
Aşağıdak� ders notu, Dav�d Harr�s, M�chael O’Boyle ve Col�n Warbr�ck tarafından yazılan, Mehveş 

B�ngöllü Kılcı ve Ulaş Karan tarafından tercüme ed�len Avrupa İnsan Hakları Hukuku k�tabının 

“Kapsam” başlıklı �lk bölümünün (s.1-38) özet�d�r. Öğrenc�ler�n AİHS s�stem�n� ve ver�len kararları daha 

�y� anlaması amaçlanarak hazırlanmıştır. 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

Avrupa sözleşmes� ağırlıklı olarak meden� ve s�yası hakları korumaktadır. (3) Bu b�r öncel�k ve takt�k 

meseles�d�r. Ekonom�k, sosyal ve kültürel haklar da korunmalıdır; ancak ülkeler b�r �nsan hakları metn� 

�mzalamaya razı �ken b�r an önce metn� hazırlanmalıydı. Bu yüzden öncel�k “demokrat�k hayat b�ç�m� �ç�n 

zorunlu olan meden� ve s�yas� haklara ver�lm�şt�r. 

Strazburg Koruma Mekan�zması 

AİHS s�stem�, d�ğer sözleşmelere göre çok daha güçlü b�r koruma sunmaktadır. 

Hem devletler, hem de k�ş�ler bu s�steme başvurab�l�r; ancak kamu tüzel k�ş�ler� başvuramaz. 

 AİHM, uluslararası hukuk açısından bağlayıcı n�ha� b�r karar ver�r. Kararın �crasını, Avrupa Konsey� 

Bakanlar Kom�tes� denetler. 

 

I. Sözleşmen�n Yorumlanması 

Yorum kuralları 1969 tar�hl� V�yana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmes�’nde yer almaktadır.  

Yorumda temel kural şudur: anlaşma hükmü, sözleşmen�n bütünü �ç�nde, konu ve amaç ışığında, 

�y�n�yetle yorumlanır. 

Sözleşme açısından konu ve amaçlar şunlardır: b�reysel �nsan haklarının korunması, demokrat�k toplum 

�deal�n�n gel�şmes�. 

Bu konu ve amaç unsuru ışığında yorumun b�r örneğ� “mahkemeye er�ş�m hakkıdır”. Sözleşme’n�n 

6.maddes�nde olmayan bu hak, amaçsal b�r yorumla madde kapsamına alınmıştır. AİHM b�r kararında 

“sözleşme hukuk yaratan b�r met�n olduğu �ç�n, devletler�n yükümlülükler�n� kısıtlayan değ�l, sözleşme 

amacını gerçekleşt�rmeye yönel�k yorum uygulanmalıdır” �fades�ne yer verm�şt�r. 

Sözleşme hükümler� “d�nam�k yorum” �le yorumlanmalıdır. Yan� sözleşmen�n yapıldığı tar�he göre 

değ�l, uygulanacağı tar�he bakılarak yorumlanmalıdır. Bununla b�rl�kte, d�nam�k yorumun kullanılmasında 

d�kkatl� olunmalı, sözleşmeye yen� anlam yüklen�rken acılı ed�lmemel�d�r. Bu hususta avrupada kabul görmüş 

pol�t�ka değ�ş�kl�kler�ne dayanılmalıdır.  

AİHM açısından yargısal yorum yapılması da mümkündür; ancak mahkemen�n hukuk yaratma yetk�s� 

yoktur. Örneğ�n 1990 Cassey Kararında, transseksüeller�n amel�yat sonrası c�ns�yetler�n� kabule �l�şk�n 

avrupada genel b�r kabul olmadığı �ç�n dar yorum yapılmıştır. 

Yorumda ayrıca Avrupa ulusal hukuk standartlarının esas alınması gerek�r. İfade özgürlüğü ve 



mülk�yet hakları, avrupada oturmuş, yerleşm�ş kurallara göre yorumlanır. Mahkeme ayrıca “uluslararası 

standartlara gönderme” yapab�l�r, yan� başka sözleşmelere ve başka uluslararası organların kararlarına atıf 

yapab�l�r. Mahkeme kararlarında Avrupa konsensüsüne dayansa da, genel kabul gören şey�n mutlaka �nsan 

haklarına uygun olmayab�leceğ�n� de gözden kaçırmamalıdır. Yan� sırf Avrupa konsensüsü var d�ye �nsan 

haklarına aykırı b�r uygulamayı meşrulaştıramaz. 

Yorum yaparken d�kkat ed�lmes� gereken b�r d�ğer husus �se orantılılık �lkes�d�r. Burada “toplumun 

genel yararının gerekt�rd�kler� �le b�rey�n temel haklarının korunmasının gerekt�rd�kler� arasında ad�l b�r denge 

arayışı” olduğu söyleneb�l�r. Orantılılık �lkes�ne, yalnızca sözleşmen�n sınırlanmasına açıkça �z�n verd�ğ� 

hususlarda dayanılab�l�r. Yan� sözleşmen�n sınırlama öngörmed�ğ� b�r hususta salt orantılılığa dayanarak b�r 

sınırlama yapılamaz. Orantılılık �lkes� madde 14, 8, 11/2 ve 15 açısından söz konusu olur. Ayrıca zımn� b�r 

sınırlandırmanın değerlend�r�lmes�nde ve poz�t�f b�r yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes�nde de orantılılık �lkes� 

gözet�lmel�d�r. Örneğ�n mutlak b�r hak n�tel�ğ�nde olan 3.madde kapsamında orantılılık �lkes�ne 

başvurulamayacağı kabul ed�lmekted�r. 

A. Takd�r Alanı Denet�m� 

Devlet�n eylemler�nde ve AİHM önünde bel�rle oranda takd�r yetk�s� olması AİHS s�stem�n�n kabul 

ett�ğ� hususlardan b�r�d�r. Buradak� temel mantık şudur: kend� yükümlülüğünü, yerel uygulamayı, o yerdek� 

hukuk� değerler� daha �y� b�lecek durumda olan ulusal mahkemelerd�r. AİHM �se yapılan eylem�n sözleşme 

sınırlarında kabul ed�l�p ed�lemeyeceğ�n� değerlend�rme yetk�s�ne sah�pt�r. Z�ra yarışan özel yararla kamu 

yararı arasındak� dengey� kend� �ç hukuku çerçeves�nde daha �y� değerlend�reb�lecek olan yerel 

mahkemelerd�r. Dolayısıyla ulusal mahkemeler�n yerel uyuşmazlıkların çözümünde bell� b�r takd�r alanı 

olmalıdır. Özell�kle madde 15’te düzenlenen olağanüstü durumlar, ulusal güvenl�k ve genel ahlakın korunması 

hususlarında devletler�n gen�ş takd�r yetk�s� vardır. Y�ne sosyal pol�t�kaların uygulanmasında, kullanılacak 

aracın bel�rlenmes�nde de takd�r yetk�s�n�n gen�ş olduğu kabul ed�lmekted�r. 

Bu yaklaşım önce madde 8 ve 11 kapsamında ortaya çıkmış, Mahkeme �çt�hatlarıyla sözleşmen�n d�ğer 

maddeler�ne de uygulanmıştır. Ayrıca sadece negat�f yükümlülükler konusunda değ�l, poz�t�f yükümlülükler�n 

yer�ne get�r�lmes�nde de takd�r yetk�s� doktr�n�ne başvurulmaktadır. Madde 5,6,14 ve 15’�n �se özell�kle 

devlet�n takd�r yetk�s� alanında olduğu kabul ed�lmekted�r. Bununla b�rl�kte bu takd�r alanı, AİHM denet�m�yle 

paralell�k göstermel�d�r. Örneğ�n b�r temel hak ve hürr�yete müdahalede devlet tarafından kullanılacak aracın 

tesp�t�nde takd�r yetk�s� gen�ş olsa da, eğer bu hususta b�r Avrupa konsensüsü söz konusuysa, taraf devletler 

bununla bağlıdır. özell�kle b�rey�n k�ml�ğ� veya varoluşuna �l�şk�n hususlarda devletler�n takd�r alanı çok 

sınırlıdır. 

Takd�r alanı doktr�n� sözleşmen�n “tamamlayıcı karakter�n�” yansıdır. İnsan haklarının korunmasında 

temel aktör yerel devletlerd�r. Takd�r alanı �se bağlamına göre devlet�n daha sıkı kontrol altında tutulmasını 

sağlayan b�r araçtır. Eğer takd�r alanı olmasaydı, AİHS s�stem�n�n tamamlayıcılığından söz ed�lemezd� ve 

AİHM’n�n, tüm taraf devletler�n yerel sorumluluklarını ve uzmanlıklarını d�kkate almadan, dışardan çözüm 

dayatan b�r varlık olmasına sebeb�yet ver�l�rd�. 



B.  4. Derece Yargı Yer� Doktr�n� 

AİHM b�r 4.derece yargı yer� değ�ld�r. Yan� AİHM yargısı, �lk derece, �st�naf ve temy�z 

yargılamalarından sonra gelen b�r uyuşmazlık çözüm mahkemes� değ�ld�r. Ulusal mahkemeler�n madd� hataya 

düştüğü gerekçes�yle AİHM’e başvurulamaz, bu madd� hatanın mutlaka AİHS kapsamında b�r hak �hlal�ne 

sebeb�yet vermes� gerekmekted�r. AİHM, AİHS tarafından kend�s�ne ver�len b�r müdahale hakkı olmadığı 

sürece, yerel mahkemeler�n yorumuna karışamaz. 

C. Etk�l�l�k 

AİHS, taraf devletlere b�rtakım yükümlülükler yüklemekted�r. Bu yükümlülükler sadece şeklen değ�l, 

gerçek anlamda da yer�ne get�r�lmes� gerek�r. Sadece kağıt üstünde yer�ne get�r�lmes� gerçek anlamda b�r 

“etk�l�l�k” oluşturmaz ve �hlal sebeb� olab�l�r. Örneğ�n taraf devlet ad�l yargılanma hakkını varlığını kabul 

etmek ve tarafların dava açması �ç�n yeterl� süre sunmakla b�rl�kte, dava açab�lecek k�ş�ler�n sayısını çok 

daraltırsa, burada yükümlülüğün etk�l� b�r şek�lde yer�ne get�r�ld�ğ� söylenemez. 

 

D. Sözleşmen�n Yorumlanmasında Yeknesaklık ve Özerk Anlam 

Sözleşmen�n yorumlanmasında “yeknesaklık” esastır. Yan� sadece olayın �lg�l� olduğu madde 

değerlend�r�lmez, sözleşmen�n s�stemat�ğ� de göz önünde bulundurulur. Ayrıca sözleşmede yer alan 

kavramların "özerk anlamları” olab�l�r. Sözleşme s�stem�nde kullanılan b�r kavram �le ulusal hukuktak� 

kavram aynı olsa b�le, bunların anlamlandırılması farklı olab�l�r. AİHM, b�r kavrama ulusal mahkemeler�n 

verd�ğ� anlamla bağlı değ�ld�r. Bazı kavramların değerlend�r�lmes�nde �se özerk anlam değ�l, “karma anlam” 

yaklaşımı söz konusudur. Buna göre yasa ve hukuku uygunluk kavramları sadece sözleşmen�n verd�ğ� anlama 

göre değ�l, sözleşme �le ulusal hukukun verd�ğ� anlam b�rl�kte değerlend�r�lerek anlaşılmalıdır. 

 

E. Mahkemen�n Yorumlama Görev� 

Sözleşme hükümler�n�n yorumlanması AİHM’n�n görev�d�r. Mahkeme karar ver�rken, yukarıda 

bahsed�len yoruma �l�şk�n özell�kler� ve �lkeler� göz önünde bulundurarak karar vermel�d�r. Mahkeme 

tarafından ver�len hükmün gerekçes� (rat�o dec�dend�) emsal teşk�l edeb�l�r; ancak hükme esas olmayan b�r 

yorum (ob�ter d�cta) bu yorum emsal teşk�l etmez. 

Yorum görev�n�n kullanılması hususunda tüm da�reler görevl�d�r ve daha sonra ver�lecek kararlar 

açısından öneml�d�r. Mahkeme, daha önce verd�ğ� b�r kararda yaptığı yorumla ya da başka b�r da�ren�n 

yorumuyla bağlı değ�ld�r; ancak, hukuk� bel�rl�l�k �lkes�, durum gerekt�rmed�kçe bu yorumdan sapmaması 

gerek�r. Bununla b�rl�kte Büyük Da�re tarafından yapılan yorumlar ve ver�len kararların geçerl�l�ğ� daha 



fazladır ve bunlardan sapılması daha da zordur. Da�reler veya Büyük Da�re tarafından yerleşt�r�lm�ş b�r 

�çt�hattan ayrılab�lmen�n şartı “güçlü nedenler�n varlığı” olarak �fade ed�lmekted�r. Güçlü nedenler 

olmadıkça �çt�hattan sapılamaz. Hatta da�reler, güçlü neden olsa b�le Büyük Da�re �çt�hadından sapamaz. 

Güçlü neden yaklaşımı Büyük Da�re ve Mahkeme Genel Kurul Kararlarında uygulanır. 

 

II. Negat�f ve Poz�t�f Yükümlülükler �le Dr�ttw�rkung 

Negat�f yükümlülükler genell�kle meden� ve s�yas� haklarda, poz�t�f yükümlülükler �se daha çok 

ekonom�k, kültürel ve sosyal haklarda söz konusu olur. AİHS, çoğunlukla negat�f yükümlülükler� �çeren b�r 

sözleşmed�r. Ayrıca tüm haklar açısından geçerl� olan üçlü b�r t�poloj�, d�ğer b�r dey�şle devlet�n 3 görev� 

vardır: �nsan haklarına saygı, �nsan haklarını koruma ve �nsan haklarını yer�ne get�rme. Devlet�n bu 3 görev�, 

hakkın negat�f ya da poz�t�f olmasından bağımsız olarak tüm haklar �ç�n geçerl�d�r. Buradak� “devlet” 

kavramından sadece tekn�k anlamda “devlet ve d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�” anlaşılmaz. kamu h�zmet� görmek 

dolayısıyla veya başka b�r suretle ayrıcalıklı konumda olan ya da kamu gücü kullanan özel k�ş�ler de, bu üçlü 

görev açısından “devlet” sayılır. Örneğ�n �mt�yaz sözleşmes�yle kamu h�zmet� gören b�r özel hukuk tüzel k�ş�s� 

ya da devlet adına kamusal yetk�ler kullanan b�r vakıf da devlet�n bu 3 görev�yle bağlıdır. 

 

III. Çek�nceler 

V�yana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmes� m. 2/1(d)’de çek�nce “nasıl kaleme alınırsa alınsın veya nasıl 

�s�mlend�r�l�rse �s�mlend�r�ls�n, devlet�n b�r andlaşmayı �mzalarken, onaylarken, kabul ederken, tasv�p ederken 

veya andlaşmaya katılırken, bazı andlaşma hükümler�n�n hukuk� etk�s�n� kend�s� bakımından �hraç etmek veya 

değ�şt�rmek �ç�n yaptığı tek taraflı b�r beyan demekt�r.” şekl�nde tanımlanmıştır. Dolayısıyla çek�nce, taraf 

devletler�n bell� şartlarda kullanab�leceğ� b�r hukuk� yoldur; ancak sözleşmey� anlamsız kılmamak �ç�n 

çek�nceler�n b�r takım kurallara tab� olduğu söyleneb�l�r: 

 Çek�nceler genel n�tel�kl� olmamalı, çek�nce konulan husus açıkça bell� olmalıdır. 

 Çek�nceler�n geçerl� olup olmadığına karar verecek olan Mahkeme’d�r.  

 Çek�nce konulmasına gerekçe olarak göster�len ulusal hukuktak� �lg�l� madde açıkça 

bel�rt�lmem�şse çek�nce geçers�zd�r. Dahası çek�ncelerde �lg�l� kanunun özet� de bulunmalıdır. 

Bu şekl� değ�l madd� b�r şarttır. 

 Sadece sözleşme tar�h�nde yürürlükte olan ulusal kanunlar bakımından çek�nce sunulab�l�r. 

 Çek�nceler, çek�nceden sonra çıkarılan kanunlar açısından devlete koruma sağlamaz. 

 Sadece madd� güvencelere �l�şk�n çek�nce konab�l�r. Sözleşmen�n ülkesel kapsamını sınırlayan 

b�r çek�nce konması mümkün değ�ld�r. AİHM, başvuru hakkını sınırlayan bu tür çek�nceler� 

neredeyse her zaman geçers�z saymıştır. 

 



IV. Ulusal Hukukta Sözleşme 

Uluslararası �nsan hakları güvenceler�n�n anlamlı olması, bunların �ç hukukta uygulanab�lmeler�ne 

bağlıdır. AİHS b�r çok güvence sağlasa da, yerel mahkemeye ulaşmak AİHS ulaşmaktan her zaman daha 

kolaydır. Dolayısıyla AİHS kapsamlı güvenceler sağlasa b�le, bu güvenceler�n yerel mahkemelerde �ler� 

sürülememes� bu güvenceler� anlamsız hale get�r�r. Bu yaklaşım, “sözleşmen�n �k�nc�ll�ğ�” �lkes�ne de 

uygundur. 

Sözleşmeye taraf olan devletler, sözleşmede bel�rt�len güvenceler� uygulamayı taahhüt eder; ancak taraf 

olmak, devlete, sözleşmey� �ç hukuk hal�ne get�rme yükümlülüğü yüklemez. Bununla b�rl�kte uygulamada tüm 

taraf devletler AİHS’� �ç hukuk hal�ne get�rm�şt�r. Zaten �ç hukuk hal�ne get�r�lmemes� demek, sözleşmedek� 

güvenceler�n uygulanmasının yerel mahkemeler�n takd�r�ne kalması ve bu hususta mahkemeler�n 

zorlanamaması demek olur. Bu da AİHS güvenceler�n�n anlamsızlaşması yol açar. Ayrıca AİHS madde 13 

dolayısıyla, taraf devlet sözleşmey� �ç hukuk hal�ne get�rmem�ş olsa b�le, sözleşme kapsamındak� b�r �dd�anın 

öne sürüleb�leceğ� etk�l� başvuru yolunu göstermes� devlet açısından zorunludur. 

Sözleşmen�n kabul ed�lmes�, sözleşmen�n doğrudan uygulanab�l�r olduğu anlamına gelmez. Örneğ�n 

Almanya’da güçlü b�r haklar manzumes� söz konusu olduğundan, sözleşmeye atıf terc�h ed�len b�r yöntem 

değ�ld�r. Bunun yer�ne sözleşmeden daha çok güvence sağlayan ulusal yasalarla koruma sağlanmaktadır. 

Sözleşmen�n kabul ed�lmes�, AİHM yorumlarının da doğrudan �ç hukuk hal�ne gelmes�n� sonuçlamaz; 

ancak verd�kler� kararların daha sonra AİHM önüne g�deceğ�n� b�len ulusal mahkemeler, kararlarında 

AİHM’�n yorumlarına paralel yorum yapmaya özen göster�rler. Bununla b�rl�kte uyuşmazlığa �l�şk�n hususta 

daha önce AİHM tarafından ver�len b�r karar yoksa, ulusal mahkeme sözleşmey� kend� yorumlayacaktır. 

 

V. Mahkeme Kararlarının İcrası 

AİHM tarafından ver�len kararlar esas olarak tesp�t n�tel�ğ�nded�r. İhlal� g�dermek �ç�n yapılması 

gerekenler� taraf devlete b�ld�rmek mahkemen�n görev� değ�ld�r. Bununla b�rl�kte mahkemen�n tazm�nata 

hükmetme yetk�s� de vardır. Bu tazm�nat yetk�s�n�n taraf devlet açısından bağlayıcılığı get�ren yetk�lerden b�r� 

olduğu söyleneb�l�r. 

AİHM �hlal tesp�t ett�ğ� zaman bu �hlal�n sonlandırılmasını ve esk� hal�n �ades�n� emreder; ancak bunun 

nasıl yapılacağını kural olarak söylemez. Hang� tedb�rler�n alınması gerekt�ğ�n� bel�rleyecek olan �hlal� yapan 

devlett�r. Buna karşılık son dönemde mahkeme, alınması gereken tedb�rler� gösterd�ğ� kararlar da vermekted�r. 

Y�ne de mahkeme, ulusal mahkeme kararını bozma veya yen�den yargılama yapılmasını emretme yetk�s�n� 

ha�z değ�ld�r. 

Ayrıca mahkeme, �ş yükünün kapas�tey� aşmaması �ç�n “p�lot karar” usulünü gel�şt�rm�şt�r. Buna göre 

s�stemat�k �hlaller�n gerçekleşt�ğ� durumlarda Mahkeme, taraf devlete �hlaller�n g�der�lmes� �ç�n yapılması 

gerekenler� b�ld�reb�l�r. 

AİHM kararları uluslararası hukuk açısından bağlayıcıdır. AİHM kararlarının gerekler�n� yer�ne 



get�rmeyen devletler aleyh�ne, taraf oldukları sözleşmelerdek� ceza� hükümler uygulanab�l�r. Buna karşılık 

AİHM kararları �ç hukukta doğrudan etk� etmez. Örneğ�n b�r AİHM kararı ver�ld�ğ� �ç�n b�r yargı kararı 

kend�l�ğ�nden ortadan kalkıp yargılamanın yen�lenmes� müesseses� �şlet�lmez. İç hukuka olan etk�, ulusal 

kanunlarla sağlanır. Taraf devlet AİHM kararının nasıl uygulanacağını bel�rlemekte serbestt�r. Örneğ�n b�z�m 

kanunlarımız, AİHM tarafından �hlal kararı ver�lmes� hal�nde yargılamanın yen�lenmes� talep ed�leb�leceğ�n� 

öngördüğü �ç�n k�ş�ler bu haktan yararlanab�lmekted�r. 

 

VI. Sözleşme ve Avrupa B�rl�ğ� 

Avrupa B�rl�ğ�, AİHS’ne taraf değ�ld�r. Dolayısıyla AİHS hükümler� AB kurumlarına karşı 

uygulanamaz; ancak L�zbon Sözleşmes� AB’n�n de AİHS’e taraf olacağını öngörmekted�r. Bununla b�rl�kte 

AİHS Avrupa B�rl�ğ� hukukunda �ç hukuk sayıldığı ve hukuk düzen�ne dah�l ed�ld�ğ� �ç�n, AİHS’e aykırılıklar 

AB hukukunun �ç�nde denetleneb�lmekted�r. Y�ne de sözleşme, AB’n�n kend� hukukuna göre �k�nc�l n�tel�kte 

sayılır ve hükümler arasında çatışma olması hal�nde AB hukuku hükümler�ne göre karar ver�l�r. Ayrıca AB, 

sözleşmen�n yorumlanmasında AİHM yorumuyla bağlı olmadığı �ç�n, sözleşme hükümler�n� de kend� 

yorumlamaktadır. 

B�r devlet hem AB üyes� olup, hem de sözleşmeye taraf olab�l�r. AB üyes� devletler�n çoğu zaten 

böyled�r. Devlet�n AB üyes� olması ve AB üyel�ğ�nden kaynaklanan b�r takım yükümlülükler� yer�ne 

get�rmes�, salt AB sözleşmeye taraf değ�l d�ye, AİHM denet�m�n�n dışında düşünülemez. Taraf devlet�n örgüte 

üyel�k dolayısıyla yaptıkları sözleşmey� �hlal ed�yorsa, AİHM tarafından denetleneb�lecekt�r; ancak eğer taraf 

olunan örgüt, bu örnekte AB, �hlal�n konusu hakkında sözleşmeden daha kapsamlı b�r koruma öngörüyorsa, 

devlet�n örgüt kapsamında katıldığı faal�yetlerden dolayı AİHM önünde sorumlu olmayacağı kar�nes� kabul 

ed�lmekted�r (Bosphorus A�rways v. İrlanda Kararı). Bu b�r kar�ne olduğu �ç�n, örgütün daha kapsamlı b�r 

koruma sağlamadığı �spat ed�lerek kar�ne çürütüleb�l�r. Eğer taraf devlet�n AB hukukunu uygulaması zorunlu 

olmayan, yan� takd�r yetk�s�n�n olduğu b�r durum varsa, bu kar�ne �şlemez ve doğrudan AİHM denet�m�ne tab� 

olunur. 

 

VII. Kazanımlar ve Beklent�ler 

Kazanımlar 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, �nsan hakları hukukunun dönüm noktasıdır. İnsancıl hukukun en 

gel�şm�ş belges�d�r. Devletler tar�hte �lk kez kend�ler�n� b�reysel haklara karşı böyles�ne b�r sınırlama altına 

sokmayı kabul etm�şlerd�r. Bunun yanında İnsan Hakları Avrupa Sözleşmes�, ulusal hukukların da �nsan 

haklarına saygılı b�rer hukuk düzen�ne dönüşmes�n� sağlamaktadır. AİHM baskısı, taraf devletler� ulusal 

hukuk s�stemler�nde değ�ş�kl�k yapmaya zorlamaktadır. 

AİHS, b�reyler�n ulusal hukuk s�stemler�ne olan bağımlılığı ortadan kaldırmıştır. B�reyler, ulusal 



hukuktak� tedb�rler�n yeters�z olması hal�nde AİHM’e başvurarak haklarını alab�lmekted�rler. 

Beklent�ler 

Tüm kazanımlarına rağmen �nsan haklarının ve AİHS’�n gerçekleşt�rmes� beklenen b�r çok husus vardır. 

Bunlardan �lk�, esk� Sovyet ülkeler�ne yönel�k �çt�hadın gel�şt�r�lmes�d�r. Ancak 90’lı yıllarda sözleşmen�n 

kapsamına g�reb�len bu devletler açısından AİHM �çt�hadında hala yeters�zl�kler görülmekted�r. 

En öneml� beklent�ler�n başında, süreler�n kısaltılması gelmekted�r. Mahkeme çoğu uyuşmazlıkta makul 

sürede yargılanma �lkes�n� b�zzat kend�s� �hlal etmekted�r. 

Sözleşmeye taraf devletler, AİHM’�n sadece kararlarını ve kurallarını dayatan b�r kolluk gücü g�b� 

davranmasını �stememekted�r. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes�’nden beklenen, b�r yandan d�nam�k b�r 

yaklaşımla �nsan haklarının savunuculuğunu yapması, öte yandan �se ulusal hukuktak� çeş�tl�l�ğ� ve ortak 

Avrupa değerler�ne saygı göstermes�d�r. 

AİHS temel hak ve hürr�yetlere �l�şk�n korumalar �çer�r. Kamuoyu görüşü, sözleşmen�n ekonom�k ve 

sosyal hakları da koruyacak şek�lde gen�şlet�lmes� �ç�n protokoller yapılması yönünded�r. Y�ne AB’n�n b�r an 

önce sözleşmeye taraf olması gerekt�ğ�ne yönel�k b�r beklent� de vardır. 

Tüm bu beklent�ler�n mahkemen�n ve �nsan hakları s�stem�n�n tek başına yer�ne get�reb�leceğ� 

beklent�ler olduğu söylenemez. Bunların hayata geç�r�lmes�nde taraf devletlere de �ş düşmekted�r. Örneğ�n 

taraf devletler, daha önce �hlal ver�len konularda reform yapmak konusunda daha �stekl� olurlarsa, AİHM’n�n 

�ş yükü azalır ve uzun yargılama süreler�nde kısalma olur. 

B�r görüşe göre AİHM artık b�reysel adalet� sağlayamaz. Özell�kle sözleşmeye taraf olan ülke sayısının 

artması, mahkemen�n �ş yüküne yet�şmes�n� �mkansız hale get�rm�şt�r. Bu yüzden AİHM, “b�r anayasa 

mahkemes� konumuna” çek�lmel�d�r. Böylece mahkeme, b�reysel kararlar veren b�r merc� olmak yer�ne, 

devletlere yükümlülükler�n� hatırlatan ve çözüm öner�ler� sunan b�r merc�e dönüşeb�l�r. Bu sayede örneğ�n 

aynı konuda yapılacak başvurular �ncelenmeks�z�n redded�l�r ve mahkemen�n daha önce sunmuş olduğu 

öner�lere uyma konusundak� yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen taraf devlet bundan sorumlu tutulab�l�r. Bu 

görüşün başarısı, tamamen taraf devletler�n �ş b�rl�ğ�ne bağlıdır. S�stem�n kend� kend�ne buna evr�lmes� 

mümkün değ�ld�r. Taraf devletler buna yönel�k b�r �rade ortaya koymalı ve böyle b�r s�steme geç�lmes�n� 

sağlamalıdır, aks� takd�rde böyle b�r s�steme geç�lemez.  

İşbu ders notu, Hukuk Seb�l�© tarafından üret�lm�şt�r. Öğrenc�ler �sted�kler� g�b� paylaşab�l�rler. Başka s�teler�n �z�n almaksızın 
paylaşması, fotokop�c�ler�n çoğaltarak satışını yapması yasaktır. 
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