modelinin “yetkinlikleri bir araya getirip çalışmalara yön verdiğinden” 
“açık ve net üstünlüklere” sahip olduğunu öne sürmektedir.47 

 ► Parlamento içerisindeki salt bu amaca yönelik bir insan hakları organı, 
icra erkinin karşısında bir muhatap oluşturur ve aynı zamanda eylem 
planlarının ve raporlarının “gerçek zamanlı” olarak incelenmesi ve icra 
erkinin Mahkeme kararlarına ve bunların uygulanma durumlarına dair 
raporlarıyla ilgili görüş bildirme gibi özel görevleri ifa eder (bakınız: 3.2.).

 ► Parlamento içinde insan haklarına odaklanmış bir organın mevcudiyetinin 
bir başka avantajı da, bu organın Mahkeme, Bakanlar Komitesi, Parlamenter 
Meclis ve muhtemelen İnsan Hakları Komiseri gibi diğer Avrupa Konseyi 
organlarını anlama ve bunlarla bağımsız bir biçimde temasa geçebilme 
potansiyeline de sahip olmasıdır.

 ► Ayrıca, uzmanlaşmış bir komisyonun, parlamentoda etkili insan hakları 
çalışmalarının kilit unsurları olan kaliteli profesyonel hukuk işleri ve 
politika danışmanlarını cezbetme ve elde tutma olasılığı daha yüksek 
olabilir (bakınız 4.2.).

Finlandiya’daki Anayasal Hukuk Komisyonu 

Finlandiya’daki Anayasal Hukuk Komisyonunun temel görevi, anayasaya 
uygunluğu veya Sözleşme dâhil, uluslararası insan hakları enstrümanlarına 
etkisi değerlendirilmek üzere kendisine gönderilen yasalarla (veya diğer 
konularla) ilgili beyanlarda bulunmaktır. Kendisine bir yasama önerisi 
sunulduğunda, komisyon ilgili devlet memurlarının ve harici anayasa hukuk 
uzmanlarının görüşlerini kapalı bir oturumda aldıktan sonra gerekçeli bir 
görüş veya rapor oluşturur. Uyumsuzluklar tespit edilmişse, komisyon hangi 
maddelerin anayasayla veya Sözleşmeyle çeliştiğini değerlendirdiğini 
açıklar.

Komisyonun görüşleri, anayasa teamülü olarak, parlamentoyu bağlayıcı 
niteliktedir. Komisyon sıklıkla Mahkeme’nin kararlarına atıfta bulunur.48 
Dışişleri Bakanlığı, Mahkeme’nin Finlandiya aleyhine bütün kararlarını 
bilgi için komisyon sekretaryasına gönderir. İstek yapılmadıkça bunların 
dağıtımı yapılmaz. Parlamento ombudsmanı her yıl parlamentoya sunduğu 
raporunda Mahkeme’deki Finlandiya davalarıyla ilgili kısa bir bölüm yer 
alır. Rapor Anayasal Hukuk Komisyonunca incelenir. Ancak komisyon 

47. Doc. 12636 (not 14), madde 30.
48. Bakınız: PPSD, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarının uygulanmasında parla-

mentoların rolü (not 29), sayfa 3 (ve diğer referanslar).

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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raporun bu (oldukça teknik) bölümüyle ilgili olarak şimdiye kadar hiçbir 
tutum almamıştır.

Çapraz örtüşmeli model

Uzmanlaşmış insan hakları komisyonlarının olmadığı yerlerde insan hakları 
konuları farklı parlamento komisyonlarınca ele alınmalıdır. Bu komisyonlar 
bunu insan hakları konularının kendi görev ve sorumluluklarıyla ilgili olduğu 
oranda ele alırlar. Bu komisyonlar arasında sıklıkla, sadece bunlarla sınırlı kal-
mamak kaydıyla, adalet, hukuk işleri ve/veya anayasayı kapsayan, daha geniş 
görev ve sorumlulukları olan komisyonlar yer alabilir.

“Ana akıma dâhil edilmiş” deyimi de sıklıkla kullanılmakta olup, insan hakla-
rıyla ilgili denetimin uygulamada tüm komisyonların çalışmalarının içinde yer 
aldığı anlamına gelmektedir. Ancak Avrupa Konseyine üye devletlerin çapraz 
örtüşmeli komisyon yapısına sahip parlamentolarında durum çoğu kez böyle 
değildir. Bu bağlamda ana akıma dâhil etme pek çok parlamentoda fiili uygu-
lamanın tarifi olmaktan çok, ulaşılmak istenen bir durum olarak anlaşılabilir.

Çapraz örtüşmeli, ana akıma dâhil edilmiş model yaklaşımının muhtemel 
avantajlarından biri, insan hakları denetiminin tek bir uzmanlaşmış organa 
bırakılarak, parlamento içerisinde adeta bir insan hakları bilgi birikimi ve etki-
leşimi “silo” su oluşturmak suretiyle, insan hakları ve bununla ilgili hukukun 
üstünlüğü konularının diğer komisyonların çalışmalarına entegre edilmesini 
caydırma riskinin azaltılmasıdır. Tek bir komisyonun (sıklıkla nispeten az 
sayıda üyeye sahip olan) yapabileceklerinin bir sınırı vardır. O nedenle, ana 
akım yaklaşımı, insan haklarının uzmanlaşmış bir komisyonun üyesi olmayan 
parlamenterler tarafından göz ardı edilmemesi veya yok sayılmamasının 
sağlanmasına yardımcı olabilecektir.

Çapraz örtüşmeli yaklaşımı benimseyen ülkeler arasında Estonya, İzlanda, 
Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsviçre yer almaktadır.

Hollanda

Hollanda’da herhangi bir parlamento komisyonunun, yasaların Sözleşmeye 
uyumunu inceleme veya Mahkeme kararlarının uygulanmasını denetleme 
gibi spesifik bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı zamanda 
parlamento üyelerinin hizmetine sunulmuş, uzmanlaşmış bir insan hakları 
birimi de mevcut değildir. Ancak, Parlamentonun her iki kanadında da 
(Hollanda Temsilciler Meclisi ve Senato) yasaların Sözleşmeyle uyumunun 
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doğrulanması üzerinde duran birer daimi adalet komisyonu ve hukuk işleri 
birimi bulunmaktadır. 

Hükümetin teklif ettiği yasa tasarılarının ekinde, Sözleşmeye veya diğer 
uluslararası insan hakları standartlarına uyumla ilgili sorunların belirtildiği 
bir açıklayıcı not yer alır. Ayrıca, her bir kanun tasarısı, parlamentoya 
sunulmadan önce, insan haklarına uyum dâhil çeşitli konularda görüş bildiren 
ve hükümetin bu görüşe yanıt verdiği Hollanda Danıştayından (anayasaya 
göre kurulmuş bir hükümet danışma organı) geçirilmek zorundadır. Bu 
görüş bilahare ilgili parlamento komisyonunun/komisyonlarının yasalarla 
ilgili incelemesine de veri sağlayacaktır. Parlamenterler aynı zamanda 
danıştaydan, veya insan hakları konusunda eğitim almış olan adalet 
bakanlığı memurlarından da bilgi isteyebilirler. Hükümet aynı zamanda her 
yıl parlamentoya kararların uygulanmasıyla ilgili bilgi verir (bakınız: 3.2).

İnsan haklarının denetimine yönelik çapraz örtüşmeli yaklaşımın en bariz riski 
ise, bu yaklaşımın seyrek ve arada sırada yapılan ( ya da hiç yapılmayan) denetim 
anlamına gelen bir öfemizmaya ya da ‘güzel anlatım’a dönüşme riskidir – yani 
durumun, “herkesin sorumluluğunun hiç kimsenin sorumluluğu olmaması” 
haline gelmesidir.

Karma komisyon modeli
Karma modellerde uzmanlaşmış komisyon yaklaşımıyla çapraz örtüşmeli 
yaklaşım unsurları bir araya gelir. Bu durumda birden fazla parlamento komis-
yonunun görevleri arasında insan hakları konuları yer alır ve bunlar spesifik 
olarak Mahkeme kararlarının denetimini içermeyebilir.

Karma komisyon modeli örnekleri diğer devletlerin yanı sıra Ermenistan, Kıbrıs, 
Gürcistan, Almanya, İtalya ve Litvanya parlamentolarında görülür.

Almanya

Bundestag’ın (parlamentonun alt kamarası) insan hakları konularını ele 
alan iki komisyonu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu ve Hukuk 
İşleri ve Tüketiciyi Koruma Komisyonudur. Dilekçe Komisyonu da, yasaların 
kamu üzerindeki etkileriyle ilgili bireysel şikayetleri incelerken insan hakları 
konularını ele alabilir. 

Hukuk İşleri ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu adalet bakanlığını ilgilendiren 
bütün konularda öncülük yapar. İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu 
belirli bir bakanlıkla bağlantılı olmadığından, herhangi bir konuda nadiren 
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başı çeken komisyondur. Bunun yerine, bu komisyon insan hakları konularını 
– gerek uluslararası bağlamda gerekse Almanya ile ilgili olarak, daha geniş 
bir bakış açısıyla ele alır. Her iki komisyonun da Mahkeme kararlarının 
uygulanmasını değerlendirme gibi spesifik bir görev ve sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Bu komisyonların (veya diğer parlamento komisyonlarının) 
böyle bir konuya müdahil olmaları herhangi bir Mahkeme kararının ortaya 
çıkaracağı bir yasa veya politikayla ilgili olacaktır. Parlamenterlere bağımsız 
uzmanlık bilgileri uluslararasıinsan hakları hukuku dâhil olmak üzere, 
parlamento içindeki araştırma servisince sağlanır. 

Bir Mahkeme kararının uygulanması için yeni veya yeniden düzenlenmiş 
bir yasa gerektiğinde, konuyu Hukuk İşleri ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu 
ele alacaktır. Böyle bir durumda, komisyonun adalet bakanlığı temsilcilerini 
davet ederek, söz konusu yasanın neden gerekli olduğunu ve yasa tasarısının 
söz konusu Mahkeme kararının uygulanması için neden yeterli olduğunu 
açıklamalarını istemeleri sık rastlanan bir uygulamadır. Adalet bakanlığı her 
yıl parlamentoya Mahkeme kararlarıyla ve bunların uygulama durumlarıyla 
ilgili bir rapor sunar (bakınız: 3.2.).

Karma modelin bir başka biçimi de insan hakları konusunda yetkilendirilmiş 
bir uzmanlık komisyonunun daha geniş görev ve sorumluluklarla donatılmış 
bir daimi komisyon altında oluşturulmasıdır.

Çek Cumhuriyeti Millet Meclisindeki alt komisyonlar

Çek Parlamentosunun Millet Meclisindeki (alt meclis) Anayasa ve Hukuk İşleri 
Komisyonu, Ombudsman Girişimleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adlı bir 
alt komisyon oluşturmuştur.49 Dilekçeler Komisyonunun da bir insan hakları 
alt komisyonu vardır. Alt komisyonlar uygulamada, ana komisyonların 
çalışma gruplarıdır ve özel oturumlarda bir araya gelirler. Ombudsman 
Girişimleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi alt komisyonu, hükümetin 
Çek Cumhuriyeti aleyhine verilen kararlar ve bunların uygulanma durumuyla 
ilgili yıllık raporunu ele alır. Anayasa ve Hukuk İşleri Komisyonu ve Dilekçeler 
Komisyonu hükümet yasalarıyla, Sözleşme dâhil uluslararası insan hakları 
antlaşmaları içinde yer alan yasaların uyumunu kontrol eder.

49. Diğer faaliyetlerinin yanı sıra, kamu haklarının savunucusu olarak da bilinen ombudsman, 
davacılarla kamu kurumları arasında arabuluculuk yapar, eşit muamele ve ayrımcılığa karşı 
korunma hakkının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur.
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4.2. Bütün parlamenterlere insan haklarının 
garantörleri olmalarında destek verilmesi 

Yukarıdaki bölümden de anlaşılabileceği gibi, her modelin avantajları olduğu 
gibi, dezavantajları da vardır. Ayrıca, söz konusu mekanizmanın yalnızca yapısı 
üzerinde durulmaması gerektiğinin de önemli olduğu anlaşılmıştır. Örneğin 
adında “insan hakları” geçen bir komisyonun, bu konuda bir faaliyeti olma-
masına rağmen, hayali bir ‘varmış’ algısı yaratması mümkündür. Bu yapıların 
etkinliği siyasi kararlılık, hukuk ve izlenen politikalar konusunda uzmanlık 
bilgilerinin mevcudiyeti ve sekretarya hizmeti gibi unsurlara bağlıdır. Bu 
bölümde parlamento insan hakları çalışma modellerinin her birinin nasıl etkili 
hale getirilebileceği ele alınacaktır.

Tüm parlamenterlerin insan haklarının ne zaman tehlikede 
olduğunu bilmelerinin sağlanması
Parlamenterlerin insan hakları konusunda etkili bir biçimde çalışmalarıyla ilgili 
ön koşul, parlamenterlerin insan haklarının ne zaman tehlikede olduğunun 
bilincinde olmalarıdır. O nedenle, insan hakları konularının tali konular olmaktan 
çıkarılıp, parlamento müzakerelerinin ana akım konularının tam da merkezine 
yerleştirildiği bir insan hakları kültürünün oluşturulması için, parlamenterlerin 
bu konudaki bilgi ve deneyiminin desteklenmesi kilit önem taşımaktadır.

Bu, öncelikle insan hakları komisyonlarının – veya ulusal insan hakları mekaniz-
masının bir başka bölümünün – hazırladığı raporların insan haklarıyla ilgili bir 
müzakereyi içerecek herhangi bir girişimden önce parlamenterlerin dikkatine 
sunularak yapılabilir. 

Bir başka yöntem de, parlamento başkanının (veya bunun muadili olan yetkili-
nin) parlamenterlerin insan haklarını koruma ve gerçekleştirme yükümlülüğü-
nün devreye girmesini gerektiren bir parlamento süreci söz konusu olduğunda, 
bu girişimden önceden haberdar edilmesidir. Bu sayede parlamento başkanı 
(veya muadil görevdeki yetkili) örneğin insan hakları açısından sonuçları 
olabilecek bir yasa tasarısının en uygun komisyon/komisyonlar tarafından 
incelenmesini sağlayabilir.50

Tüm parlamenterlerin insan hakları konusunda bağımsız 
danışmanlık bilgilerine erişiminin sağlanması 
Ulusal parlamentoların içerisinde, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konu-
larında bağımsız uzmanlık bilgileri sağlama kapasitesine sahip profesyonel 

50. Chang ve Ramshaw (not 28), sayfa 8.
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personelden oluşan daimi bir birim oluşturulmasının önemi, örneğin 1823(2011) 
sayılı Kararında olduğu gibi, Parlamenter Meclis tarafından pek çok kez vur-
gulanmış olup, Meclisin kendi parlamento personelinin kapasitesini artırma 
çalışmalarında da yansıma bulmaktadır.51

Siyaseten yansız danışmanlık bilgilerinin sağlanması, insan hakları komisyonla-
rının ve genelde parlamentonun hem bağımsız olmalarının hem de bağımsız 
görünmelerinin temin edilmesine yardımcı olur. Danışmanların gerek münferit 
parlamenterlerin veya siyasi parti gruplarının tayin ettiği geçici memurlar olma-
ları, gerekse hükümet veya STK’lar tarafından tayin edilmiş personel olmaları 
durumunda böyle bir yarar sağlanması daha zayıf bir olasılıktır. 

Profesyonel parlamento personelinden oluşan bir birimin oluşturulması 
parlamentolar arasında bir devamlılık sağladığı gibi, gerek önemli konularda 
gerekse çalışma yöntemlerinde ‘kurumsal bir hafıza’yı da mümkün kılar. Hukuk 
işleri ve politika konularında uzmanlık bilgilerini erişilebilir bir tarzda sağla-
mak suretiyle, danışmanlar (diğer faaliyetlerinin yanı sıra) yasaları incelemek; 
icra erkinin insan hakları kararlarına ve hükümlerine gösterdiği mukabeleyi, 
devletin üzerine düşen yükümlülüklerin mahiyetini ve insan haklarına uyum 
konusunda parlamentonun elindeki tüm seçenekleri dikkate alarak denetlemek 
suretiyle parlamenterlere destek verebilirler.

Kısaca belirtmek gerekirse, parlamento danışmanları siyasi açıdan bağımsız 
olmalı, sayıları yeterli olmalı ve gerekli kaynaklara sahip olmalı ve insan hakları 
ve hukukun üstünlüğü konularındaki bilgi ve anlayışlarına ilişkin kapasitelerini 
artırmaları için kendilerine cömert imkanlar tanınmalıdır. Ayrıca, söz konusu 
danışmanlık görevinin merkezi olarak sağlanması, insan hakları konusundaki 
bilgi birikiminin tek bir komisyona münhasır kılınmaması, ancak, mümkün 
olduğu ölçüde, parlamento faaliyetlerinin tüm veçhelerini kapsayacak şekilde 
ana akım bir hizmet olarak sağlanması anlamına gelmektedir.

Aynı ana akım ilkesi parlamentodaki profesyonel araştırma ve bilgi servisleri için 
de geçerli olup, bunlar hukuk danışmanlarının çalışmalarını tamamlayıcı değerli 
bir unsur niteliğindedir. Parlamento araştırma servisleri, görev ve sorumlulukları 
içerisine insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin konuları dâhil etmeli ve 
parlamento çalışmalarında gündeme gelebilecek muhtemel insan hakları sorun-
larını dikkate alarak, parlamenterlere proaktif bir biçimde, insan hakları alanında 
ortaya çıkabilecek önemli gelişmelerle ilgili güncel bilgiler sunmalıdırlar.

51. AKPM, Parlamento Proje Destek Bölümü (PPSD), Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonuyla 
işbirliği içerisinde (tarihsiz).

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
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Parlamentonun insan hakları konusundaki 
çalışmalarının düzenlenmesine dair üç ders

Parlamenter Meclis her ne kadar parlamentonun insan hakları alanında 
yapacağı çalışmaların kurumsallaştırılmasına yönelik bir plan önermekten 
imtina etmişse de, bu alanda çıkarılabilecek üç ders vardır.

Birincisi, uygun görev tanımı, yetkileri ve üye sayısı olan uzmanlaşmış 
insan hakları (alt)-komisyonları, özellikle de insan hakları konusunda 
hemen hemen yok denecek kadar az, anlamlı parlamento etkileşimi olan 
devletlerde, parlamentoların ülke düzeyinde insan haklarını koruma ve 
gerçekleştirme kapasitesini güçlendirmede değerli bir araçtırlar.    

İkincisi, bu yapılar ve söz konusu potansiyel yararlarının yanı sıra, gerek 
üyelerinin gerekse bir bütün olarak parlamentonun siyasi kararlılığıyla 
desteklenmedikçe, tek başlarına etkili olamayacaklardır.  

Üçüncüsü, bütün parlamenterlerin insan hakları konularında daha çok 
bilgi birikimi elde etmelerini ve insan haklarının korunmasına yönelik ortak 
yükümlülüklerini deruhte etmelerini sağlamak için, uzmanlaşma ile çapraz 
örtüşme yaklaşımları birbirini dışlayan yaklaşımlar olarak görülmemelidirler. 
Bunun yerine, uzmanlaşmış insan hakları komisyonları konunun ana 
akım haline getirilmesi için bir “lokomotif” işlevine sahip olmalıdırlar.52 O 
nedenle, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konuları göz önüne alınırken, 
bunların, hem komisyonlar hem de araştırma servisleri dâhil olmak üzere, 
parlamentonun bütün işlev ve faaliyetlerine entegre edilmesi önemlidir.

Bu bölümde devletin insan hakları yükümlülüklerine uyumunun sağlanma-
sında parlamentoların yararlanabilecekleri kurumsal ve hukuki düzenlemeler 
ve parlamenterlerin bağımsız hukuk ve politika danışmanlığı sağlanarak 
desteklenmeleri incelenmiştir. Bir sonraki bölümde, parlamentoların insan 
hakları yapılarının uygulamada nasıl işlediği ve çalışmalarının hangi temeller 
üzerinde gerçekleştiği üzerinde durulacaktır.

52. JCHR’ın eski Baş Hukuk Danışmanı Murray Hunt’ın öne sürdüğü gibi. Bakınız: Donald ve 
Leach (not 20), sayfa 80.
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Bölüm 5

Parlamenterler insan 
hakları yapılarının etkili 
bir biçimde çalışmasını 
nasıl sağlayabilirler?

B ir parlamento insan hakları komisyonu53 kurulmasına karar verildiğinde 
bu komisyon resmen nasıl kurulmalı ve gündelik çalışmalarını nasıl ger-
çekleştirmelidir? Bu bölümde bu sorular, insan hakları komisyonunun 

statüsü ve görev tanımı (5.1.); üyeleri (5.2.); yetkileri (5.3.); çalışma uygulamaları 
(5.4.) ve komisyonun devletin diğer erkleriyle ve yerel, bölgesel ve uluslararası 
düzeyde kuruluşlarla ilişkileri (5.5.) göz önüne alınarak incelenecektir. Ayrıca, 
parlamenterlere insan hakları konusunda verilecek eğitim ve teknik destek 
(5.6.) ve parlamentolardaki insan hakları kurumlarının kendilerini nasıl değer-
lendirebilecekleri (5.7.) de göz önüne alınmalıdır.

Bu bölümde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin54 ve Parlamentolar Arası 
Birliğin55 sağladığı mevcut bilgi kaynaklarından ve İnsan Hakları Ortak Komisyonu 

53. Bu bölümde “insan hakları komisyonu” terimi uzmanlaşmış insan hakları komisyonu veya 
görev tanımı içinde açıkça insan hakları konuları yer alan komisyon anlamında kullanılmıştır 
4.1.’de tarif edilen hibrid model içinde).

54. Özellikle bakınız: sayılı 1823 (2011) sayılı Karar, (not 4); PPSD, “AİHM standartlarının uygu-
lanmasında parlamentoların rolü” (not 29).

55. IPU/BM, İnsan Hakları – Parlamenter El Kitabı No. 26 (not 21).

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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eski Baş Hukuk Danışmanı Murray Hunt tarafından56 hazırlanan ve BM57 tara-
fından desteklenen, “Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını ve Koruma Ve 
Gerçekleştirmeye yönelik Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkeler (bundan böyle 
Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkeler olarak anılacaktır) adlı eserden yararlanılmıştır. 

5.1. Statüsü ve görev tanımı 

Parlamenter Meclis, 1823(2011) sayılı Karara Ek, “Uluslararası insan hakları 
standartlarının parlamento denetimine dair temel ilkeler”inde, parlamento 
insan hakları komisyonlarının görev ve sorumluluklarının açık bir biçimde 
tanımlanması ve yasalarda yer alması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, Taslak 
Prensipler ve Kılavuz İlkelerde ise insan hakları komisyonlarının icra erkince 
değil, parlamentonun kendisi tarafından oluşturulması tavsiye edilmektedir. 
Öte yandan komisyon, daimi statüde olmalıdır. Bağımsızlıkla ve özerklikle ilgili 
bu güvenceler, parlamento insan hakları mekanizmalarının, yönetimler değiş-
tikçe zayıflamamasını veya istikrarsızlaştırılmamasını ve parlamenterlerin siyasi 
baskıdan uzak hareket ederek düşüncelerini herhangi bir misilleme korkusu 
olmaksızın ifade edebilmelerini sağlama açısından önemlidir.58

İnsan hakları komisyonunun görev ve sorumlulukları, yani komisyona resmen 
verilen görevler ve faaliyet alanları, parlamentonun ilgili devlette hem insan 
haklarını koruma ve gerçekleştirme hem de gerek iç hukukta gerekse ulusla-
rarası hukukta mevcut olan, ilgili bütün insan hakları standartları kaynaklarını 
dikkate alma yükümlülüğünü yansıtacak şekilde geniş kapsamlı olmalıdır.

Komisyonunun görev tanımının iç hukuk bağlamında insan hakları konularıyla 
sınırlandırılması arzu edilir. Görev tanımının dışişleri konuları portföyünü de 
içermesi halinde, parlamenterlerin dikkatlerini salt diğer devletlerdeki insan 

56. Tam metin için bakınız: “Parlamentolar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” 12 Mayıs 2015’te 
Varşova’da, Senatoda yapılan toplantının raporu, Ek: “Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan 
Haklarını Koruma ve Gerçekleştirmeye yönelik Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkeler”, sayfa 
25-34. Aynı zamanda bakınız: Altı ülkede: Gürcistan, “Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti”, 
Sırbistan, Tunus, Uganda ve Ukrayna’da insan haklarını koruma ve gerçekleştirmeyle ilgili 
parlamento kapasitesini değerlendirmeye yönelik pratik bir araç için Taslak Prensipler ve 
Kılavuz İlkeleri kullanan Chang ve Ramshaw (not 28).

57. Bakınız BM Genel Kurulu, “uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılmasıyla Birleşmiş Milletlerin 
insan hakları alanındaki girişimlerinin güçlendirilmesi ve ayırıcı olmamanın, tarafsızlığın 
ve nesnelliğin önemi: Genel Sekreterin raporu”, Doc. A/72/351, 21 Ağustos 2017, madde 
36: “Genel Sekreter parlamenterlerin kendilerine yardımcı olacak ve yol gösterecek bir dizi 
prensip ve kılavuz ilkeler geliştirilmesi dâhil olmak üzere, parlamenterlerin uluslararası 
insan hakları mekanizmalarında daha proaktif bir biçimde yer almalarını teşvik eder.”

58. Doc. 12636 (not 14), madde 22.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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hakları durumuna odaklayarak, kendi ülkelerindeki insan hakları durumunu 
göz ardı etme riskinden kaçınılması önemlidir.

5.2.Üyelik  

Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkelerde, insan hakları komisyonuna üyelik seçimi-
nin şeffaf olması ve bu komisyona yapılacak görevlendirmenin kamuda güven 
yaratması ve gerek hükümetten, gerekse hükümet dışındaki kurumlardan 
bağımsız olması gerektiği öngörülmektedir. Özellikle de, komisyon bileşiminin 
ideal olarak hükümet üyelerinin çoğunluğu teşkil etmesi ihtimalinin söz konusu 
olmadığı ve hükümet üyelerinin komisyon üyesi olamayacağı bir biçimde 
tanımlanması tavsiye edilmektedir. Komisyon üyelerinin, üyelik statüleriyle 
muhtemel bir çıkar çatışması olması halinde, bunu açıklayabilecekleri bir 
mekanizma mevcut olmalıdır. 

Ayrıca, komisyon üyeliği mümkün olduğu kadar parlamentodaki partileri içe-
recek şekilde olmalı, çoğulculuk ve toplumsal cinsiyet dengesini yansıtmalıdır. 
Komisyon başkanı parlamento üyelerince seçilmeli ve bağımsızlığı ve insan 
haklarına bağlılığı kanıtlanmış, kıdemli bir parlamenter olmalıdır.

Bağımsızlık ve çoğulculuk konusundaki bu resmi güvenceler, hükümetin hesap 
verebilirliğini sağlamak için komisyondan yararlanma konusunda güçlü bir gele-
neği olmayan parlamentolarda özellikle çok önemlidir. İnsan haklarının sıklıkla 
(marjinalleştirilmiş ve sevilmeyen) azınlıkları koruduğu göz önüne alındığında, 
uzmanlaşmış komisyonların amir kurallarında, gereksiz siyasallaşmaya karşı 
sağlam garantiler yer almalıdır. Örneğin komisyon başkanlığı pozisyonunun bir 
muhalefet partisi üyesine ayrılması hususu göz önüne alınmalıdır. Çift meclisli 
parlamentolarda uzmanlaşmış bir insan hakları komisyonu kurulmasına karar 
verildiğinde, gerek ayrıntılı incelemeler yapılması gerekse siyasi ağırlık sağlama 
potansiyelini azami ölçüde artırma maksadıyla, komisyonun her iki meclisten 
üyelerle ortak bir komisyon şeklinde oluşturulması göz önüne alınmalıdır.

5.3. Yetkiler 

Bir insan hakları komisyonunun görev ve sorumluluklarını etkili bir biçimde 
yerine getirebilmesi için, örneğin insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi toplama 
yetkileri dâhil olmak üzere, yeterince geniş yetkilere sahip olması gerekir. 
Parlamenter Meclis, insan hakları komisyonlarının aşağıdaki yetkilerle dona-
tılmasını tavsiye etmektedir:
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 ► Komisyonun görev tanımıyla ilgili olacak şekilde, tanıkları ifade vermeye 
mecbur etmek ve hükümetin istenen belgeleri sunmasını talep edebilmek 
için celp yetkilerine59 ve, 

 ► Yasa teklifleri verebilme ve yasalarda değişiklik yapabilme yetkisine 
sahip olmak.60

Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkelerde ise, komisyonun ayrıca aşağıdaki yetkilerle 
de donatılması tavsiye edilmektedir:

 ► Kendi belirlediği soruşturmaları başlatabilme;

 ► Sözlü kanıt toplama amacıyla oturumlar yapabilme; 

 ► Yurtdışı ziyaretleri dâhil, ziyaretler yapabilme;

 ► Gözaltı tesislerine önceden haber vermeden erişim sağlayabilme;61

 ► Parlamentoya rapor sunma ve; 

 ► Hükümete tavsiyelerde bulunma.

5.4. Çalışma usulleri 

Güncel bir web sitesinin idame ettirilmesi
Şeffaf olmanın temel gereklerinden biri bütün insan hakları komisyonlarının 
ilgili tüm bilgilerine erişilebilen güncel bir web sitesinin idame ettirilmesidir. 
Web sitesinde şunlar bulunabilir:

59. 1823 (2011) sayılı Karar (not 4), Ek, madde 1. Aynı zamanda Parlamenter Meclis, “Ulusal 
Güvenlik ve Bilgiye Erişim Hakkına dair Küresel İlkeler”i destekleyerek, (12 Haziran 2013’te 
yürürlüğe giren Tshwane İlkeleri) meşru ulusal güvenlik kaygılarıyla, halkın kamu yetkilile-
rinin elindeki bilgilere erişim hakkı arasında uygun bir denge sağlanması gerektiğini teyit 
etmiştir. AKPM şu hususu vurgulamıştır: “genel bir kural olarak, kamu yetkililerinin elinde 
bulunan bilgilere serbestçe erişilebilmelidir” ve “gereğinden fazla geniş kapsamlı istisnalara 
karşı bir güvence olarak, söz konusu bilgiyle ilgili kamu yararı, bu bilginin süregelen bir 
kamu tartışmasına önemli bir katkıda bulunması olasılığı dâhil olmak üzere, bilgiyi gizli 
tutmak isteyen yetkililerin yararının üzerindeyse, normal olarak meşru bir istisnaya tabi 
durumlarda dahi bilgiye erişime izin verilmelidir”. AKPM’nin, 1954 (2013) sayılı, “Ulusal 
güvenlik ve bilgiye erişim” konulu Kararı, madde 9.1., 9.5. ve 9.5.1.

60. 1823 (2011) sayılı Karar (not 4), Ek, madde 1.
61. Parlamento insan hakları komisyonları, Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, 

İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 
İhtiyari Protokolü (OPCAT) ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komisyonu (CPT) uyarınca, (diğer 
kuruluşların yanı sıra) Ulusal İnsan Hakları Kurumları, STKlar, ulusal önleme mekanizmaları 
(NPM) tarafından özgürlüğü kısıtlama tesislerine yapılan ziyaretlerden haberdar olmalı ve 
bu ziyaretlere müdahale edilmemesini temin etmelidir. Bakınız: örneğin, AKPM ve İşkenceyi 
Önleme Derneği (APT). Göçmen Gözaltı Merkezlerinin ziyaret edilmesi – Parlamenterler için 
bir kılavuz, Strazburg, Avrupa Konseyi Yayını, sayfa 18-19.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
https://www.justiceinitiative.org/publications/tshwane-principles-national-security-and-right-information-overview-15-points
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=20190
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
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 ► Komisyonun parlamentoya sunduğu raporlar ve varsa hükümetin bu 
raporlara yanıtları;

 ► (örneğin tanıkların korunması maksadıyla gerekebilecek, bazı hassas 
bilgilerin açıklanmasına dair, sınırları dar bir biçimde çizilmiş kısıtlamalar 
hariç) yazılı kanıt sunumları ve sözlü kanıtların yazılı ve/veya sesli kayıtları;

 ► Bakanlarla, hükümet yetkilileriyle ve diğer harici kurumlarla yapılmış 
seçilmiş yazışmalar;

 ► Yeni açıklamalar; ve

 ► Komisyonun görev tanımına ve çalışma usullerine dair belgeler.

Çalışma yöntemlerinin ve önceliklendirilmiş bir çalışma 
programının yayımlanması 
Şeffaflığın diğer bir gereği de, Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkelerde tavsiye 
edildiği gibi, bir insan hakları komisyonunun, çalışma uygulamalarını beyan 
etmesi ve bunları düzenli olarak güncellemesidir. Komisyon özellikle de iş 
programında öncelik vermeyi önerdiği konuları – örneğin yasaların incelenmesi 
veya belirli konulara ilişkin soruşturmalar gibi – ve bu önceliklerin nasıl belir-
lendiğini açıklamalıdır. Bu uygulama parlamentonun ve daha geniş anlamda 
kamuoyunun, komisyonun çalışmalarını anlayışını ve komisyona güvenini 
güçlendirme ve komisyon çalışmalarının mevcut üyeler ve personel ayrıldıktan 
sonra da kalıcı bir kaydının olması açılarından önemlidir.

Parlamentoya rapor sunulması
Aynı zamanda komisyonun faaliyetleri ve görevlerinin ifasıyla ilgili olarak par-
lamentoya – en az yılda bir defa – rapor sunması önerilir. Ayrıca, icra erkinin 
zamanında ve yeterli bir mukabelede bulunup bulunmadığını izlemek üzere, 
komisyonun evvelce yapmış olduğu raporlar ve tavsiyelerin takibi için her 
türlü fırsattan yararlanılmalıdır.

Komisyon kararlarını nasıl verir
Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkelerde komisyonun mümkün olduğu kadar, rapor 
sunduğu konularda bir uzlaşıya varması tavsiye edilmektedir. Bu ilke, komisyon 
üyelerinin insan haklarıyla ilgili olarak farklı siyasi ve felsefi eğilim ve düşünceye 
sahip olabileceklerini ve komisyonun genel öncelikleri üzerinde karar verirken 
ve spesifik yasa tekliflerine veya uluslararası insan hakları kurumlarının karar 
ve hükümlerine mukabelede bulunurken, komisyonun üyeleri arasındaki bu 
görüş ayrılıklarını müzakere etmesi gereğini yansıtmaktadır.
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Bir uzlaşının sağlanamaması durumunda, komisyon üyelerinin, net bir biçimde 
ilkesel temele dayalı gerekçelere sahip pozisyonlar üzerinde odaklanmak 
suretiyle, partizanca veya ideolojik mülahazaları aşmaya gayret etmeleri çok 
önemlidir. Komisyonun sorumluluğu, devletin uymayı taahhüt ettiği insan 
hakları standartlarına saygı göstermediğini ortaya çıkarmak değil, bu görevlerin 
yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır.

5.5. Harici ilişkilerin geliştirilmesi

Parlamenter Meclisin de kabul ettiği gibi, (1823 (2011) sayılı Kararın Ekinde) 
bir insan hakları komisyonu tek başına, yalıtılmış bir biçimde etkili bir şekilde 
çalışamaz. Buna karşılık, yaratacı etki ve etkinliği hem parlamento üyelerinin 
hem de parlamento personelinin gerek ülkede gerekse uluslararası düzeyde 
bir dizi kilit öneme sahip muhatapla etkili bir çalışma ilişkisi geliştirip idame 
ettirmesine bağlıdır. Bir komisyon ancak bu ilişkiler sayesinde bilgi edinebilir, 
bilgi iletebilir, kendi insan hakları anlayışını zenginleştirip aktarabilir ve insan 
haklarını koruma ve yaygınlaştırma ortak yükümlülüğünü yerine getirebilir. 

Burada kilit öneme sahip ilişki, icra erkiyle olan ilişkisidir. Parlamentonun, 
hükümetin bakanlarının ve yetkililerinin, parlamenterlerin insan haklarını 
koruma ve gerçekleştirme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlama-
ları için neler yapmaları gerektiğine dair ayrıntılı kılavuz ilkeleri bu yetkililere 
anlatması son derece önemlidir. Parlamentoyla icra erki arasındaki ilişki 3.2.’de 
daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 

Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkelerde, önemli bir ilke olan kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin amir olduğu parlamentonun yerel Mahkemelerle olan ilişkisine de 
değinilmektedir. Parlamentonun, yargı görevinin veya daha geniş bir anlamda 
hukukun üstünlüğünün uygulanmasını etkileyen yasa veya politikaların ince-
lenmesinde kendisine yardımcı olmak üzere temsili nitelikli yargı görüşlerini 
alması gerekli olabilir. Benzer biçimde, Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkelere 
göre, bir Mahkeme, üzerinde karar vereceği bir insan hakları davasında par-
lamentonun mülahazalarını dikkate almak istediğinde, parlamentoların yargı 
konusundaki bu isteğe yardımcı olması lazımdır. Örneğin, 6.3.’de açıklandığı 
gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ileride bir yasayla ilgili olarak, insan 
hakları kaynaklı bir itiraz yapıldığında, itirazın geçerliliği üzerinde karar verir-
ken, parlamentonun söz konusu yasanın insan hakları açısından yaratacağı 
sonuçları hakkıyla inceleyip incelemediğini öğrenmek isteyebilir. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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Parlamenter Meclisin vurguladığı gibi62 parlamentonun geliştirmesi gereken bir 
diğer çok önemli ilişki de ulusal insan hakları kurumlarıyla (NHRI) olan ilişkidir. 
NHRI’lar ile etkili işbirliğini tesis ederken parlamento ve insan hakları komisyo-
nuna Ulusal İnsan Hakları Kurumlarıyla Parlamentolar Arasındaki İlişkilere dair 
Belgrat İlkeleri rehberlik etmelidir.63 Bu ilkeler parlamentonun NHRI tesis ederek 
bu kurumun işleyişini, bağımsızlığını, hesap verebilirliğini emniyete almadaki 
rolünü; parlamentoyla NHRI arasındaki yasama, uluslararası insan hakları 
mekanizmaları, insan haklarıyla ilgili eğitim, öğretim ve farkındalık artırma 
açısından ilişkileri ve icra erkinin insan hakları kararlarına mukabelesinin ve 
ulusal ve uluslararası kurumların verdiği kararların izlenmesini kapsamaktadır.

Parlamentolar aynı zamanda, örneğin ulusal kamu savunucuları veya ombu-
dsmanlar, belirli grupların hakları ile ilgili komiserler ve bağımsız denetleyiciler 
gibi, ulusal insan hakları “mekanizmasının” diğer parçalarıyla da bir çalışma 
ilişkisi oluşturma fırsatı bulabilirler. Bu ilişkiler insan haklarının korunması ve 
gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm kurumlar arasında insicamın ve koordinasyonun 
sağlanması bakımından önemlidir. 

6.2.’de değinildiği gibi, insan hakları komisyonları, Avrupa Konseyi de dâhil 
olmak üzere, bölgesel ve uluslararası insan hakları kurumlarıyla doğrudan 
bağlantı kurma açısından ideal bir konuma sahiptirler.

Bir insan hakları komisyonu – ve bütün olarak bir parlamento – sivil toplum 
paydaşlarıyla yakın ilişki içinde olmalı ve kanıtlar sunarak insan hakları komis-
yonunun incelemelerine veri sağlamaları için bu paydaşlara düzenli aralıklarla 
fırsatlar vermelidirler. Buna, kapsayıcılık ilkesine uygun olarak, belirli grupla-
rın veya bireylerin deneyimlerini temsil edebilecek ve uygulanan yasalar ve 
politikalar nedeniyle hakları etkilenebilecek bireylerden kanıtları doğrudan 
doğruya dinlemede parlamenterlere yardımcı olacak sivil toplum grupları 
da dâhil edilmelidir.

Hakları tehlikede olanların sunacağı kanıtların dinlenmesi 

Birleşik Krallık Parlamentosundaki İnsan Hakları Ortak Komisyonu (JCHR) 
öğrenme güçlüğü çeken yetişkinlerle ilgili bir araştırma yaptığında, sadece 

62. Doc. 12636 (not 14), madde 41-42.
63. Ulusal insan hakları kurumlarıyla parlamentolar arasındaki ilişkilere dair Belgrat İlkeleri, 

Belgrat, Sırbistan, 22-23 Şubat 2012.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf
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konunun profesyonellerini ve sivil toplum gruplarını değil, aynı zamanda 
öğrenme güçlüğü çeken insanların sunacağı kanıtları da dinlemek istedi.64 

Kapsayıcılık adına JCHR:
 – Basın özetinin kolay okunan- Easy Read65 bir sürümünü yayınlayarak 

öğrenme engeli olanları Komisyona deneyimlerini anlatmaya davet etti;
 – öğrenme engeli olanların katılımını kolaylaştırmak için kanıt toplama 

maksadıyla yaptığı davetin normal üç aylık başvuru süresini uzattı; 
 – Soruşturmaya, sözlü kanıt oturumlarını öğrenme engelli tanıklar için 

daha erişilebilir kılmak için İngiliz Öğrenme Engellileri Kurumundan 
bilgi alarak başladı;

 – Çeşitli eğitsel ortamlarda ve ev ortamlarında karmaşık ve çok ağır 
öğrenme engelliler ve bunların destekçileri ve aileleri dâhil olmak 
üzere, öğrenme engeli olan yetişkinlerle bir araya geldi;

Öğrenme engelli insanlar ve aileleri ve bakıcıları ve öğrenme engelliliği 
alanında çalışan profesyoneller dâhil olmak üzere, kamuoyundan alınan 
bilgiler ayrı bir kanıt belgesi olarak yayınlandı. JCHR’ın soruşturma 
raporunun sesli ve Kolay Okunan özetleri web sitesinde yayınlandı.

İnsan hakları kurumları dâhil, akademik kurumlarla ve hukukçularla ve 
bunların temsilci kurumlarıyla da yakın ilişkiler sürdürülmelidir. İnsan hakları 
komisyonlarının medya ile ilişkiler oluşturmaları ve bir demokraside insan 
haklarının korunmasında özgür ve bağımsız medyanın önemi konusunda 
özellikle uyanık olmaları tavsiye olunur.

5.6. Eğitim ve teknik destek 

Parlamenter Meclis, parlamentoların, daha sonra verilecek periyodik eğitimin 
yanı sıra, bütün yeni üyelerine ve parlamento personeline insan hakları ve 
hukukun üstünlüğü konularında başlangıç eğitimi sağlamalarını veya buna 
ilişkin düzenlemeler yapmalarını tavsiye etmektedir (bakınız: 1823(2011) sayılı 
Karar, Ek).

64. İnsan Hakları Ortak Komisyonu (2008), Herhangi bir hayat gibi bir hayat mı? Öğrenme 
engeli olan yetişkinlerin insan hakları, Yedinci Oturum Raporu 2007-2008.

65. Easy Read diğer tekniklerin yanı sıra, kolay sözcükler, kısa cümleler ve metni destekleyen 
görseller kullanarak bilginin daha erişilebilir olmasını sağlama yollarından biridir.

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/40i.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/40i.pdf
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 İnsan hakları ancak bu hakların varlığının ve kapsamının parlamenterler 
ve destek personelleri tarafından bilinip anlaşıldığı zaman yeterince 
korunabilir. Parlamenterler örnek davranışlarına önem atfedilen kanaat 
önderleri olduklarından, insan haklarıyla ilgili kaygıların parlamento 
çalışmalarının tüm veçhelerine etkili bir biçimde entegre edileceği 
bir parlamento insan hakları kültürünün geliştirilmesi son derece 
önemlidir.
Christos Pourgourides, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının 
icrasından sorumlu eski AKMP raportörü66

Söz konusu eğitim, çalışmaları esnasında insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında parlamenterlerin bunları teşhis edebilmelerini 
ve kendi insan hakları yükümlülüklerinin mahiyetini ve kapsamını anlamalarını 
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu eğitimler aynı zamanda parlamenterlerin 
bölgesel ve uluslararası insan hakları mekanizmalarını anlamalarını ve bunlarla 
etkileşime girmelerini güçlendirmelidir (Avrupa Konseyi ile ilgili olarak, bakınız: 
sırasıyla AKPM ve M 6.2. ve 6.3.). 

Parlamentolar insan haklarını koruma ve gerçekleştirme kapasitelerini artır-
mada kendilerine destek sağlayacak bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan 
teknik yardım isteyebilirler. 6.2.’de açıklandığı gibi, bu destek Parlamenter 
Meclis tarafından, Parlamento Proje Destek Bölümü kanalıyla sağlanmaktadır.

5.7.İnsan Hakları Komisyonunun 
etkinliğinin değerlendirilmesi

Taslak Prensipler ve Kılavuz İlkelerde, insan hakları komisyonlarının insan 
haklarının korunması ve gerçekleştirilmesinde ne derecede etkili olduklarının 
değerlendirilmesine yönelik bir metodoloji geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. 
Bu övgüye değer bir gaye olmakla birlikte uygulamada erişilmesi güçtür.

Buradaki güçlüklerden bir tanesi, insan hakları komisyonlarının tecrit edilmiş 
bir biçimde çalışmamaları veya yaptıkları işin tüm veçheleri üzerinde kontrol 
sağlayamamalarıdır; örneğin insan hakları sorunlarının parlamenterlerin 
dikkatini çekmesini sağlamak için sivil toplum kuruluşlarına ve Ulusal İnsan 
Hakları Kurumlarına; ve parlamentonun denetim görevini ifa edebilmesi için 

66. Doc. 12636 (not 14), madde 43.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
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insan hakları tedbirlerinin alınmasında veya gerekli bilgilerin sağlanmasında 
icra erkine bağlı olabilirler (bakınız 3.2.). Ayrıca insan hakları komisyonları, 
komisyon üyeliği, danışmanlar ve diğer personel açılarından mevcut kaynak-
ların sınırları içinde çalışmak zorundadırlar.

Bir başka güçlük de parlamentonun etkisinin hemen göze çarpmayan ve 
ölçümlenemeyen bir etki olmasıdır. Kuşkusuz, parlamento çalışmalarının etkisi, 
görünür bir tepesi ve büyük ve gizli bir tabanı olan bir buzdağına benzetilir.67

Buzdağının tepesinde şu somut etkiler vardır:

 ► Doğrudan doğruya parlamentonun tavsiyeleri sonucunda yasalarda 
değişiklikler yapılması;

 ► Örneğin eylem planlarının yeniden gözden geçirilmesini veya yasalarda 
değişiklik yapılmasını sağlama gibi, icra erkinin insan hakları kararlarına 
mukabelesi üzerinde doğrudan etki yaratılması; ve

 ► Parlamentoya rapor verme ve parlamentoyla bilgi paylaşma mekanizmaları 
ve zaman sınırlaması dâhil olmak üzere, icra erkinin kararları uygulamasında 
değişiklikler yapmasının sağlanması.

Buzdağının alt tarafında ise, örneğin komisyon odalarının veya parlamento 
salonlarının dışındaki koridorlarda cereyan eden gayrı resmi, belgelenmemiş 
faaliyetler sonucunda ortaya çıkan, niceliğinin belirlenmesi daha zor olan 
etkiler söz konusudur. Ölçümlenmesi zor etki örnekleri arasında, insan hakları 
konusunda kanıtların toplanması ve sentezlenmesi, normal olarak göz ardı 
edilebilecek konular üzerine “ışık tutulması” ve denetim ve hesap verebilirlik68 
yoluyla – başka bir deyişle parlamento incelemesi beklentisiyle hükümetin 
davranışı üzerinde etki yaratılması bulunmaktadır. Bu tür etkileme, parlamen-
tonun insan hakları denetiminin yarattığı bir önleyici etkidir ve belki de en 
önemli ancak teşhis edilmesi en zor etkilerden biridir. 

Bütün bu güçlükler göz önüne alındığında, insan hakları komisyonları ne 
derece etkili olduklarını nasıl değerlendireceklerdir? Çok kapsamlı amaçlar 
belirlemek, ileride yapılacak herhangi bir değerlendirmede standartların 
belirlenmesine yardımcı olabilir.69 Parlamentolarla insan hakları komisyon-
ları arasında gayeler farklılık gösterecektir ve bunlar ulusal bağlama göre 

67. Philippa Webb ve Kirsten Roberts(2014). İnsan haklarının parlamento tarafından etkili bir 
biçimde denetlenmesi. Etkililiğin tasarlanması ve belirlenmesine yönelik bir çerçeve, King’s 
College, Londra, sayfa 4.

68. Meg Russell ve Meghan Benton (2011). Seçilmiş etki: Avam Kamarası Özel Komisyonlarının 
politikalar üzerindeki etkisi, Anayasa Birimi, University College, Londra, sayfa 8.

69. Webb ve Roberts (not 67), sayfa 7-8.
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ayarlanmalıdır. Parlamentoların insan hakları çalışmalarının aşağıdakileri 
kapsaması tavsiye edilmiştir:

 ► İnsan hakları konularının parlamentonun çalışmalarında, hükümette ve 
kamuoyunda görünürlüğünün artırılması;

 ► Parlamento vasıtalarını yasaları, politikaları ve kamuoyunu etkilemek 
üzere kullanmak suretiyle, insan haklarıyla ilgili sorunların ele alınıp 
izlenebileceği başka bir kanal yaratarak, yasaya aykırı insan hakları 
uygulamaları konusunda hesap verebilirliği artırmak;

 ► Parlamento içerisinde ve parlamento, hükümet ve sivil toplum arasında 
insan hakları politikalarının koordinasyonunu, insan hakları konularıyla 
ilgilenen birimler arasında bir etkileşim merkezi oluşturarak iyileştirmek;

 ► Yerindenlik ilkesine uygun bir biçimde, devletin ulusal yasalarda veya 
politikalarda uyma taahhüdünde bulunduğu normları somutlaştırmaya 
yönelik fırsatları belirlemek; ve

 ► Parlamenterlerin, yasaların ve politikaların içeriği bakımından, insan 
hakları normlarının uygulamadaki anlamlarını ele almalarını gerekli kılarak, 
insan hakları normlarına bir ölçüde demokratik meşruiyet atfetmek.70

Parlamento, amaçlarına ulaşmada ne derecede etkili olduğunu değerlendir-
meye karar verirse, değerlendirme sürecine de dikkat edilmesi gerekir. Sürecin 
aşağıdaki özelliklere sahip olması inandırıcılığını artıracaktır:

 ► Bağımsızlığı ve uzmanlık birikimi kanıtlanmış harici bir danışman 
tarafından gerçekleştirilirse;

 ► Açık ve net bir görev tanımı ve metodolojisi varsa;
 ► Haklarının suistimal edilmesi açısından özellikle kırılgan konumdaki 

grupların deneyimleri de dâhil olmak üzere, çeşitli bakış açılarının katılımı 
veya temsili için fırsatlar sunuyorsa;

 ► Değerlendirme sonuçları ve tavsiyeleri veya müteakip izleme faaliyetleri 
yayınlanıyorsa.

70. Agy., sayfa 7.
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Çalışma usullerinin gözden geçirilmesi – ve uyarlanması

Beş yıl kadar faaliyet gösterdikten sonra, İnsan Hakları Ortak Komisyonu 
(JCHR), çalışma usullerinin etkililiğini değerlendirmeye karar Verdi.71 Bu 
incelemeden sonra JCHR bazı çalışma usullerini değiştirdi. 

Örneğin, parlamentoyu zamanında uyarabilme yeteneğini geliştirmek 
üzere, incelemelerini yasa tekliflerinde ortaya çıkan en önemli insan 
hakları sorunları üzerinde odaklayarak, daha kısa ve daha odaklanmış yasa 
inceleme raporları hazırlamaya karar verdi (bakınız: 3.1.).

Komisyon bu daha seçici yaklaşımla, sağlanan kaynakları kullanarak, 
aşağıdakiler dâhil olmak üzere çalışmalarını diğer alanları içerecek şekilde 
genişletti:

 – Mahkemenin kararlarının uygulanmasını izlemek;
 – Birleşik Krallığın katılacağı insan hakları antlaşmalarını, Parlamentoda 

Kabul edilmeden önce, parlamentonun haberdar edilmesi gereken 
önemli sorunlar arz ediyorlarsa incelemek;

 – JCHR’ın parlamentoda ve kamuoyunda yer alan tartışmalara önemli 
ve yararlı bir katkı sunabileceği durumlarda, ulusal düzeyde kaygı 
uyandıran insan hakları sorunlarıyla ilgili soruşturma düzenlemek 
(bakınız: 3.1.).

Bu bölümde etkili bir parlamento insan hakları organının en önemli özellikleri ve 
çalışma usulleri üzerinde duruldu. Bir insan hakları komisyonunun oluşturulması 
ve faaliyet göstermesinin dayandığı temel ilkeler arasında bağımsızlık, siyasi 
çoğulculuk, toplumsal cinsiyet dengesi, şeffaflık ve kapsayıcılık yer almaktadır. 
Parlamenterler insan haklarının etkili garantörleri olacaklarsa, eğitim fırsatla-
rından yararlanmaları, gayelerini ve çalışma usullerini gözden geçirmeleri de 
önemlidir. Aynı zamanda parlamento insan hakları kurumlarının, insan haklarını 
koruma ve gerçekleştirmeyle ilgili diğer ulusal paydaşlarla ne derece bağlantı 
içinde oldukları da kritik öneme sahiptir. Bir sonraki bölümde ele alınacağı gibi, 
Strazburg’daki Avrupa Konseyi kurumlarıyla da bağlantılar oluşturulmalıdır.

71. İnsan Hakları Ortak Komisyonu (2006), Komisyonun gelecekteki çalışma usulleri Yirmi üçüncü 
oturum raporu 2005-2006, sayfa 3-4.

https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
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Bölüm 6

Parlamenterler Avrupa 
Konseyiyle daha yakın 
bir çalışmayı nasıl 
gerçekleştirebilirler?

U lusal parlamentolar ve Avrupa Konseyi, demokrasi, insan hakları ve 
hukukun üstünlüğü değerlerine olan bağlılık ve taahhütlerinin bir par-
çası olarak, insan haklarını koruma ve gerçekleştirme ortak çabalarında 

birbirlerinin güçlü müttefikleridir. Parlamenterler, insan haklarını kendi ulusal 
bağlamlarında yorumlamak, uygulamak ve denetlemek üzere mekanizmalar 
oluşturarak, Avrupa kıtasının tümünde ortak bir insan hakları standardı anlayı-
şının gelişmesine katkıda bulunurlar. Bu çerçevede anlaşıldığında, parlamento 
insan hakları çalışmaları parlamenterlere Strazburg’da gündemi belirlemede 
mükemmel bir fırsat sunmaktadır. 
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Bu bölümde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi delegelerinin oynadığı özel 
rol (6.1) ve parlamenterlerin çeşitli Avrupa Konseyi kurumlarıyla ilişkilerini 
yoğunlaştırmaya yönelik farklı yöntemler ele alınacaktır (6.2.). Parlamenterlerin 
çalışmalarında insan haklarıyla ilgilenmelerini teşvik edecek bir başka unsur da, 
parlamentolarından geçirdikleri yasaların daha sonra Strazburg’da sorgulanması 
halinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin saygısını “kazanmak”tır (6.3.).

 Meclis her şeyden önce, insani değerleri savunma güdüsüyle 
hareket eden, bu değerleri savunmaya kararlı bir Parlamenterler 
ve görevliler ağı olmaya devam etmektedir.

Wojciech Sawicki, Parlamenter Meclis Genel Sekreteri72

6.1.Parlamenter Meclisi delegelerinin 
özel rolü ve sorumluluğu

Avrupa İnsan Hakları standartlarına “açıklık getirme” gibi özel bir sorumluluk, 
aynı zamanda ülkelerinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi parlamenter 
delegasyonlarının73 da üyeleri olan ve kendi ülke parlamentolarının faaliyet-
lerinde adeta bir çarpan görevi ifa edebilecek durumda olan parlamenterlerin 
özel bir sorumluluğudur.

Meclisin üyeleri seslerini  – ve seçim bölgelerindeki seçmenlerin seslerini – 
Strazburg’da, diğerlerinin yanı sıra, raportörlükler üstlenerek; genel kurullara 
katkıda bulunarak; Meclis kararları için teklifte bulunarak; Meclis seçimlerine 
katılarak; seçim gözlem misyonlarına üye olarak ve Bakanlar Komitesi’ne 
sorular yönelterek duyururlar. Çalışmalarında, Avrupa Konseyinin dayandığı 
ilke ve değerleri kucaklamalı ve bunları yaygınlaştırmakta kararlı olmalıdırlar.74 

Meclis aynı zamanda pek çok kez, AKPM delegelerinin uluslararası insan hakları 
normlarının etkili bir biçimde uygulanmasına katkıda bulunma gibi özel bir 
görevi olduğunu vurgulamıştır. 

72. Avrupa Konseyi, “Üye El Kitabı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi” (not 2), sayfa 5.
73. Parlamentonuzun AKPM temsilcilerinin kimler olduğunu öğrenmek için, Meclisin web 

sitesine başvurunuz: www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp. 
74. Bakınız: AKPM, “Meclis İç Tüzüğü”, en son 2169 ve 2182(2017) sayılı Kararla değişiklik yapı-

lan 1202(1999) sayılı Karar; aynı zamanda Avrupa Konseyi, “Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi Üye El Kitabı” (not 2). Çok ciddi bir hatalı davranış durumunda, Meclis AKPM’de 
seçimle gelmiş üyeleri (yani başkan ve başkan yardımcıları, komisyon başkanları ve başkan 
yardımcıları) görevden alabilir: Meclis İç Tüzüğü 54 ve 55 sayılı kurallar.

http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp
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 In this respect, the double mandate of members of the Assembly – as 
both members of the Assembly and of their national parliaments – is of 
particular importance for raising the awareness of their colleagues for 
human rights issues. I consider it the duty of all of us to contribute to such 
a process at every possible level. We have a special responsibility here.

Christos Pourgourides, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının 
icrasından sorumlu eski AKMP raportörü75

Meclis 47 üye ülkenin tümünün delegelerinden oluştuğundan, kaydettiği 
başarılar da sonuç olarak, AKPM üyeleri olarak 800 milyon Avrupalı adına 
konuşan ve hareket eden ulusal parlamenterlerin başarılarıdır. Parlamenter 
Meclis üyeleri, hem AKPM üyesi hem de kendi ulusal parlamentolarının üyeleri 
olduklarından, örneğin söylemleri insan hakları konularına ve AKPM faali-
yetlerine taşıyıp, Sözleşme standartlarının yerel bağlamda anlaşılmasını ve 
uygulanmasını yaygınlaştırarak, üstlendikleri çifte görevi ifa etmek için ideal 
bir konumdadırlar.

 Ulusal parlamenterlerden oluşan bu meclisin bu alanda çalışması 
gerektiğini vurgulamak isterim. Gerek hükümetlerin gerekse 
Mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının 
uygulanmasında kendilerine düşen görevi ifa etmelerini sağlamak 
için, özellikle de bu sorunun tartışılmadığı ülkelerde konuyu ileriye 
doğru taşımamız gerekmektedir. […] Kendi ülkelerimizde bu kararların 
uygulanmasıyla ilgili gerekli denetimi sağlamak için bu mücadeleyi 
kendi parlamentolarımızda icra etmeliyiz. Bu hem görevimiz, hem de 
sorumluluğumuzdur.

Pierre-Yves Le Borgn’, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının 
icrasından sorumlu eski AKPM raportörü76

Uygulamada Meclis delegelerinin çifte rollü olmaları, Avrupa çapında birleştirici 
bir insan hakları standardı oluşturulmasında çok önemli bir rol oynamıştır: Çoğu  

75. Doc. 12636 (not 14), madde 45.
76. AKPM, “Olağan Genel Kurul (üçüncü dönem), toplantının doğrudan kaydı, yirmi altıncı 

oturum, 29 Haziran 2017, Perşembe, 15.30”, Doc. AS (2017) CR26.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjg2NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODY2
http://assembly.coe.int/Documents/Records/2017/E/1706291530E.htm
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– örneğin organ kaçakçılığı77 veya çocukların cinsel şiddetten korunmasına78 dair 
yenilikçi enstrümanlar olan yeni Avrupa Konseyi insan hakları antlaşmalarının 
oluşturulmasında çalışan AKPM üyeleri – Strazburg’la olan yakın ilişkilerini 
kullanarak, uygulama yasalarının kendi parlamentolarından geçirilmesi için 
çaba göstermişlerdir. Bundan maksat, ülkelerinin vatandaşlarının Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde ve diğer Avrupa Konseyi enstrümanlarında yer alan hak 
ve özgürlüklerden etkili bir biçimde yararlanabilmeleri için, yasaların parla-
mentodan süratle geçirilmesi ve yerel düzeyde reformlara öncülük edilmesidir.

Hükümet yetkilileriyle AKPM delegasyonu arasında istişare

Bazı Avrupa Konseyi Üyeleri, parlamentoyla Mahkeme kararlarının 
icrasından sorumlu koordinator – sıklıkla hükümet temsilcisi ve temsilcinin 
bürosu -- arasındaki diyaloğu geliştirmeye yönelik usuller oluşturmuşlardır. 
Bunlar Mahkemenin kararlarının icrasıyla ilgili düzenli veya gerektikçe 
yapılan toplantılar şeklidedir. Örneğin İsviçre’nin AKPM delegasyonu, 
Mahkemenin önünde bekleyen başvuruları, verilmiş olan kararlarla ilgili 
sorunlu hususları veya bir yasama projesinde ilerleme sağlanması için 
gerekebilecek siyasi destek konusunu ele almak üzere hükümet temsilcisiyle 
üç ayda bir istişare toplantıları yapmaktadır. 

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Yönlendirme Komisyonu79 

AKPM üyelerinin “kendi ülkelerinde” insan hakları sorunlarıyla proaktif bir 
biçimde ilgilenmeleri yerindenlik ilkesinin güçlendirilmesi ve insan haklarının 
etkili bir biçimde korunması açısından çok önemlidir. Aynı zamanda Parlamenter 
Meclis üyesi olan parlamenterler aşağıdakileri gerçekleştirme yeteneğine ve 
sorumluluğuna sahiptirler:

 ► Ulusal parlamentolarındaki meslektaşlarını AKPM faaliyetlerinden 
haberdar etmek ve Meclis karar ve tavsiye kararlarının uygun bir 
biçimde takip edilmesini sağlamak;

 ► Avrupa Konseyine üye devletlerce paylaşılan, hoşgörü, çoğulculuk, 
demokrasi ve ayrımcılık yapmama değerlerine dayalı, gerekçeli ve iyi 
bilgilendirilmiş bir insan hakları söylemi oluşturmak ve geliştirmek;

77. Organ Kaçakçılığına Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi (25 Mart 2015’te kabul edilmiş,  
1 Mart 2018’de yürürlüğe girmiştir), AKAS No.216.

78. Avrupa Konseyi, Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi  
(25 Ekim 2007’de kabul edilmiştir, 1 Temmuz 2010’da yürürlüğe girmiştir), AKAS No.201.

79. Avrupa İnsan Hakları Yönlendirme Komisyonu, “İyi uygulamalar kılavuzu” (not 19), madde 97.

https://rm.coe.int/16806dca3a
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
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 ► Ulusal bağlamlarında ortaya çıkan Strazburg sisteminin hatalı ve yanlış 
bilgilere dayalı eleştirilerini düzeltmek; ve

 ► Parlamento insan hakları çalışmalarını uygulamada etkili hale getirecek 
yapıları ve usulleri yaratmak ve savunmak.

 AKPM üyelerine] ülkelerinizdeki meslektaşlarınıza Avrupa’da genelde, 
insan haklarının önündeki güçlüklerin ciddiyetini ve çeşitli ülkelerde bu 
konudaki geriye gidişin ciddiyetini anlatmanız ve onlara durumun eskisi 
gibi yolunda gitmediğini izah etmeniz çağrısında bulunuyorum. Sizi ayrıca 
[…] ulusal düzeyde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının 
uygulatılmasında aktif bir rol almaya, hükümetinize baskı yapmaya, fon 
ayırmaya, yasaları değiştirmeye ve hükümetleri insan hakları kararlarının 
tam olarak ve zamanında uygulanması için daha fazla çaba göstermeye 
zorlamaya acilen davet ediyorum.

Nils Muižnieks, Avrupa Konseyi, eski İnsan Hakları Komiseri80

6.2 Parlamenterler Avrupa Konseyi ile nasıl 
daha yakın bir ilişki kurabilirler?

Bütün parlamenterler “Strazburg sisteminden” ve özellikle de Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin ve Parlamenter Meclisin ayrı ayrı işlevleri, yetkileri ve 
başarılarından daha çok şey öğrenmekten yarar sağlayabilir. Parlamenterler 
Avrupa Konseyi kurumlarıyla daha yakın ilişkiler tesis ederek ülkelerinde insan 
haklarını emniyete alma kapasitesinin artırılmasına yardımcı olacak mevcut 
teknik destekten yararlanırken, seslerinin de Strazburg’da duyulmasını sağlar-
lar. Aynı zamanda bütün ulusal parlamenterler, kendi meclislerinden hesap 
sormalı, Strazburg’daki gelişmelere ayak uydurmalarını acilen talep etmeli ve 
bu bilgileri kendi parlamentolarına götürmelidirler.

Bu bölümde parlamenterlerin Parlamenter Meclisle ve Mahkemeyle ilişki 
kurmalarını sağlayacak çeşitli yöntemler üzerinde durulacaktır. 

80. AKPM, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komiseri 2016 yılı faaliyet raporu, “2017 Olağan 
Genel Kurul (ikinci dönem), toplantının doğrudan kaydı, on beşinci oturum, 26 Nisan 2017, 
Çarşamba”, Doc. AS (2017) CR15.

http://assembly.coe.int/Documents/Records/2017/E/1704261530E.htm
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Parlamenter Meclisten destek alınması 

Yılda dört kez geniş kapsamlı görev tanımına giren konuları ele almak üzere 
Strazburg’da toplanan Meclis, Avrupa Konseyine üye 47 devletten 324 seçilmiş 
parlamenteri ve aynı sayıda yedek üyeyi bir araya getirir.

Avrupa’da önemli bir siyasi tartışma platformu olan Meclis kayda değer bir 
nüfuza sahiptir: Çok taraflı sözleşmeler teklif etmeye, seçimleri denetlemeye 
ve devletlerin Avrupa Konseyine katılırken yaptıkları taahhütlere uyumunu 
denetlemeye81, insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturma yapmaya, üye dev-
letlerin yasaları ve anayasalarıyla ilgili hukuki görüş istemeye, üye devletlere 
karşı yaptırım teklifinde bulunmaya ve Avrupa Konseyi ilkelerini ihlal eden 
parlamento delegelerinin belirli haklarını askıya almaya yetkilidir. Meclis esas 
itibariyle Bakanlar Komitesinden tedbir almasını isteyerek, Avrupa Konseyinin 
üzerinde inşa edildiği ortak değerler olan demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğünün güçlendirilmesi için sıklıkla bir “itici güç” görevi ifa eder.82

Son yıllarda Meclis ayrıca Mahkeme’nin kararlarının uygulanmasının denetlenmesi 
ve yaygınlaştırılmasında giderek daha aktif bir rol üstlenmiştir. Sözleşmenin 46(2) 
Maddesi uyarınca Mahkeme’nin kararlarının uygulanmasının denetlenmesinin 
esas sorumluluğu Bakanlar Komitesi’ne (BK) aittir, ancak Meclis 2000 yılından 
beri konuyla ilgili olarak, Bakanlar Komitesini muhatap alan bir dizi rapor83, karar84 

ve tavsiyeler85 kabul etmiştir. Meclisin, Mahkeme kararlarının uygulanmasının 
denetimine katkıları, özellikle Brighton ve Brüksel deklarasyonlarında olmak 
üzere, pek çok kez Avrupa hükümetlerince övgüye layık bulunmuştur.

 Parlamenter Meclisin ve ulusal parlamentoların geçmişte olduğu gibi halen 
de konuyla daha çok ilgilenmeye devam etmeleri, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlarının uygulanması bakımından büyük yararlar sağlamıştır. 
Bakanlar Komitesinin AKPM’ne cevabı, 1764 (2006) sayılı Tavsiye Kararı

81. Meclisinkiler dâhil, Avrupa Konseyi denetim ve izleme görevlerinin genel bir özeti için 
bakınız: AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu, “Avrupa Konseyinin insan hakları 
temel denetleme mekanizmaları ve ilgili faaliyetlerin genel görünümü”, Doc. AS/Jur/Inf 
(2018) 03, 18 Ocak 2018.

82. Meclisin yetkileriyle ilgili daha fazla bilgi için bakınız: AKPM web sitesi, http://website- pace.
net/en(ilgili dokümanlara linklerle birlikte).

83. Doc. 8808 12 Temmuz 2000; Doc. 9307 21 Aralık 2001; Doc. 9537 5 Eylül 2002; Doc. 10192 1 
Haziran 2004; Doc. 10351 21 Ekim 2004; Doc. 11020 18 Eylül 2006; Doc. 12455 20 Aralık 2010.

84. Bakınız: özellikle, 1226 (2000) sayılı Karar; 1516 (2006) sayılı Karar; 1787 (2011) sayılı Karar; 
2075 (2015) sayılı Karar ve 2178 (2017) sayılı Karar.

85. Özellikle bakınız: 1955 (2011) sayılı Karar; 2079 (2015) sayılı Karar ve 2110(2017) sayılı Karar.

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11650&lang=EN
http://website-pace.net/documents/19838/4228475/AS-JUR-INF-2018-03-EN.pdf/b835084c-e860-42d3-988b-6df719fe052a
http://website-pace.net/documents/19838/4228475/AS-JUR-INF-2018-03-EN.pdf/b835084c-e860-42d3-988b-6df719fe052a
http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9013&lang=ENDocDetails-EN.asp?fileid=9013
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9585&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=9827
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10553&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10712&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11344&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12589&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16834&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17472&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22197&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22197&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23987&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17954&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22198&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=23988&lang=en
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Meclis bu bağlamda kararların süratle ve eksiksiz bir biçimde uygulanmasını 
sağlamanın ve insan haklarıyla ilgili diğer konularda parlamenterlerin daha 
büyük bir rol oynamasının ateşli bir savunucusu olmuştur. Meclisin, parla-
menterlerin insan haklarıyla ilgili rolünü artırma çabası, 2012 yılında AKPM 
Sekretaryası içinde Parlamento Proje Destek Bölümünün (PPSD) kurulmasıyla 
yeni bir ivme kazanmıştır. PPSD, ulusal parlamentoların parlamenterlerine ve 
personeline yönelik işbirliği programları ve eğitim kurslarıyla, bu paydaşlar 
arasında, örneğin ifade özgürlüğü, eşitliği sağlama ve ayrımcılık yapmama, 
sosyal haklar ve seçim gibi çeşitli konularda, Avrupa Konseyi standartlarına 
dair farkındalığı artırmaya gayret etmektedir. PPSD, parlamentoların Sözleşme 
standartlarının yerel bağlamda uygulanmasını ve Strazburg mahkeme’sinin 
verdiği kararların icrasını güvenceye alma kapasitelerini artırmaya yönelik 
çalışmalarına yeni bir vurgu getirmiştir. Bu amaca yönelik olarak söz konusu 
bölüm Strazburg’da ve üye devletlerde bir dizi eğitim kursu düzenlemiştir.

Ulusal hâkim adayınızın seçiminde yer alma
Strazburg ile ulusal parlamentolar arasındaki etkileşim her iki yöne doğrudur 
ve parlamenterler Strazburg’da seslerini çeşitli kanallardan duyurabilirler. 
Özellikle de Avrupa Konseyindeki kilit pozisyonlara en yüksek niteliklere, 
yetkinliğe, karakter bütünlüğüne sahip, tamamen bağımsız bireylerin getiril-
mesini sağlamaya yardımcı olmayı kendilerine iş edinebilirler. Bunu yapmanın 
yollarından biri de, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sine seçilecek ulusal hâkim 
adaylarının seçimine proaktif bir biçimde katılmalarıdır.

Mahkeme’nin 47 hâkimi her bir devletin önerdiği üç kişilik bir listeden, dokuz 
yıllık tek bir dönem için Parlamenter Meclis tarafından seçilmişlerdir.86 Her yıl 
binlerce başvuru sahibi Strazburg Mahkeme’sine başvurarak, Sözleşmeden 
kaynaklanan haklarının ihlaliyle ilgili olarak adaletin yerini bulmasını talep 
ederler. Bu başvuru sahipleri için, söz konusu hakların kapsamı ve anlamı 
konusunda nihai karar verici olan Strazburg Mahkeme’si, son ümit ışığıdır. Bu 
bağlamda ve Mahkeme’nin içtihat hukukunun Avrupa kıtasında insan haklarını 
şekillendirmedeki önemli etkisi göz önüne alındığında87, Strazburg mahke-
me’sinde en yüksek niteliklere sahip hâkimlerin görev yapmasının önemi ne 
kadar vurgulansa azdır. Meclisin yalnızca en uygun adaylar arasından bir seçim 
yapabilmesini sağlamada birincil sorumluluk devletlere aittir.

86. Meclis aynı zamanda Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserini, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterini ve Genel Sekreter Yardımcısını ve AKPM Genel Sekreterini de seçer.

87. Bakınız: Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin taraf devletlerdeki etkisi 
Seçilmiş örnekler (not 3).

http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=PPSD
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=PPSD
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Mahkeme’nin hâkimleri nasıl seçilmiştir?88

Seçim sürecinin iki safhası vardır:

1. Ulusal seçim süreçleri

Devletler aktif bir İngilizce veya Fransızca bilgisinin yanı sıra uygun hukuk 
niteliklerine ve deneyimine sahip olması gereken üç aday seçerler. Devletler 
her iki cinsiyetten adaylar sunarlar ( tek cinsiyeti içeren listeler yalnızca söz 
konusu cinsiyetin parlamentoda yeterli temsil edilmemesi veya istisnai 
durumlarda dikkate alınır). Liste Parlamenter Meclise sunulmadan önce, 
Bakanlar Komitesince atanan bir uluslararası uzmanlar paneli pozisyon 
için önerilen adayın uygunluğu hususunda hükümetlere bilgi verilir ve 
bu bilgiler gizli tutulur.

2. Parlamenter Meclisin seçimi

Liste daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sine Hâkim Seçimleriyle 
ilgili Komisyon tarafından incelenir. Komisyon üyeleri her üç adayla da 
görüştükten sonra hangisinin en güçlü aday olduğu konusunda bir öneride 
bulunurlar. Komisyon üç adayın da Mahkemede hâkimlik yapacak gerekli 
niteliklere sahip olmadığını belirlerse listeyi reddeder ve ilgili devletten 
yeni bir liste sunmasını ister. Komisyon listeyi aynı zamanda ulusal seçim 
sürecinin adil ve şeffaf olmadığı durumlarda da ilgili devlete iade edebilir. 

Komisyon listeyi kabul ettikten ve önerisini yaptıktan sonra Meclis genel 
kurulu adaylara gizli oyla oy verir. İlk turda oylarda salt çoğunluk aranır. 
Bunun sağlanamaması halinde ikinci tur oylama yapılır ve en çok oyu alan 
aday Mahkemede görev yapmak üzere seçilir.

Ulusal seçim süreçleri devletler arasında farklılıklar gösterebilir89 ve parla-
menterler bu sürece rutin olarak katılmazlar. Ancak adayların seçim ve aday 
gösterilmelerine parlamenterlerin katılımı, sürecin “demokratik usuller, hukukun 

88. Mahkemenin hâkimlerinin nasıl seçildiğini ayrıntılı olarak incelemek için bakınız: AKPM 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hâkim Seçimleriyle ilgili Komisyon, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine hâkim seçimi usulü, Sekreteryanın hazırladığı bilgi belgesi, AS/Cdh/
Inf (2018) 01, 8. gözden geçirme, 7 Eylül 2018. Aynı zamanda bakınız: Andrew Drzemczewski 
(2015).“Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hâkim Seçimleriyle ilgili 
Komisyon”, İnsan Hakları Hukuk Dergisi, Cilt 35, s. 269-274.

89. Bakınız: 1646 (2009) sayılı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hâkimlerinin aday gösterilmesi 
ve seçimi” konulu Kararı, madde 2 (aynı zamanda Doc. 11767, raportör: Christopher Chope, 
Birleşik Krallık). Aynı zamanda bakınız: Açık Toplum Adalet Girişimi/Uluslararası Hukukçular 
Komisyonu (ICJ) (2017). İçeriden güçlenme: insan hakları hâkimlerinin ve komiserlerinin 
seçilmesinde hukuk ve uygulama, New York, Açık Toplum Vakıfları.

http://website-pace.net/documents/1653355/1653736/ProcedureElectionJudges-EN.pdf/e4472144-64bc-4926-928c-47ae9c1ea45e
http://website-pace.net/documents/1653355/1653736/ProcedureElectionJudges-EN.pdf/e4472144-64bc-4926-928c-47ae9c1ea45e
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17704
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=12219
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
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üstünlüğü, ayrımcılık yapılmaması, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini yan-
sıtmasını90 sağlamada hayati öneme sahip olabilir. Bu bağlamda, Meclis 1429 
(1999) sayılı Tavsiye Kararında Bakanlar Komitesinin üye devletlerin hükümetlerini 
“listeleri oluştururken ulusal seçim sürecinin şeffaf olmasını sağlamak üzere, 
ulusal parlamentolarla istişarede bulunmaya” davet etmesini önermiştir. Bu da, 
çok önemli bir husus olarak, hükümetlerin “Mahkemeye seçilecek hâkim aday-
larının listesini oluştururken, parlamentolarını ve ilgili komisyonlarını konuyla 
ilgili usuller ve zaman çizelgelerinden haberdar etmeleri”ni gerektirecektir.91

Parlamenterler seçim sürecine katılma konusunda ısrar edebilirler. Adil ve şeffaf 
seçim mekanizmalarının oluşturulması ve nitelikli üç adayın belirlenmesinde 
liyakat esasına dayalı kıstaslar oluşturulmasına yönelik yasalar çıkarabilirler. 

Böylece, Mahkeme hâkimliği pozisyonu için aday listesinin hazırlanması sürecine 
katılarak, Sözleşmenin gerekli kıldığı gibi, adayların “yüksek ahlaklı olmalarını, 
yüksek yargı görevine atanacak niteliklere sahip olmalarını veya yetkinlikleri 
kabul gören uzman yargı mensupları olmalarını” sağlama sorumluluğunu 
paylaşabilirler. Parlamenterler böylece Mahkeme’nin kalitesinin ve otoritesinin 
artmasına da katkı sağlarlar. 

Ulusal hâkiminizle ve diğer Avrupa Konseyi yetkilileriyle 
görüşmeniz 
Özellikle de insan hakları görev ve sorumlulukları olan, ancak görevleri bun-
larla sınırlı olmayan komisyon üyesi parlamenterlerin, henüz hala yeterince 
araştırılmamış bir yöntem olmasına rağmen, en doğrudan temas yöntemi– 
Strazburg’u ziyaret ederek, Mahkeme Listesinde yer alan hâkimlere (özellikle 
de kendi ulusal hâkimleriyle) ve avukatlarla ve diğer Avrupa Konseyi organları 
personeliyle bir araya gelmeleridir.

Hukuk İşleri Komisyonu şimdiye kadar üyeleri için iki ziyaret gerçekleştirmiştir. 
Ziyarette (o zamanki) Mahkeme başkanı, Mahkeme Genel Sekreteri, Mahkeme 
Genel Sekreter Yardımcısının yanı sıra çeşitli bölüm başkanları ile toplantılar 
yapılmış, delegelere Mahkeme’nin teşkilatı ve işleyişi hakkında bilgi alış verişinde 
bulunma imkânı tanınmıştır. Benzer bir şekilde, PPSD’nin parlamenterler ve 
parlamento personeli için düzenlediği eğitim kursları (bakınız: yukarıda 6.2.) 
katılımcılarla, ilgili bölümlerdeki genel sekreterlik üyeleri arasında yapılan ikili 
görüşmeleri içermektedir.

90. AKPM’nin 1649 (2004) sayılı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hâkim Adayları” konulu 
Tavsiye Kararı, madde 3. Aynı zamanda bakınız: AKPM’nin 1646 (2009) sayılı Kararı, (not 
89), madde 2.

91. AKPM’nin 1649 (2004) sayılı Kararı, (not 90), madde 20.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=16755
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=16755
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17193
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17704
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Buna karşılık, uzmanlaşmış insan hakları kuruluşları veya konuya ilgi duyan 
parlamenterler, Avrupa Konseyi personelini veya ülkeleri adına seçilen Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi hâkimini – bu tür toplantıların seçilmiş siyasilerce 
görülmekte olan davaları ele alma veya “hâkimlerden hesap sorma” yöntemi 
haline dönüştürülmedikçe – parlamentoda görüş alışverişinde bulunmak 
üzere ülkelerine davet edebilirler.

Mahkemedeki ulusal hâkiminizle görüş alışverişinde bulunmanız
O sırada Birleşik Krallık adına hâkim görevinde bulunan ve aynı zamanda 
Mahkeme Başkanı olan Sir Nicolas Bratza, o zamanki Mahkeme Genel 
Sekreteriyle birlikte Mart 2012’de Birleşik Krallık İnsan Hakları Ortak 
Komisyonu üyeleriyle birlikte bir görüş alışverişinde bulunmuştur. Söz 
konusu oturum parlamento dâhil olmak üzere yerel kurumlarla Strazburg 
Mahkemesi arasındaki ilişkinin tartışılması için bir platform işlevi görmüştür. 
Başkan Bratza aynı zamanda – pilot karar süreci, önceliklendirme politikası 
ve tek hâkimli kararlar gibi – 2012 yılında birikmiş olan, oldukça yüklü 
miktarda bekleyen dava sorunuyla baş etmek üzere Mahkemece geliştirilen 
bir dizi mekanizmayı izah etmiştir. 

 Parlamenterlerin gelişmeleri izleyerek Mahkeme’mizin çalışmalarını ve 
sorunlarını anlama imkanına sahip olmaları ve buna teşvik edilmeleri 
bence tamamen uygun bir girişimdir.
Sir Nicolas Bratza, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski başkanı92

Bu tür sözlü görüşmelerin gereksiz bir biçimde siyasallaştırılmasının veya 
uluslararası insan hakları yargı erkinin bağımsızlığını baltalama girişimlerinin 
önünde güvenceler olduğu müddetçe, parlamenterlerin Mahkemedeki ulusal 
hâkimleriyle doğrudan etkileşime girmeleri parlamenterlerin insan hakları 
deneyimlerini artırmaya yönelik değerli bir vasıta olabilir. Açık diyalog karşılıklı 
anlayışı destekler, Strazburg sistemiyle ilgili mitlerin çürütülmesine yardımcı 
olur ve nihayetinde yasamanın, insan haklarının korunması ve gerçekleştiril-
mesinde canlandırıcı bir güç olma potansiyelini kullanmasına destek sağlar.

Avrupa Konseyine gerekli fonların sağlanması
Mecliste ve diğer Avrupa Konseyi kurumlarında parlamenterlerin yararlana-
cağı kapasite artırıcı ve diğer işbirliği programlarının mevcudiyeti ve bunların 

92. Bakınız: İnsan Hakları Ortak Komisyonu, İnsan hakları kararlarıyla ilgili olarak Sir Nicolas 
Bratza ve Erik Fribergh’n sözlü açıklamalarının düzeltilmemiş metni, 13 Mart 2012.

https://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
https://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
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kalitesi, çeşitli işlevlerini yerine getirebilmesi için Teşkilata sağlanacak yeterli 
fonlara bağlıdır. Yetersiz finansman sağlanması, Teşkilatın ve parlamentolar 
dâhil üye devletlerin karşı karşıya olduğu güçlükleri Avrupa Konseyinin aşa-
bilme yeteneğini olumsuz etkiler.

Avrupa Konseyinin bütçesi

Avrupa Konseyinin bütçesi esas itibariyle üye devletlerin katkılarından 
oluşur. Bu “olağan bütçe”ye ulusal katkılar devletin nüfusuna ve gayri safi 
milli hasılasına göre hesaplanır. Avrupa Konseyi fonlarının geri kalan kısmı 
– yani olağanüstü bütçesi – kısmi anlaşmaların bütçelerinden (bunların 
kendi bütçeleri vardır), Avrupa Birliği ile ortak programlardan ve devletlerin 
gönüllü katkılarından oluşur. İki yıllık program ve bütçe Genel Sekreterin 
teklifiyle, Bakanlar Komitesince onaylanır.93 

Parlamenter Meclis, uzun yıllardır devam eden bir gelenek uyarınca, “Avrupa 
Konseyini tüm Avrupa kıtasında paylaşılan demokratik değerlerin garantörlüğü 
gibi çok özel bir rolü üstlenecek konuma yerleştirme amacıyla” bütçeyle ilgili 
açıklamalarda bulunur ve görüş bildirir.94 Meclis, birkaç yıldır üye devletlerin 
olağan bütçeye zorunlu katkılarıyla ilgili olarak bütçede sıfır artış ilkesini 
(önce gerçek değerlerle, 2014 yılından beri de nominal değerlerde95) benim-
semesinden sonra Avrupa Konseyinin bütçe durumuyla ilgili kaygılarını dile 
getirmektedir.96

Parlamenterlerin, Avrupa Konseyinin koruduğu ve yaygınlaştırdığı ortak 
Avrupa değerleri olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan 
taahhütlerini hükümetlerine hatırlatmada rol oynayabilirler. Parlamenterler 
Avrupa Konseyinin Avrupa kıtasının tümünde insan haklarının koruyucusu 
olmaya devam etme kapasitesinin, bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye 
yetecek kaynaklara dayalı olduğuna dair güçlü bir mesaj verebilirler. Meclis, 
1575 (2007) sayılı Kararında, AKPM delegelerine “bütçe görüşmelerinde özel-
likle devletlerinin Avrupa Konseyi nezdindeki taahhütlerine dikkat etmeleri 

93. Avrupa Konseyinin 2018 yılı toplam bütçesi 466.045.100 €’dur. Avrupa Konseyi programı 
ve bütçesi 2018-2019, 1300 (Bütçe) Toplantısı, 21-23 Kasım 2017, Doc. CM(2018)1. Aynı 
zamanda bakınız: https://goo.gl/GcngR4 adresinde, Bakanlar Komitesi web sitesi.

94. 1575 (2007), sayılı AKPM Kararı, “Avrupa Konseyi bütçesinin siyasi boyutu”, madde 2.
95. Bakınız, örneğin; “Avrupa’nın birliğini teyit etmek ve Avrupa’da demokratik güvenliği 

savunup yaygınlaştırma çağrısı” konulu, 2186 (2017) sayılı AKPM Kararı, madde 12.
96. Bakınız: diğerlerinin yanı sıra, “Avrupa Konseyinin 2018-2019 iki yıllık dönemi için bütçesi 

ve öncelikleri” 294 (2017) sayılı Görüşü, madde 16-17, 20.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzU4NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NTg1
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzU4NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NTg1
https://rm.coe.int/council-of-europe-programme-and-budget-2018-2019/16807761cd
https://www.coe.int/en/web/about-us/budget?desktop=true
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzU4NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NTg1
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24210
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23760
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ve gerektiğinde Avrupa Konseyi bütçesine ulusal katkılarını savunmaları” 
çağrısında bulunmuştur. Parlamenterler aynı zamanda icra erki nezdinde 
bütçeye yapılacak katkıların asla bir siyasi çıkar aracı olarak kullanılmaması 
ve Meclisin 294 (2017) sayılı Görüşü uyarınca, devletlerin Avrupa Konseyinin 
olağan bütçesinde gerçek büyüme ilkesine dönüş yapması gerektiği konu-
sunda ısrarcı olabilirler.

 Sözleşme sonucunda Avrupa’nın tümünde yerleşik hale gelmiş olan 
insan haklarının korunmasına yönelik sistemin ne denli etkili olduğu, 
bizden bu alanda beklenen sonuçları elde etmemize, yani ciddi ve 
sistematik insan hakları ihlallerini ele almanın yanı sıra, bu ihlallerin 
tekrarlanmasını önlemek üzere üye devletlerimize uygun desteği 
verebilme yeteneğimize bağlıdır. Bu görevi yerine getirebilmek için 
uygun vasıtalara ve kaynaklara ihtiyacımız vardır ve üye devletlere 
yaptığım bütün ziyaretlerde teşkilatımızın bütçe sorununu gündeme 
getirmekteyim. Görüşmelerimizde bu konuyu göz ardı etmemeliyiz 
ve bu konuda sizin desteğinize güveniyorum.
Anne Brasseur, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis eski Başkanı97

6.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
saygısını kazanma: Mahkemenin iyi 
parlamento uygulamalarını takdir etmesi

Strazburg’la ilişkilerin güçlendirilmesi, bir yandan parlamenterlerin insan hak-
larının garantörleri olmaya yönelik tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarına 
yardımcı olurken, parlamentolar insan hakları yükümlülüklerini yerine getir-
diklerinde, örneğin yerindenlik ilkesinin ve nihayetinde Sözleşme sisteminin 
bir bütün olarak güçlendirilmesi gibi, diğer yararları da sağlamış olacaktır.

Mahkeme, iç hukuk kapsamındaki demokratik açılımların kendi yargı kararları 
açısından öneminin bilincinde olduğunu ortaya koymuştur. Samimiyet, parla-
mentoda insan hakları konularında yapılan demokratik tartışmalar, Strazburg’da 
Sözleşme sisteminin temelini oluşturan yerindenlik ilkesini destekleyecek ve 
güçlendirecek bir araç olarak değerlendirilmekte, o nedenle de, parlamentoda 
yapılan insan hakları konusundaki çalışmalar, Strazburg sisteminin etkililiğini 
güvence altına almada kilit rol oynamaktadır.

97. Brüksel’de düzenlenen yüksek düzey konferans, açış konuşması: Anne Brasseur, (not 16), 
sayfa 21-22.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23760
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Bu nedenle de, parlamentolar iç hukuk bağlamında insan haklarına saygı göste-
rilmesi ve bunların gerçekleştirilmesine ilişkin kendilerine düşen yükümlülüğü 
güvenilir bir biçimde yerine getirdiklerinde, bu durum Strazburg Mahkeme’sinin 
gözünden kaçmamaktadır. Mahkeme parlamentoların yasa koyucular olarak 
oynadığı hayati rolün, doğrudan doğruya gerçekleştirdikleri demokratik meşru-
laştırma işlevinin ve “yerel ihtiyaçları ve koşulları değerlendirmede uluslararası 
bir mahkemeden daha iyi bir konumda olduklarının” bilincindedir.98 Mahkeme 
parlamenter süreçlere saygı duymaktadır ve hatta yasamayla ve politikalarla 
ilgili olarak önerilen tedbirlerin, insan hakları açısından doğuracağı sonuçlar 
konusundaki iyi bilgilendirmeye dayalı müzakereleri kolaylaştırıcı yapıların ve 
süreçlerin geliştirilmesini teşvik de etmektedir.99

 Parlamento kayıtlarında üzerinde çalışılan bir yasanın insan hakları 
açısından doğuracağı sonuçlar üzerinde derinlemesine görüşmeler 
yapıldığına işaret edilmesi, örneğin takdir hakkının gündeme geldiği 
bazı dava türlerinde önemli olabilir. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mahkeme’nin Brüksel Konferansına 
katkısı 

 Hayvan Hakları Savunucuları davasında ve diğer davalardaki … 
karar, Mahkeme’nin bir Üye Devlete insan haklarının kısıtlanmasının 
gerekliliğini ve orantılılığını değerlendirmesi noktasında bir takdir yetkisi 
vermesi durumunda, bu takdir yetkisi ve kapsamının ne olması gerektiği 
incelenirken, gerek yasama aşamasında gerekse mahkemeler önünde 
cereyan eden karar verme sürecinin niteliğinin hayati önem taşıdığı 
ve sınırdaki hassas davalarda, işin nihayetinde belirleyici olabileceği 
şeklindeki önemli önermeyi temsil etmektedir.
Hâkim Robert Spano, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi100

98  Hatton ve diğerleri/Birleşik Krallık Davası Başvuru No. 36022/97, 8 Temmuz 2003 tarihli 
karar, madde 97.

99  Matthew Saul (2017). “Uluslararası insan hakları yargı erki ulusal parlamentolarla nasıl 
etkileşime girer, nasıl etkileşebilir ve nasıl etkileşmelidir?”, M. Saul, A. Føllesdal ve G. Ulfstein 
(editörler), Uluslararası insan hakları yargı erki ve ulusal parlamentolar: Avrupa ve ötesi, 
Cambridge, Cambridge University Press, Bölüm 14.

100. Robert Spano (2014). “İnsan haklarının evrenselliği mi, çeşitliliği mi? Yerindenlik çağında 
Strazburg”, 14 İnsan Hakları Hukuku İncelemesi Cilt 14, s. 487ve müteakip s. 498.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61188%22]}
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Spesifik olarak ifade etmek gerekirse, Mahkeme çeşitli vesilelerle, başvuru 
sahibinin haklarının kısıtlanmasının ne derece orantılı olduğunu değerlendi-
rirken, parlamentoda yapılan insan hakları incelemelerini göz önüne alarak 
bunu söz konusu davada muhatap devlete daha geniş bir takdir yetkisi ver-
mede bir gerekçe olarak kullandığından, parlamentoda gerçekleştirilen insan 
hakları konularındaki inceleme ve soruşturmalar öne çıkmıştır. Yerindenlik 
ilkesinin doğal bir sonucu olan takdir yetkisiyle, taraf ülkelerin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl yerine getireceklerine 
karar verirken yararlanabilecekleri takdir esnekliğine atıfta bulunulmaktadır. 
Sorgulanan bir yasa veya politika, önerilen tedbirin Sözleşmeyle ve diğer 
uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumunu incelemek ve sağlamak 
maksadıyla dikkatle çaba gösteren bir parlamentonun gerekçeli ve katılımcı 
tartışmalarının bir sonucu ise, Mahkemenin burada bir ihlale hükmetmesi 
daha zayıf bir olasılıktır.101

Mahkemenin saygısını kazanma (I) – siyasi reklam 

Parlamenter sürecin Mahkemenin bulguları ve vardığı sonuçlar üzerinde 
önemli bir etki yarattığı, dikkat çeken bir örnek Uluslararası Hayvan 
Hakları Savunucuları/Birleşik Krallık Davasıdır [Büyük Daire] (Başvuru No. 
48876/08, 22 Nisan 2013). Büyük Daire, Birleşik Krallığın – hayvanların 
korunmasına yönelik bir hak savunuculuğu grubu olan başvuru sahibinin 
bir televizyon reklamı vermesini önleyen – siyasi reklam yasağının, söz 
konusu STK’nın ifade özgürlüğü hakkına orantısız bir müdahale teşkil 
edip etmediğini belirlemeye davet edilmişti. Mahkeme, yasağın Birleşik 
Krallıkta siyasi reklamın “kültürel, siyasi ve yasal yönleri üzerindeki etkilerinin 
parlamento organlarınca istisnai bir incelemeye tabi tutulmuş olmasına 
hatırı sayılır bir önem atfetti. Kanun parlamentodan geçmeden önce, 
yasa tasarısı parlamentonun çeşitli organlarınca ayrıntılı bir biçimde 
incelenmiş, uzmanlarla istişarede bulunulmuş, buna Mahkemenin ilgili 
içtihat hukukunun ayrıntılı bir biçimde incelenmesi de dâhil olmuştu. 
Siyasi reklam üzerindeki yasağın gerekliliğinin parlamento tarafından 
incelenmesinin (ve yargı denetiminin) niteliği, Mahkemeyi, söz konusu 
STK’nın ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin haklı bir müdahale olduğu 
sonucuna varmaya sevk etmiştir. 

101. Bakınız: Uluslararası Hayvan Hakları Savunucuları/Birleşik Krallık Davası [Büyük Daire] 
(Başvuru No. 48876/08, 22 Nisan 2013); S.A.S./Fransa Davası [Büyük Daire] (Başvuru No. 
43835/11, 1 Temmuz 2014); Lambert ve Diğerleri/Fransa Davası [Büyük Daire] (Başvuru No. 
46043/14, 5 Haziran 2015); ve Parrillo/İtalya Davası [Büyük Daire] (Başvuru No. 46470/11, 
27 Ağustos 2015).

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119244%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119244%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119244%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145466%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-155352%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-157263%22]}
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Mahkemenin saygısını kazanma (II) – üreme hakları

Devletler, yerleşik bir Avrupa uzlaşısının olmadığı ve tıbbi ve bilimsel 
gelişmelerin süratle değiştiği bir ortamda karmaşık ve hassas ahlaki 
ve etik sorunları gündeme getiren bir alan olan üreme haklarına ilişkin 
konuların düzenlenmesinde geniş bir takdir yetkisine sahiptirler. Örneğin 
Parrillo/İtalya Davasında [Büyük Daire] (Başvuru No. 46470/11, 27 Ağustos 
2015), in vitro inseminasyonla elde edilen embriyoların bilimsel araştırma 
kurumlarına bağışlanmasına ilişkin bir yasağı desteklemiştir. Mahkeme, 
söz konusu yasağın başvuru sahibinin özel yaşamına saygı hakkına 
(Sözleşmenin 8. Maddesi) müdahalesinin onaylanabilir bir müdahale 
olduğuna hükmederken, ilgili yasa hazırlanırken bu sürece farklı bilimsel 
ve etik görüşlerin de dâhil edildiğini ve İtalyan yasa koyucularının da 
buna istinaden söz konusu farklı menfaatlerle ilgili kapsamlı ve dengeli 
bir inceleme gerçekleştirdiklerini göz önüne almıştır.

Diğer bir ifadeyle, Strazburg’daki hâkimler, bir başvuru sahibinin insan haklarına 
uygulanan kısıtlamanın “demokratik bir toplumda gerekli olan bir kısıtlama” 
olup olmadığını değerlendirirken, devlete daha büyük bir saygı göstererek, 
gerçek, hakiki bir parlamento incelemesini “ödüllendirme” eğilimi içerisinde 
olacaklardır.

Bu bölümde tüm parlamenterlerin – Mahkeme hâkimlerin seçiminde aktif bir 
rol alarak, Avrupa Konseyinden teknik destek isteyerek ve ulusal hâkimleriyle 
veya diğer hâkimlerle bir araya gelerek Avrupa Konseyinin çalışmalarına 
katılmaları için çeşitli fırsatlara değinilmiştir. Bu, parlamenterlerin “Strazburg 
sistemi”nin çok özel bilgi birikiminden yararlanırken, aynı zamanda Avrupa’nın 
insan hakları gündemine de yön vermelerini sağlayacaktır.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-157263%22]}
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Sonuç

U lusal parlamentoların insan haklarının garantörleri olarak öneminden 
“artık uygulama zamanı gelmiş bir fikir” olarak söz edilmektedir.102 Temsil, 
yasama ve denetim şeklinde üç görevi olan parlamentoların, insan 

haklarını koruma ve gerçekleştirme ve hukukun üstünlüğünü yüceltmede 
oynayacakları çok özel ve kaçınılmaz bir rol vardır. 

Bu el kitabı, Avrupa Konseyinin dört bir yanındaki parlamentoların – özellikle 
de iç hukukta çıkarılan yasaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan 
standartlara uyumunu doğrulamaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kararlarını eksiksiz ve zamanında uygulamak başta olmak üzere -- insan hak-
larını korumaya ve gerçekleştirmeye yönelik etkili kurumsal düzenlemeler için 
geliştirdikleri uygulamaları temel almıştır.   

İnsan haklarının desteklenmesi parlamenterler için sadece bir yükümlülük 
değil, aynı zamanda bir fırsattır da. Parlamenterler insan hakları standartlarını 
kendi ulusal bağlamlarında yorumlayıp uyguladıklarında, bu hakların anlamı 
ve kapsamıyla ilgili olarak Avrupa’nın tümünde bir ortak anlayışın oluşmasına 
katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca, insan hakları açısından yaratacağı sonuçlar 
üzerinde iyi bilgilendirmeye ve dikkatli müzakerelere dayanarak oluşturulan 
yasaların ve politikaların ileride yapılabilecek yargı sorgulamalarına karşı 
dirençli olmaları daha muhtemeldir.

Halen, parlamentoların bu fırsatları yakalama potansiyelleri büyük ölçüde 
değerlendirilmemiştir. Parlamenterleri bu el kitabını kullanarak insan haklarının 
gerçek garantörleri olmak üzere bu potansiyeli ortaya çıkarmaya davet ediyoruz.

102. Hywel Francis Parlamenter, 14 Ekim 2013’te, Westminster’de Portcullis House’ta Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisinin düzenlediği, Ulusal Parlamentoların Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin Kararlarının Uygulanmasındaki Rolü konulu seminerde yapılan açış 
konuşması.
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Ek 1 – Parlamenter 
kontrol listesi

■ Parlamentonuz, uzman bir komisyon kanalıyla veya başka bir düzenlemeyle, 
aşağıdaki insan hakları görevlerini yerine getiriyor mu?

 ► Yasa tasarılarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme) ve ek 
protokolleri dâhil olmak üzere uluslararası insan hakları yasalarıyla 
uyumunu gözden geçiriyor mu?

 ► Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (Mahkeme) kararlarını uygulamak 
üzere yasa çıkarıyor mu?

 ► İcra erkinin Mahkeme’nin kararlarını uygulamasını ve iç hukuk düzeni 
açısından sonuçları olabilecek olan, diğer devletler aleyhindeki kararlara 
mukabelesini denetliyor mu?

 ► Uluslararası insan hakları antlaşmalarının hazırlanmasında ve 
parlamentodan geçirilmesinde yer alıyor mu?

 ► İnsan hakları sorunlarıyla ilgili olarak çeşitli konularda soruşturmalar 
yapıyor mu?

■ Parlamentonuz icra erkine, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, parlamen-
tonun denetim görevini yürütebilmesi için nelere ihtiyacı olduğu konusunda 
ayrıntılı, yol gösterici bilgiler vermiş midir?

 ► Bütün yasa tekliflerine insan haklarıyla ilgili bir bilgi notu eklenmesi?
 ► Parlamentoya, yılda en az bir defa, diğer konuların yanı sıra, Mahkemenin 

kararlarının uygulanmasıyla ilgili rapor sunulması?
 ► Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunulacağından, eylem planlarının 

ve eylem raporlarının aynı zamanda parlamentoyla paylaşılması?
 ► İlgili Mahkeme kararlarının özetlerinin ve tercümelerinin parlamentoyla 

paylaşılması?
 ► Parlamenterlerin mümkün olduğu ölçüde, Mahkeme kararlarının 

uygulanmasının koordinasyonuyla ilgili olarak kurulmuş herhangi bir 
çalışma gurubuna dâhil edilmesi?
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■ Parlamentonuz belirli bir komisyona insan hakları görevleri vermişse:
 ► Komisyon daimi komisyon statüsünde midir?

 ► Komisyonun görev tanımı parlamentonun sürekli talimatlarında (veya 
muadil usullerinde) net bir biçimde tanımlanarak yer almış mıdır?

 ► Komisyonun görev tanımı parlamenterlerin aşağıdaki yükümlülüklerini 
de yansıtacak kadar geniş bir biçimde kaleme alınmış mıdır?

 –  Tüm ulusal ve uluslararası hukuk kaynaklarını dikkate alarak ilgili 
devletteki insan haklarını koruyup gerçekleştirmek? 

 – Tüm içtihat hukukunu dikkate alarak Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin yorumlama yetkisini tanımak?

 – Devletin pozitif yükümlülüklerini tanıyıp bunları gerçekleştirmek?

 ► Komisyonun görev tanımı aşağıdakileri açıkça içermekte midir veya 
üyelerince böyle yorumlanabilir mi? 

 – Yasa tasarılarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle ve diğer 
uluslararası insan hakları enstrümanlarıyla uyumunun sistematik 
bir biçimde doğrulanması?

 – Hükümetlerin parlamentoya insan hakları kararları ve bunların 
uygulanmasıyla ilgili düzenli (yılda en az bir kere) raporlar sunma 
gerekliliği dâhil olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları kararlarının 
uygulanmasının sistematik olarak denetlenmesi?

 ► Komisyon aşağıdakileri yapma yetkisine veya görev tanımına sahip midir?

 –   Yasalarla ilgili yasama teklifleri ve değişiklikleri başlatabiliyor mu?

 – Görev tanımıyla ilgili kapsamda, tanıkları ve dokümanları celp etme 
yetkisine sahip mi?

 – Kendi seçtiği konularda soruşturma başlatabiliyor mu?

 – Sözlü kanıt toplama oturumları düzenleyebiliyor mu?

 – Sivil toplumla koordinasyon amaçlı irtibat kuruyor mu?

 – Yurt dışı ziyaretler de dâhil, ziyaretler düzenleyebiliyor mu?

 – Gözaltı yerlerine habersiz erişim sağlayabiliyor mu?

 – Parlamentoya rapor sunabiliyor mu?

 – Hükümete tavsiyelerde bulunabiliyor mu?

 ► Komisyonun insan haklarında uzman bağımsız danışmanlara erişimi var mı?

 ► Özel olarak kendisine hizmet veren sekretarya hizmeti de dâhil olmak 
üzere, görevlerini ifa edecek yeterli kaynaklara sahip mi?
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 ► Komisyon üyelerinin tayin usulü şeffaf mı ve aşağıdaki koşulları mümkün 
kılıyor mu?

 – Örneğin bakanların komisyon üyesi olması önlenerek komisyonun 
icra erkinden bağımsızlığı sağlanıyor mu?

 – Toplumsal cinsiyet dengesi ilkelerine uyuluyor mu?

 – Parlamentodaki siyasi gruplar arasındaki dengeyi yansıtıyor mu?

 – Bağımsızlığı ve insan haklarına bağlılığı kanıtlanmış kıdemli bir 
parlamenterin başkanlığında mı faaliyet gösteriyor?

■ İnsan hakları konularını parlamentodaki tüm yapılara/komisyonlara 
ana akım bir unsur olarak dâhil ediyor musunuz?

 ► Parlamento içinde profesyonel araştırma ve bilgi hizmetlerine erişebiliyor 
musunuz?

 ► Hukuk danışmanlığı hizmetleri sadece uzmanlaşmış insan hakları 
komisyonlarına değil, çalışmalarında ihtiyaç duyabilecek bütün 
parlamenterlerin erişimine açık mıdır?

■ Parlamentonuz aşağıdakileri yaparak, insan hakları işlevlerini etkili bir 
biçimde yerine getirmeyi sağlıyor mu?

 ► Parlamento insan hakları komisyonlarıyla ilgili tüm bilgilerin ve ilgili 
tüm materyallerin kolayca erişilebildiği güncel bir web sitesi idame 
ettiriliyor mu?

 ► Parlamentonuzun insan hakları komisyonunun çalışma yöntemleri ve 
önceliklendirilmiş çalışma programı yayınlanıyor mu?

 ► Ulusal insan hakları kurumları veya ombudsmanlar, yargı erki, 
akademisyenler ve hukukçular ve sivil toplum kuruluşları dâhil olmak 
üzere, diğer paydaşlarla düzenli bir diyalog ve etkili bir çalışma ilişkisi 
sürdürülüyor mu?

 ► Sivil toplum kuruluşlarını, örneğin çeşitli temalar üzerinde yapılan 
soruşturmalara kanıt niteliğinde bilgiler sunarak, belli konularla ilgili 
insan hakları soruşturmalarına dair öncelikler belirleyerek veya yasaların 
insan haklarından yararlanılması üzerindeki etkileri konusunda kanıt 
niteliğinde bilgiler sunarak komisyon çalışmalarına katkıda bulunmaya 
davet ediyor mu?

 ► Parlamenterlere insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında düzenli 
eğitimler sağlıyor veya buna ilişkin düzenlemeler yapıyor mu?
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 ► Çalışma usullerini, bu usullerin daha etkili hale getirilebilecekleri 
durumlarda gözden geçiriyor ve bunlarda reform yapıyor mu?

■ Parlamentonuz Avrupa Konseyi ile yakın ilişki kuruyor ve sürdürüyor mu?

 ► Parlamentonuzda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi delegelerinin, 
bütün parlamenterleri faaliyetleri konusunda bilgilendirdiği ve Meclisin 
Kabul ettiği karar ve tavsiye kararlarının uygun bir biçimde takip edilmesini 
sağladığı bir usul mevcut mudur?

 ► Parlamentonuz, adil ve şeffaf seçim süreçleri ve liyakata dayalı tayin 
kıstasları oluşturmak da dâhil olmak üzere, Mahkemede ulusal hâkim 
olarak görev yapacak olan hâkimlerin en üstün niteliklere sahip adaylar 
arasından seçilmesini sağlamada bir rol oynuyor mu?

 ► Parlamento üyeleriniz ulusal hâkiminizle veya Mahkeme’nin diğer 
yetkilileriyle, Parlamenter Meclisle veya Avrupa Konseyinin diğer 
yetkilileriyle görüşmek üzere Strazburg’u ziyaret ettiler mi?

 ► Parlamentonuz hükümete Avrupa Konseyinin finansmanı hakkında soru 
soruyor mu ve gerektiğinde, Avrupa Konseyinin bütçesine yapılacak 
ulusal katkıyı savunuyor mu?
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Ek 2 – AKPM’nin 1823 
(2011) sayılı Kararı103

Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi tarafından 23 Haziran 2011 
tarihinde kabul edilmiştir.

Ulusal Parlamentolar: Avrupa’da insan haklarının 
garantörleri
1. Parlamenter Meclis, üye devletlerin, özellikle de Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinde (AKAS No.5, bundan böyle “Sözleşme” olarak geçecektir) yer 
alan normlar başta olmak üzere, uymayı taahhüt ederek imzaladıkları ulusla-
rarası insan hakları normlarının etkili bir biçimde uygulanmasından sorumlu 
olduğunu hatırlatır. Söz konusu yükümlülük, ister icra, ister yargı, ister yasama 
olsun, bütün devlet organlarını ilgilendirir.

2. Bu bağlamda, ulusal parlamentolar çoğu kez göz ardı edilmektedir. Ulusal 
parlamentoların potansiyelinden daha çok yararlanılması gerekir. Ulusal 
parlamentolar ulusal düzeyde insan hakları normlarının etkili bir biçimde 
uygulanmasında kilit öneme sahiptirler ve insan haklarını koruma görevlerini 
yasa çıkararak (yasa tasarılarının gerekli normlara uygunluğunu incelemek de 
dâhil olmak üzere), uluslararası insan hakları antlaşmalarının parlamentodan 
geçirilmesinde yer alarak, icra erkinden hesap vermesini isteyerek, ulusal insan 
hakları kurumlarıyla irtibat kurarak ve yaygın bir insan hakları kültürünün 
oluşmasını destekleyerek ifa ederler. 

3. Meclis üyeleri – Meclis üyeleri olarak ve ilgili ulusal parlamentolarının üyeleri 
olarak – çifte görev ve sorumlulukları olduğundan, bu girişimlere özellikle 
katkıda bulunmakla görevlidirler.

103. 23 Haziran 2011’de yapılan Meclis görüşmesi (25. Oturum) (bakınız: Doc. 12636, Hukuk 
İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunun raporu, raportör: Pourgourides). 23 Haziran 2011’de 
Kabul edilen metin (25. Oturum).
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4. Meclis, 1993 yılında Kabul edilen Birleşmiş Milletler “Paris İlkeleri”nin, bağımsız 
ulusal insan hakları kurumlarının görev ve işleyişiyle ilgili asgari temel standart-
ları konusunda uluslararası kabul gören bir kıstas olduğunu kaydeder; benzer 
standartlar parlamenter kurumlar için de oluşturulmalıdır.

5. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin (bundan böyle Mahkeme olarak geçe-
cektir) kararlarının uygulanmasıyla ilgili olarak Meclis: 

5.1. Ulusal parlamentoların, Mahkeme’nin kararlarının süratle ve etkili bir 
biçimde uygulanması konusunda olduğu gibi, gerekli yasal değişikliklerin 
süratle kabulü konusunda da, hükümetlerden hesap sorabilme açısından 
çok özel bir konumda olduğuna inanmaktadır;

5.2. Sözleşme sisteminin geleceğine ilişkin İnterlaken sonrası müzakerele-
rin parlamentoların potansiyel önemini yeterince dikkate almamasından 
üzüntü duyar ve bu açıdan İzmir Deklarasyonunun sessiz kalmasını kınar;

5.3. Özellikle Mahkeme’nin kararlarının uygulanmasını izlemek üzere par-
lamento organları oluşturan Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Finlandiya 
ve Romanya başta olmak üzere, çeşitli üye devletlerdeki olumlu örneklere 
işaret eder.

6. Meclis ayrıca:

6.1. Parlamenterleri, yerel yargı ve idari makamların insan hakları standart-
larını uygulamadaki kararlılıklarını ve gerekli tedbirleri almalarını izlemeye 
teşvik eder;

6.2. Özellikle insan hakları normlarının uygulanması söz konusu olduğunda, 
ülkelerindeki icra erkini dikkatle izleme sorumluluklarını acilen yerine 
getirmeye davet eder;

6.3. Hükümetleri, ulusal parlamentoları uluslararası insan hakları sözleşme-
lerinin müzakere sürecine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin kararlarını 
uygulama sürecine dâhil etmeye davet eder;

6.4. Bütün üye devletleri, Ilgili yasal düzenlemeleri etkileme potansiyeline 
sahip bütün kararların düzenli bir biçimde izlenmesi de dâhil olmak üzere, 
yasa tasarılarının Sözleşme standartlarına uygunluğunu sistematik bir 
biçimde doğrulayarak, ileride Sözleşmenin ihlalinden kaçınmayı sağlayacak 
yeterli parlamenter usulleri sağlamaya davet eder;

6.5. Parlamenterlere, alınan fiili tedbirleri incelemek de dâhil olmak üzere, 
yetkili kurumların aleyhte kararları uygulamaya yönelik olarak aldıkları 
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tedbirleri denetleyerek, Mahkeme’nin kararlarının denetimine katkı sağla-
maya yönelik gayretlerini artırmaya acilen çağrıda bulunur; 

6.6. Parlamentoları, aşağıdaki ilkeler uyarınca, uluslararası insan hakları 
yükümlülüklerinin ana akım tedbirler haline gelmesine ve bunların çok sıkı 
denetimine imkân verecek yapıları oluşturmaya ve/veya güçlendirmeye 
davet eder.

7. Meclis o nedenle, uluslararası insan hakları standartlarının parlamentolar 
tarafından denetimine ilişkin aşağıdaki temel ilkeleri uygulamaya davet eder.

Ek – Uluslararası insan hakları standartlarının denetime 
ilişkin temel ilkeler  
1. Uygun çerçeve ve sorumluluklar 

Ulusal parlamentolar, insan hakları yükümlülüklerine uyumun ve bu yüküm-
lülüklerin denetlenmesinin çok sıkı bir biçimde ve düzenli olarak izlenmesini 
temin etmek üzere, görev ve sorumlulukları net bir biçimde tanımlanan ve 
yasada yer alan, örneğin sadece bu amaçla oluşturulmuş insan hakları komis-
yonları veya benzer yapılar gibi uygun parlamenter yapılar oluşturacaklardır.

Söz konusu görev ve sorumluluklar, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdakileri 
içermelidir:

 ► Yasa tasarılarının uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uyumunun 
sistematik olarak doğrulanması;

 ► Hükümetlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin ilgili kararlarıyla ve 
bunların uygulanmasıyla ilgili düzenli rapor verme gerekliliği;

 ► Yasa teklifi ve yasalarda değişiklik teklifi süreçlerini başlatabilme;
 ► Görev ve sorumluluklarını ilgilendiren alanlarda tanık ve belge celp etme 

yetkilerine sahip olma.

Bu komisyonlar parlamentoları insan hakları konularında düzgün bir şekilde 
bilgilendirme ve parlamentolara gerekli tavsiyelerde bulunma sorumluluğuna 
sahip olacaklardır. Parlamenterlere ve personellerine insan hakları eğitimi de 
verilmelidir.

2. Bağımsız danışmanlık hizmeti

İnsan hakları komisyonları veya uygun benzer yapıda kuruluşlar insan hakları 
hukukuyla ilgili bağımsız uzmanlık bilgilerine erişime sahip olacaklardır. Bu 
alanda uzmanlaşmış sekreterya hizmeti sağlamak üzere gerekli kaynaklar da 
sağlanacaktır.
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3. Diğer kurumlarla ve sivil toplumla işbirliği

Yerine göre, ilgili ulusal (örneğin ulusal insan hakları kurumları, parlamento 
komisyonları) ve uluslararası (örneğin Parlamenter Meclis, Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Komiseri, Avrupa ve diğer uluslararası insan hakları izleme kurumları) 
kurumların yanı sıra, önemli ve konuyla ilgili deneyimi olan yerleşik sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileriyle işbirliği ve düzenli diyalog oluşturulacaktır.
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Ek 3 – Yararlanılabilecek 
ilave belge ve kaynaklar
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Açık Toplum Vakıfları, https://goo.gl/L8HFp6.

Avrupa Konseyi (2016), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin taraf devletlerdeki 
Etkileri –seçilmiş örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları (aynı zamanda Hukuk İşleri 
ve İnsan Hakları Komisyonunun bilgilendirme dokümanı olarak da mevcuttur, 
Doc. AS/Jur/Inf (2016) 04, 8 Ocak 2016.

Chang B. ve Ramshaw G. (2016), İnsan haklarının korunması ve gerçekleştiril-
mesi için parlamentoların kapasitesinin güçlendirilmesi: sentez raporu, Londra, 
Westminster Demokrasi Vakfı, https://goo.gl/D2p15y.

Donald A. and Leach P. (2016), Parlamentolar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
Oxford, Oxford University Press.

Hunt M., Hooper H. ve Yowell P. (editörler) (2015), Parlamentolar ve insan hakları: 
demokratik eksikliğin giderilmesi, Oxford, Hart Publishing.

Hunt M., Hooper H. ve Yowell P. (2012), Parlamentolar ve insan hakları: demokratik 
eksikliğin giderilmesi, Sanat ve Hümaniter bilimler Araştırma Konseyi, Kamu 
Politikaları Serisi No. 5, https://goo.gl/Q59NZq.

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) (2016), İnsan Hakları – Parlamenter El Kitabı –  
No. 26, Cenevre, IPU/İnsan Hakları Yüksek Komiserliği.

Parlamento Proje Destek Bölümü (PPSD) (2016), Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi, “AİHM kararlarının uygulanmasında parlamentoların rolü: mevcut 
yapı ve mekanizmalara genel bakış – geri plan notu”, PPSD (2016) 19, 2 Kasım 
2016, https://goo.gl/c8YagR.

https://www.justiceinitiative.org/uploads/7d34546e-dfe6-450b-82ec-77da3323d4bd/from-rights-to-remedies-20130708.pdf
http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-04-EN.pdf/12d802b0-5f09-463f-8145-b084a095e895
https://www.wfd.org/2017/08/26/strengthening-parliamentary-capacity-protection-realisation-human-rights/
https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/ahrc-public-policy-series/parliaments-and-human-rights-redressing-the-democratic-deficit/
http://website-pace.net/documents/10643/695436/20142110-PPSDNotefondstandardsCEDH-EN.pdf/113ad45b-7ffd-4ee7-b176-7fb79ad32f93
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Saul M., Føllesdal A. ve Ulfstein G. (editörler) (2017), Uluslararası insan hakları 
yargı erki ve ulusal parlamentolar: Avrupa ve ötesi, Cambridge, Cambridge 
University Press.

Westminster Demokrasi Vakfı (2011), İnsan hakları ve parlamentolar: üyeler ve 
personel için bir el kitabı, Londra, Westminster Demokrasi Vakfı /Uluslararası 
Baro, https://goo.gl/u4y786.

Seçilmiş Avrupa Konseyi kaynakları 

■ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, konulara göre bilgilendirme özetleri ve 
ülke profilleri, https://goo.gl/nhCNkt.

■ Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kararlarının icrasının denetlenmesi, 10. Yıllık Rapor 2016 (Mart 2017). Bütün yıllık 
raporlar https://goo.gl/16X29q adresinde bulunabilir.

■ Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarının uygulanması”, 12 Haziran 2017 tarihli Doc. 14340 (raportör: Pierre-
Yves Le Borgn’, Fransa), https://goo.gl/bLM7JE.

■ HUDOC veri tabanında Mahkeme içtihatlarına (Büyük Daire, daire ve komisyon 
kararları ve hükümleri, iletilmiş davalar, danışman görüşleri, basın açıklamaları ve 
“İçtihat Hukuku Bilgi Notu”ndan (aylık yayınlanmaktadır) hukuki özetler), Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu (kararlar ve raporlar) ve Bakanlar Komitesi kararlarına 
erişilebilir. HUDOC arama ekranında İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Türkçe 
arama yapılabilmektedir ve veri tabanında resmi diller (İngilizce ve Fransızca) dışında 
31 dilde 21.000’i aşkın metin yer almaktadır; https://goo.gl/Jc2LHc.

■ HUDOC-EXEC veri tabanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının 
icrasına (davaların icra statüsü, hükümet eylem planları/raporları, diğer yazışmalar, 
Bakanlar Komitesi kararları (1 Ocak 2011’den itibaren)) ve nihai kararlara ilişkin 
dokümanlara erişilebilmektedir. HUDOC-EXEC veri tabanı ekranı İngilizce ve 
Fransızca olarak sunulmaktadır https://goo.gl/4WoSQM. 

■ “Yerindenlik İlkesinin güçlendirilmesi: Strazburg Mahkemesinin içtihatlarının 
ulusal yasalara ve yargı uygulamalarına aktarılması”, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunun Yerindenlik İlkesi Konferansına 
Katkısı, Üsküp, 1-2 Ekim 2010, Doc. AS/Jur/Inf (2010) 04, https://goo.gl/JXY7SS.
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https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c
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http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=23772&Lang=EN
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
https://hudoc.exec.coe.int/ENG#{%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22]}
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101125_skopje.pdf




Avrupa Konseyi, Avrupa kıtasının önde gelen insan hakları 
kuruluşudur. Teşkilat Avrupa Birliğinin bütün üyeleri dâhil 
olmak üzere 47 üye devletten oluşmaktadır. 47 ulusal 
parlamentonun temsilcilerinden oluşan Parlamenter Meclis 
Avrupa’nın sosyal ve siyasi sorunlarıyla ilgili müzakerelerin 
yapıldığı ve tekliflerin sunulduğu bir platform niteliğindedir. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dâhil olmak üzere, Avrupa 
Konseyinin pek çok sözleşmesinin kaynağı Meclistir.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 70 yılı aşkın bir 
süredir, demokratik görevleri olan, hukukun üstünlüğü 
ilkesine dayalı demokrasilerde insan haklarına saygı kül-
türünün yaygın bir biçimde yerleşmesini destekleme 
görevini yerine getirmelerinde parlamenterlere esin 
kaynağı olmuştur.

Yasa koyucular ve Avrupa vatandaşlarının temsilci-
leri olarak parlamenterlerin, devletlerinin icra ve yargı 
erkiyle paylaştıkları, insan hakları ihlallerini önleme ve 
kınama sorumluluğu vardır. Bunu, özellikle de Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan ve ülkelerinin 
gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiği, uluslararası insan 
hakları normlarının etkili bir biçimde uygulanmasını 
sağlayarak yapabilirler. 

Bu el kitabının amacı, Avrupa’nın dört bir yanındaki par-
lamenterlere sorumluluklarını yerine getirmelerini ve 
insan haklarını koruma ve uygulama fırsatlarını yakala-
malarını sağlayacak donanımı sunmaktır.  El kitabında 
bu maksatla, parlamenterlerin ülkelerindeki, yasa tasa-
rıları ve idari uygulamalar dâhil olmak üzere,  yasaların 
Avrupa insan hakları standartlarıyla uyumunu en etkili 
bir biçimde doğrulayabilecekleri yapılar, işlevler ve 
çalışma yöntemleri incelenmektedir. Bunlar Sözleşme-
den ve aynı zamanda Strazburg Mahkemesinin içtihat-
larından ve diğer Avrupa Konseyi organlarının çalış-
malarından kaynaklanmaktadır. Esin kaynağı olması 
açısından el kitabına bazı Avrupa parlamentolarından 
en iyi uygulama örnekleri de dâhil edilmiştir.
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