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1 Bu belge bildirim tarihinde gizli olarak sınıflandırılmıştır.  Bakan Vekilleri 1092'nci toplantısında (Eylül 2010) bu sınıflandırma 
kaldırılmıştır.  ( bkz. CM / Del / Aralık (2010) 1092 toplantıda kabul edilen Kararlar).
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I. Giriş 2

1. Milletvekilleri, 1090'ıncı toplantılarında (7 Temmuz 2010) (bkz. CM / Del / Aralık (2010) 1090, madde 1.10), 
1092'nci (DH) toplantısında (14-15 Eylül 2010) bir değerlendirme yapabilme amacıyla, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararları ve kararların yürütme denetlenmesi üzerine hazırlanmış olan  “Interlaken Eylem 
Planının uygulanması - bir yol haritası unsurları (CM / Inf (2010) 28 rev)” belgesinde açıklandığı üzere,yeni 
birçift yönlü denetim sistemi yöntemlerine ilişkin ayrıntılı bir belge hazırlamak için Sekreterliğe talimat 
vermiştir. ,:. 

2. Mevcut belge, Mahkeme hüküm ve kararlarının uygulanması için çift yönlü bir denetim sisteminin 
uygulanmasına yönelik ayrıntılı önerileri ortaya koyar.  Ayrıca, bu yeni yaklaşıma doğrudan değinen, ayrıca 
Bakanlar Komitesi'nin "yürütme denetim daha etkin ve şeffaf hale getirmek için [...]çabalarını hızlandırması 
ve Aralık 2010 itibariyle bir sonuca ulaşma" konusundaki (Bakanlar Komitesi 120. oturumunda, Mayıs 
2010),talebine karşılık veren  belli bazı konular üzerinde bir çok pratik önerilerde bulunur  

3. Belge ayrıca iki ayrı ek içerir. Ek I, eylem planları ve raporların olası içeriği hakkında çok sayıda 
delegasyondan gelen soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır. Ek II sayıda heyetlertarafından talep edildiği gibi, 
adil tazminat denetimini kolaylaştırmak için önerilerdebulunur. Bu önerilerin altında yatan temel ilke, 
ödemelerde basitçe kayıt altına alınmasınınbir kural ve denetim, hatta istisna olması gerektiğidir. 

4. Yapılan öneriler üzerinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara bağlı olarak,özellikle Kurul'un 
denetim konusundaki mevcut kurallarının uyarlanması ve mevcutsistemin bölümlerinin çift yönlü yaklaşıma 
dayanan daha basit bir sistem ile değiştirilmesikonularında diğer soruların incelenmesi gerekir. 

5. Son olarak, çift yönlü bir denetim sistemine geçilmesi konusunda, henüz Bakanlar Kurulu önünde bulunan 
davalara bakılmasında bir geçiş sürecine ihtiyaç olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, zamanı 
gelince Bakanlar Komitesi'ne bir teklif sunmak amacıyla, heyetler ve Sekreterliğin ikili görüşmeler 
aracılığıyla, bu durumlar için en uygun denetleme şeklini tanımlamaları önerilmektedir.  

II. Önerilen çift yönlü denetim sisteminin işleyişinde pratik yöntemler 

6. Milletvekilleri, "İnsan Hakları" toplantıları zamanlamasından ayrı olarak, çift yönlü bir yaklaşım (yani 
"gelişmiş" gözetim ve "basitleştirilmiş" denetim) üzerinde yoğunlaşacak olan sürekli denetim ilkesini büyük 
ölçüde desteklemiştir.  Ayrıca, "basitleştirilmiş" denetim olarak adlandırılan denetleme şeklinin standart 
denetimolduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Gelişmiş denetim ve gözetim yalnızca Bakanlar Komitesinin 
öncelik verme ihtiyacı olduğu durumları ilgilendirecek ve Sekreterliğin daha yoğun katılımını gerektirecektir . 
Bu nedenle, "basitleştirilmiş" denetim yerine "standart" teriminin kullanımı önerilmiştir. 

7. Milletvekilleri tarafından talep edildiği üzere böyle bir çift yönlü yaklaşımın pratikyöntemleri aşağıda 
belirtilmiştir.  Önerilen düzenlemeler her durumda teknik olarakkapanışına kadar her "İnsan Hakları" 
toplantısının gündeminde konu kabul edildiğiilkesine dayanmaktadır.  Düzenlemeler aynı zamanda, Bakanlar 
Kurulu tarafından öncelikli ve sıraya koyulmuş denetim olma ihtiyacını yansıtmaktadır. 
A. Çift yönlü sistem altında sınıflandırma

8. Çift-yönlü sistemde bütün davalar standart prosedür 2 altında incelenir, ancak kendine özgü doğaları 
nedeniyle gelişmiş prosedür altında bir durumda  dikkate alınabilirler.  Geliştirilmiş prosedüre göre takip 
edilmesi gereken durumlar aşağıda belirtilmiştir:
- Acil bireysel önlemler gerektiren kararlar;
- Pilot dava;
- Mahkeme veya Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen yapısal ve / veya kompleks sorunlara dikkat çeken 
yargılar;
- Devletlerarası davalar. 
 

9. Buna ek olarak, her dava bir üye Devlet veya Sekreterliğin talebi üzerine geliştirilmiş prosedür altında 
incelenebilir.  Talep, denetim işleminin herhangi bir aşamasında yapılabilir.

2 Bu standart ve gelişmiş prosedürlerinin  CM / Inf (2010) 28rev belgesinde açıklandığı belirtilmiştir.(bkz. § § 7 ve 8)  Bu belge Yürütme 
Dairesi'nin internet sitesinde mevcuttur. 
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10. Bu pratik açıdan, nihai bir yargı veya kararın en kısa sürede Bakanlar Kurulu'na iletileceği  anlamına 
gelir ve incelenmesini gerçekleştirecek olan prosedür çerçevesinde, yukarıda belirtilen kriterler bazında, 
son "İnsan Hakları" toplantısından bu yana nihai hale gelen ve gelecek olan hüküm ve kararları not 
almaya davet edilir. 

Örnek karar (standart prosedürde yeni durum):
Milletvekilleri,
1. Aşağıdaki davalar [Haziran 2010], son DH toplantısından bu yana nihai hale geldiği dikkate 
alınmıştır;
2. Standart prosedür uyarınca, bu davaların incelemeye alınmasına karar verilmiştir.
[ülke başına yeni davaların listesi] 

Örnek karar (geliştirilmiş prosedürde yeni durum):
Milletvekilleri,
1. Aşağıdaki davalar [Haziran 2010], son DH toplantısından bu yana nihai hale geldiği dikkate 
alınmıştır;
2. Geliştirilmiş prosedür uyarınca, bu davaların incelemeye alınmasına karar verilmiştir.
[ülke başına yeni davaların listesi] 

11. Zaten Milletvekilleri 3 tarafından da vurgulandığı üzere, bu iki pratik denetim yöntemi paralel ve birbirine 
bağlı olmalıdır.  Standart ve geliştirilmiş prosedürler arasında transfer işlemi her zaman Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanacaktır (Aşağıda belirtilen “transferler” hakkındaki önerilen prosedüre bakınız)

B. Standart prosedür pratik yöntemleri

12. Standart prosedürün etkin bir şekilde çalışabilmesi için, üye Devletlerin, bir yargının sonuçlanmasını 
takiben en kısa sürede veya her halükarda altı aydan daha geç olmamak şartıyla bir eylem planı veya eylem 
raporu hazırlamaları beklenmektedir.  Kurul'un standart prosedürdeki katılımları, üye Devletlerin eylem planı 
ve eylem raporlarını sunup sunmadıklarını teyit etmekle sınırlıdır.  Kurul2un bu resmi katılımı, sadece 
uygulama sürecinin pürüzsüz işleyişi için gerekli olmamakla beraber şeffaflık ve görünürlüğüne de katkıda 
bulunacaktır.

13.  Eylem planı ve eylem raporu kavramları, EK I'de detaylı olarak açıklanmıştır.  Kısaca, bir eylem planı, 
davalı bir Devlet'in Mahkeme kararını uygulamak için almayı öngördüğü önlemleri sunan bir plandır.  Bir 
eylem raporu ise, davalı Devlet'in mahkeme kararını uygulamak için aldığı önlemleri ortaya koyan ve 
alınmamış önlemlerin de nedenlerini açıkladığı bir rapordur.

14.  Uygulamada, iki durum söz konusu olabilir:

− ilgili devlet, bir kararın uygulanması için gerekli tüm önlemleri zaten almış olduğunu 
düşünüyor: bu gibi bir durumda bir eylem raporu (bkz. “a” aşağıda) sunar;

−  - ilgili devlet, bir kararın uygulanması için alınması gerekli olan önlemleri 
belirleme/benimseme sürecindedir: bu gibi bir durumda bir eylem planı (bkz. “b” aşağıda) 
sunar. 

a) Eylem raporu sunulur (örn. Bütün önlemler alınmıştır):

3 “Bir denetim yönteminden diğerine geçişi mümkün kılan bir esnek yaklaşım gerekli görülmektedir” 
(CM/Inf(2010)28rev. §11 ) 
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15. Üye Devlet ve Sekreterlik arasında, eylem raporu içeriği hakkında bir anlaşma olduğu hallerde, 
sıradaki ilk “İnsan Haklar” toplantısında veya eylem raporunun sunumundan altı ay sonrasını 
geçmeden sonuçlandırılması teklifiyle konu Bakanlar Kurulu'na sunulur.

Dava sonuçlanır

(01/01/2011)

Eylem raporu sunulur ve internet sitesinde yayınlanır

(En son 001/07/2011 tarihinde)

Davanın kapanışı teklifiyle

(Sıradaki ilk DH toplantısı veya 

en son 01/01/2012 tarihinde)

b) Eylem planı sunulur (örn. Öngörülen önlemler)

16.  Eylem planının açığa çıkması üzerine, Sekreterlik öngörülen önlemler ve eylem planında önerilen takvim 
üzerinde bir ön değerlendirme yapacak ve daha fazla bigi ve açıklama gereksinimi halinde ulusal yetkililer ile 
görüşecektir.

17.  Eylem planı sunulduğu zaman, Kurul'un, sıradaki ilk “İnsan Hakları” toplantısında veya eylem planının 
sunulmasını takiben en geç altı ay içerisinde aşağıdaki kararı benimsemesi beklenir:

Örnek karar (eylem planının sunulması)

Bakanlar,

1. aşağıdaki durumlarda, Mahkeme kararlarına uyulması için alınan önlemleri sıralayan eylem 
planları sunulduğunu dikkate alırlar;

2. bu eylem planlarının uygulanmasında kaydedilen ilerleme hakkında Bakanlar Kurulu'na 
düzenli olarak bilgi vermek üzere, ilgili üye Devletlerin yetkililerini davet eder.

(Devlet başına dava listesi)

18. Üye Devlet'in, bütün önlemleri almış olduğunu ve Sözleşme'nin 46. Maddesi'nde belirtilen 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini Sekreterliğe bildirdiği zaman, eylem planı eylem raporuna dönüşür. 
Sekreterlik, bu bilginin sunumunu takiben, altı ay süre geçmeden, bu önlemler üzerinde nihai bir 
değierlendirme yapacaktır.  Üye Devlet ve Sekreterliğin, benimsenen / uygulanan önlemler üzerinde 
fikir birliğine varmaları halinde, Sekreterlik Kurul'dan dava incelemesinin sonuçlandırılması için nihai 
bir karar benimsenmesini ister.
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Dava sonuçlanır

(01/01/2011)

Eylem planı alınır

(en son 01/07/2011)

BK, internet sitesinde yayımlanan eylem planını kabule davet edilir

Eylem planı uygulandığı veya değiştirildiği zaman: değişmeler ve gelişmeler BK'ya  internet sitesi kanalıyla 
bildirilir

bütün önlemler alınmıştır:  eylem planı eylem raporuna dönüşür

Davanın kapanış teklifi

(Sıradaki ilk Dh toplantısı veya altı ay süre bitmeden)

19.  Bütün gelişmeler ve güncelleştirilmiş bilgiler Uygulama Dairesi'nin internet sitesinde hazır bulunacaktır.

C.  Gelişmiş prosedür pratik yöntemleri

20.  Bu prosedürdeki denetim, bütün davaların sistematik olarak tartışmaya alınacağı anlamına gelmez. 
Ancak Bakanlar kurulu, aşağıdaki konularda ilgili Devletler ile yoğun ve pro-aktif işbirliği yapılmasını 
Sekreterliğe emanet eder;

eylem planlarının hazırlanması ve/veya uygulanmasında destek
öngörülen önlem tipleri konusunda uzmanlaşmış destek
kompleks ve maddi konularla ilgili davalarda iki yönlü / çok yönlü işbirliği programları (örn, 

seminerler, yuvarlak masa toplantıları) 

21.  Bakanlar Kurulu'nun tartışmasız geliştirilmiş prosedür altında denetimi, “İnsan Hakları” toplantılarında 
benimsenen kararlar yoluyla gerçekleştirmesi önerilir.  Bu kararlar, uygulama sürecindeki gelişmelerin 
gerektiğinde gösterilmesini hedefler (örn. Hazırda benimsenmiş olan önlemlerin sayımı ve çözümlenmemiş 
konuların tanımlanması).  Tartışma olmaksızın benimsenilebilecek kararlara bir örnek aşağıda gösterilmiştir:

Örnek karar (geliştirilmiş tartışmasız prosedür altında incelenen bir dava):

Bakanlar,

1. (Üye Devlet'in) Ceza Kanunu'nun değiştirilmiş olduğunu ve bu değişikliğin gelecekte 
benzeri ihlalleri engellemeye yeterli olduğunu dikkate almışlardır;
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2. geriye kalan çözümlenmemiş konulara (açıklanacak konularda) hızlı bir çözüm bulunması 
yolunda çabalarını yoğunlaştırması için davalı Devlet'e çağrıda bulunmuştur;

3. çözümlenmemiş konular üzerinde, Ekim 2011 tarihinde Sekreterlik ile davalı Devlet'in 
yetkilileri arasında karşılıklı istişarelerde bulunulacağı dikkate alınmıştır;

4. Sekreterlik'ten, bu istişarelerin sonuçları hakkında Kurul'a bilgi vermesi istenmiştir;

5. henüz çözümlenmemiş konuların (...) toplantısı sonrasında incelenmesine karar verilmiştir.

22. Tartışma talebi   herhangi bir üye Devlet veya Sekreterlik tarafından yapılabilir. Tartışmaya açılacak 
konuların uygulama sürecinin gelişimiyle yakından ilişkili olması ve Bakanlar Kurulu'nun desteği 
ve/veya yol göstericiliği ihtiyacı çift yönlü sistemin özünden kaynaklanır (bkz. Paragraf 29'daki örnek 
karar B )  Bu nedenle, tartışmaya sunulacak onular için önceden sert kriterler belirlenmesi tavsiye 
edilmez.

23. Bir dava Bakanlar Kurulu'na tartışılmak üzere sunulduğunda, Sekreterlik açık ve somut kanıtlar 
sağlamakla yükümlüdür4.  Heyetler, her “İnsan Hakları” toplantısından bir ay önce, tartışma teklifi 
getirilen davalar hakkında ilgili bilgiyi alacaklardır.

Örnek belge (tartışmalı davalara dair  delegelere sağlanacak olan bilgiler):

(üye Devlet)'e karşı X'in davasında:

Dava'nın tanımı:

Devlet uygulaması:

Tartışılacak konular: (tartışma konularını belirleyiniz)

teklif edilen karar: (her dava için teklif edilen karar) veya (teklif edilen geçici çözüm)

D.  Geliştirilmiş ve standart prosedürler arasında transfer

24. Bir dava, Bakanlar Kurulu tarafından, uygun bir şekilde gerekçelendirilmiş bir kararla , bir 
prosedürden diğerine transfer edilebilir.  Dava transferi durumları aşağıda listelenmiştir. Ancak, bu 
durumlar geniş kapsamlı değildir (bkz. Ek II adil tazmin üzerine §§ 12, 14 ve 15).  Kurul her zaman 
burada listelenenlerin dışında nedenlerle bir davayı başka bir prosedüre transfer edebilir.  Aşağıdaki 
durumlar öngörülmüştür:

a) Geliştirilmiş'ten Standart'a

25.  

− Bakanlar Kurulu eylem planının sunulmasından ve/veya uygulanmasından tatmin olduğunda;
− uygulamanın önündeki engeller kalktığında;
− gereken acil bireysel önlemler alındığında.

b) Standart'tan Geliştirilmiş'e

26. Eylem planı veya eylem raporunun sunulmaması:  Eğer eylem planı veya raporu, kararın 
kesinleşmesini takiben altı ay içerisinde alınmadıysa, Sekreterlik ilgili üye Devlet'e hatırlatma yapar. 

4(bkz, CM/Inf(2010)28rev § 16 Aynı zamanda, Bakanlar Kurulu'nun, Vekillere yöneltilmiş ve yanıt bekleyen soruların yer aldığı her dava 
için hazırlanmış ayrıntılı belgelere dayanan bilinçli kolektif bir tartışma yürütmesine izin vermek de önemlidir.  Bu belgeler zamanında 
ulaştırılmalıdır.  Tartışma ile ilgili şeffaflık ayrıca,dava seçiminin uygun bir şekilde gerekçelenmesini gerektirir...”)
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Skreterlik aynı zamanda, eylemplanı veya raporu hazırlanmamış olandavaların bir listesini de her 
“İnsan Hakları” toplantısı öncesinde heyetlere dağıtır.

27. Bir üye Devlet'in, Sekreterlik tarafından yapılan hatırlatmadan üç ay sonra dahi eylem planı veya 
raporu sunmaması halinde, Sekreterlik bu davanın geliştirilmiş prosedürde incelenmesini teklif 
edecektir.

(01/01/2011)
Dava sonuçlanır

  Altı ay

(01/07/2011)
Hatırlatma

  Üç ay

(01/10/2011)
Sekreterlik, sıradaki DH toplantısında davanın geliştirilmiş prosedüre transfer edilmesini teklif eder.

28.  Sonuç olarak, daha fazla gecikme olmaksızın Kurul'a, ilgili üye Devlet'in bir eylem planı / raporu 
hazırlaması istenen üç aylık sürenin bitişini takip eden ilk “İnsan Hakları” toplantısında bir kararın 
benimsendiği bildirilecektir:

Örnek karar (Eylem planı veya raporu sunulmamıştır)

Üye Devlete karşı A'nın davası

Vekiller,
1.  yetkililere (tarih belirtilir) tarihinde hatırlatma yapılmasına rağmen, bu davada herhangi bir eylem planı 
veya raporu sunulmamış olduğunu gözlemlemişlerdir;
2.  davalı devlet'in yetkilileri bir eylem planı veya raporu sunmaya davet etmişlerdir ve davanın geliştirilmiş 
prosedürde incelenmesine karar verilmiştir.

(ilgili davaların listesi)

29.  Eylem planı veya raporunun içeriği hakkında Sekreterlik ve üye Devlet arasındaki fikir ayrılığı:  Balli 
bazı durumlarda üye Devlet ve Sekreterlik, eylem planı veya raporunda sunulan önlemlerin kapsamı veya 
gerekliliği hakkında fikir ayrılığına düşebilir.  Üye Devlet ve Sekreterlik uzlaşmaya varamadıklarında, üye 
Devlet veya Sekreterlik, uygulama sürecine yardımcı olması için Kurul'un rehberliğinden faydalanmak üzere, 
davanın geliştirilmiş prosedüre transfer edilmesini isteyebilirler.

Örnek karar (sunulan eylem planı veya raporu üzerinde farklı görüşler)

Üye Devlete karşı B'nin davası

Vekiller,
1.  eylem planı veya raporunda, Bakanlar Kurulu'nun yakın incelemesini gerektirecek belli bazı sorunlar 
gözlemlemişlerdir.
2.  bu nedenle, bu davayı geliştirilmiş denetim prsedürüne transfer etmeyi ve sıradaki “İnsan Hakları” 
toplantısında detaylı şekilde incelemeye almayı karlaştırmıştır.

VEYA

2.  (belirtilen Bakanlar Kurulu tavsiyesi) nedeniyle geliştirilmiş prosedüre transfer etmemeye karar 
vermişlerdir.
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30.  Eylem planında açıklanan önlemlerin uygulanmasındaki ciddi gecikme:  Eylem planında işaret edilen 
önlemlerin uygulanmasındaki ciddi gecikme durumlarında, Kurul'dan ilgili davanın geiştirilmiş prosedürde 
inceklenmek üzere transfer etmesi istenir.

Örnek karar (açıklanan önlemlerin uygulanmasında ciddi gecikme)

Üye Devlete karşı C'nin davası

Vekiller,
1.  (belirtilen) tarihte davalı Devlet'in, almayı öngördüğü önlemlerin sıralandığı bir eylem planını Bakanlar 
Kurulu'na sunduğu konusuna hatırlatma yapmıştır;
2.  bu eylem planının uygulanmasında hiçbir ilerleme kaydedilmediğine endişe ile işaret etmiştir;
3.  bu nedenle davanın geliştirilmiş prosedür altında incelenmesine karar vermiştir.

E. “İnsan Hakları” toplantısı için hazırlanacak belgelerin listesi

31.  Yukarıda belirtilenlerin ışığında, her “İnsan Hakları” toplantısından bir ay önce aşağıdaki belgeler 
heyetlere gönderilecektir:

i)   gündemdeki:
-  standart veya geliştirilmiş prosedürde incelenecek yeni davalarda (bkz. Yukarıda § 10 );
-  eylem planının sunulduğu davalarda (bkz. Yukarıda § 17 );
-  toplantıda geliştirilmiş prosedür kapsamında incelenmesi gereken davalarda (tartışmaya katılması 
önerilen davalar dahil olmak üzere)(bkz. Yukarıda §§ 21 ve 23);
-  prosedür transferinde olan davalarda )bkz. Yukarıda §§ 28-30);
-  adil ödeme konusunda bir bilgi bulunmayan davalarda (bkz. Ek II, §13) ve;
-  eklenen eylem planlarının bulunduğu nihai çözümlerde;

önerilen kararlara işaret eden kısa notlar

ii)   Tartışmalı veya tartışmasız olarak benimsenecek maddelere değinen bir işlem taahhüdü (order of 
business)

iii)   Sekreterlik tarafından hazırlana, özellikle tartışmalı olması önerilen davalardaki temel uygulama 
sorunlarını ortaya koyan bilgi dokümanları (bkz. Örnek belge, yukarıda § 23) veya kompleks davalardaki ilgili 
diğer belgeler.

32.  Yukarıda göz önüne alınanların ışığında Vekiller tarafından alınacak olan kararlar, belgelerin son ibraz 
tarihleri kadar “İnsan Hakları” toplantılarının yapısını, sıklığını ve organize şeklini etkileyecektir.  Zamanla 
Vekillere daha detaylı teklifler sunulacaktır.  Çift yönlü yaklaşıma dair pratik yöntemlerin Vekiller tarafından 
kabul edilmesi halinde, yılda üç defa olacak bir sıklıkla İnsan Hakları toplantısı yapılması düşünülebilir.
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STANDART PROSEDÜR TRANSFER GELİŞTİRİLMİŞ PROSEDÜR

Karar sonuçlanır Karar sonuçlanır

Altı ay

Altı ay

Eylem Planı sunuldu Eylem Raporu 
sunuldu

Sunum yapılmadıysa 
...Sekreterlik tarafından 
hatırlatma

hala sunum yapılmadıysa
 sunum yapılmıştır, ancak 

Devlet ve Sekreterlik 
arasında içerik hakkında 
fikir ayrılığı vardır

eylem planında açıklanan 
önlemlerin uygulanmasında 
ciddi bir gecikme varsa

BK'nın sunulan eylem 
planından ve/veya 
uygulanmasından tatmin 
olması halinde

uygulama önündei engeller 
kaldırılmıştır

acil bireysel önlemler 
alınmıştır

Devlet ve Sekreterlik, 
uygulama sürecinde (eylem 

planının hazırlanması ve 
yürürlüğe konmasında, 
uygulamanın durumu 
üzerine BK'na düzenli 

olarak bilgi verilir) yakın 
çalışma içindedirÖnlemlerin alınacağı 

dönem

Eylem raporu 
sunulmuştur 

(Devlet 
Sekreterliğe bütün 

önlemlerin 
alındığını bildirir – 

dava kapanışa 
hazırdır)

Dava kapanmıştır 
(sıradaki DH 

toplantısında ancak 
6 aylık süreyi 
geçmeden)

Dava kapanmıştır (sıradaki DH 
toplantısında ancak 6 aylık süreyi 
geçmeden)

Dava kapanır
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EK I:  Eylem planları / eylem raporları için önerilen içerik 

I.  Arka plan

Eylem planı ve eylem raporu kavramları nereden geliyor?

1. Temel olarak eylem planı ve eylem raporu kavramları yeni bir yaklaşım getirmiyorlar: Sözleşme'nin 
46.ncı Maddesine göre davalı Devletler, Bakanlar Kurulu'nun (BK) ortak sorumluluk görevini 
yürütebilmesi için, alınan veya öngörülen önlemler hakkında bilgi verme zorunluğundadırlar.

2. Devletlerin hızlı bir şekilde kapsamlı eylem planları sunmaları fikri , BK'nun çalışma yöntemlerinin 
nasıl geliştirileceğine yansıması bağlamında, 2004 yılında zaten onaylanmıştır.  Bu da 
Başkanlığın5özellikle belli bazı önergelerine öncülük yapmıştır.

3. Eylem planı ve raporu uygulaması bu arada BK tarafından da onaylanmıştır.  2009 haziran'ında, bir 
yargının kesinleşmesinden itibaren, davalı Devletleri altı ay içerisinde bu belgeleri sunmaya davet 
etme kararı almıştır.

4. İnterlaken konferansı da bu süre zarfında uygulama sürecinin acilen iyileştirilmesi ihtiyacını 
belirtmiştir.  Konferansı takiben, eylem planı ve raporlarının önemli rolü vurgulanmıştır (bkz. özellikle 
CM/Inf (2010)28 ve (2010)28 rev ile diğer heyetlerin de sayısız müdahalelerle beraber, sıralı olarak 
DD(2010)263 ve (2010)293'de Fransa ve Balçika tarafından verilen yazılı önergeler).  Eylem plan ve 
raporları, temel sübsidiarite ilkesinin ana unsuru olarak algılanırlar.

II. Eylem planı ve raporlarının içeriği

Eylem planı ve raporlarının tanımı6

5. Eylem planı:

Davalı bir Devlet'in Mahkeme kararını uygulamak üzere bir takvim göstergesiyle beraber almayı hedeflediği 
önlemleri dizeleyen bir plandır.Plan, mümkün olduğunca yargının uygulanması için gerekli bütün önlemleri 
sergileyecektir.  Alternatif olarak, bütün önlemlerin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda plan, 
gereken önlemleri belirleyecek adımları ve bu adımlar için bir takvim göstergesini ortaya koyacaktır.

Eylem planlarının hazırda alınmış önlemler hakkında bilgi içermesi de tartışmasız bir gerçektir.

6. Eylem planlarının değişme gösteren belgeler oldukları ve uygulanmalarıyla ilişkili olarak sağlanan 
ilerleme hakkındaki bilgiler ile düzenli olarak güncellenmesi gerektiği baştan vurgulanabilir.  İlk 
planların gerçekleştirilemez veya uygunsuz görülmeleri halinde, yeni gelişmelerin ışığında 
değişiklikler yapılmalıdır.

7. Bir eylem raporu:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ninbir kararını uygulamak üzere, davalı bir Devlet'in almış olduğu tüm 
önlemleri dizeleyen ve/veya neden herhangi bir önlem ya da ek bir önlem almak gerekmediğini belirten bir 
rapordur.

5   Cf CM/Inf(2004)8 sonuç   
6 Bkz. CDDH(2008)014 Ek II
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Eylem plan ve raporlarının olası yapısı

Eylem planının genel yapısı

8. Denetim sürecinin sonuçlandırılması amacıyla sunulan eylem raporlarının olası genel yapısı 
aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

DAVA (İSİM;), BAŞVURU NO'su (XXX), KARAR (TARİHİ), SONUÇLANDIĞI (TARİH)

1)  KİŞİSEL ÖNLEMLER
    -  Mahkeme kararı ışığında, bir ihlal olasılığı durumunda, alınan önlemlerin veya başvuran kişiye karşı 
ihlali ve bunun başvuran kişiye karşı ihlalin sonuçlarını nasıl giderdiğine veya giderebileceğine dair  bir 
gösterge;
    -  Herhangi bir önlemin gerekli görülmediği hallerde, kanıtlanan ihlal veya ihlallerin sonuçlarının neden 
devam etmediğini açıklayan kısa bir beyan

2)  GENEL ÖNLEMLER
    -  Mahkeme kararı ışığında, ihlal veya ihlallerin kapsamı, bunların kaynakları (uygulama, mevzuat v.s.) ve 
alınan önlemler hakkındaki değerlendirmenin ve bir ihlal olasılığı durumunda bunların benzeri ihlalleri nasıl 
önleyeceğine dair bir gösterge;
    -  Belli bir ihlalin diğerlerinden bağımsız bir örnek olduğunun algılanması halinde, bunu belirten kısa bir 
ifade.

3)  ADİL TAZMİNAT
Ödeme kontrollerinin sadeleştirilmesi yolundaki önerilerin ışığında, öngörülen özel ödeme kayıt belgesinin 
doldurulması yeterli olacaktır (bkz. Ek III).  Hızlandırılmış ödeme kaydının sağlanması için, bu bilgilerin 
ödeme sonrasında Uygulama Dairesine gönderilmesi tercih edilir ve eylem planı ile takip eden 
güncellemeler içine dahil edilmeleri gerekmez.  Daire, bu bilgilerin eylem raporunda ve Bakanlar Kurulu 
tarafından benimsenecek olan nihai çözüme dahil edilecektir

Eylem planının genel yapısı

9.  Eylem planlarının olası genel yapısı aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

DAVA (İSİM), BAŞVURU NO'su (XXX), KARAR (TARİHİ), SONUÇLANDIĞI (TARİH)

1)  KİŞİSEL ÖNLEMLER
    -  Mahkeme kararı ışığında, bir ihlal olasılığı durumunda,
     a.     zaten alınmış olan önlemlere veya başvuran kişiye karşı
     b.     öngörülen önlemlere karşı ihlal
ve bunun başvuran kişiye karşı ihlalin sonuçlarını nasıl giderdiğine veya giderebileceğine dair  bir gösterge;

    -  Herhangi bir önlemin gerekli görülmediği hallerde, kanıtlanan ihlal veya ihlallerin sonuçlarının neden 
devam etmediğini açıklayan kısa bir beyan

2)  GENEL ÖNLEMLER
    -  Mahkeme kararı ışığında, ihlal veya ihlallerin kapsamı, bunların kaynakları (uygulama, mevzuat v.s.) ve 
     a.     hazırda alınmış olabilecek önlemler ve/veya
     b.     öngörülen önlemler hakkındaki değerlendirmenin ve bir ihlal olasılığı durumunda, bunların benzeri 
ihlalleri nasıl önlemesinin beklendiğine dair bir gösterge;.
    -  Belli bir ihlalin diğerlerinden bağımsız bir örnek olduğunun algılanması halinde, bunu ifade eden kısa 
bir ifade.

3)  ADİL TAZMİNAT
Ödeme kontrollerinin sadeleştirilmesi yolundaki önerilerin ışığında, öngörülen özel ödeme kayıt belgesinin 
doldurulması yeterli olacaktır (bkz. Ek III).  Hızlandırılmış ödeme kaydının sağlanması için, bu bilgilerin 
ödeme sonrasında Uygulama Dairesine gönderilmesi tercih edilir ve eylem planı ile takip eden 
güncellemeler içine dahil edilmeleri gerekmez.  Daire, bu bilgilerin eylem raporunda ve Bakanlar Kurulu 
tarafından benimsenecek olan nihai çözüme dahil edilecektir
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10. Orijinal eylem planlarında yapılan güncellemelerin, açıklanmış değişik önlemlere dair gelişme 
göstergeleriyle beraber, orijinal planın yapısını aynı şekilde takip etmesi tercih edilir.

11. Diğer dava veya dava grupları bağlamında ilgilenilen bir veya daha fazla ihlal ile ilgili dözeltme 
girişimleeri gerektiren durumlarda, ilgili dava veya dava gruplarından sadece alıntı yapılması 
yeterlidir.
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Ek II:  Adil tazminat ödeme denetimini basitleştirmek için pratik düzenlemeler

Basitleştirilmiş sistemin işleyiş ilkeleri

1. Bakanlar Kurulu görüşmeleri ve heyetlerin yazılı katılımlarının ışığındaBakanlar Kurulu'nun aşağıdaki 
prensipleri onaylaması önerilmiştir:
− Adil tazminat için Mahkemece hükmedilen miktarlardaki Devlet ödemelerinin Karar uygulama 

Dairesi tarafından kaydedilmesi;
− Başvuran kişinin ödemeye veya ödseme miktarına karşı çıkması durumunda denetim. 

2. Böylece kayıt, standart prosedür olacak ve denetim de istisna olacaktır.  Hatta, kayıt sistemi, 
Bakanlar Kurulu ve Devletler açısından tetkik gereken durumların kontrolünü kolaylaştıracaktır.

3. Bu temelde;

− Devletler, ödeme kaydına (aşağıya bakınız) izin verilmesiiçin basitleştirilmiş bilgi sağlıyacatır;
− ödemeye itiraz edilmesi halinde Devletler, Bakanlar Kurulu'nun denetimi gerçekleştirmesi için 

gerekli bilgiyi sağlamayı kabuş edeceklerdir;
− Sekreterlik, Bakanlar Kurulu ve Devletler tarafından yöneltilecek soruları yanıtlamak üzere hazır 

bulunacaktır.

II.  Basitleştirilmiş sistemin işleyiş şekilleri

4. Devletler tarafından verilecek bilgi açısından bakıldığında, bunlar basit ve standartlaştırılmış 
formalarla verilecektir.

5. Aşağıdaki forma önerilmiştir:

ADİL TAZMİNAT BELGESİ

Adil tazminat ödemesi ile ilgili bilgiler

Devlet:                 
Dava başlığı
Başvuru numarası
Ödenecek miktar
Ödeme tarihi
Ödenen miktar Toplam miktar

Temerrüt faizi
Döviz kuru
Açıklama

Lütfen bu belgeyi << Execution_just_satisfaction@coe.int >> adresine yollayınız
AİHM Uygulama dairesi bu bilgiyi kayıt altına alacaktır.
Avrupa Konseyi

F-67075 Strasbourg Cedex

  Tel: +33 (0) 3 90 21 55 54

  Faks: +33 (0) 3 88 41 27 93

E-posta:DGHL.execution@coe.int
www.coe.int

www.coe.int/execution

http://www.coe.int/
mailto:DGHL.execution@coe.int
mailto:Execution_just_satisfaction@coe.int
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6. Heyetler, Sharepoint yoluyla bu formaya ulaşabileceklerdir.  Devletler'in, formayı doldurmaları ve 
Uygujlama Dairesine göndermeleri teşvik edilecek.  Doldurulan formalar, ödeme kanıtı olarak, 
Devletler tarafından sunulan tek belge olacaktır7.

7. Uygulama Dairesi'ne bağlı adil tazminat ünitesi, ödeme kanıtı olan bu belgeyi kayda alacak ve ilgili 
Devlet'e alındı belgesi gönderecektir.

8. Devletler tarafından forma üzerinde verilecek olan bilgiler büyük bir hızla dairenin internet sitesinde 
yayımlanacaktır.  Şu andaki 3. bölüm, “Mahkeme tarafından hükmedilen adil tazminat ödemesi” 
olarak adlandırılabilecek ve ülkeden ülkeye ödeme durumunu segileyen daha görünür bir başlık ile 
değiştirilecektir.       

9. Aynı zamanda, daha sonra kaynaklara bağlı olarak diğer dillerde de olmak üzere, internet 
sayfasında her iki resmi dilde adil tazminat sayfası bulunacaktır.  Bilgiler “sıkça sorulan sorular” 
şeklini alabilir ve Kurul için yorumlarını sunmak istemeleri halinde başvurucular için atıcakları adımlar 
hakkında bilgi içerebilir.   İnternet sitesinde başvurucuların yorumlarını postalayacakları bir e-posta 
adresi bulunacaktır8. 

10. Yargı ve kararların başvuruculara iletildiği mektuplarda daha fazla bilgi yer alıp almıyacağı 
konusunda Mahkeme Kayıt dairesi ile de görüşmeler devam etmektedir.

11. Öneriye göre, başvurucunun, daire tarafından ödemenin kayıt altına alındığı tarihten itibaren iki ay 
içerisinde herhangi bir şikayette bulunmaması  halinde, ilgili Devlet tarafından yapılan ödemeyi kabul 
ettiği varsayılacaktır.  Ancak, şu anda da olduğu gibi, gerekli görüldüğü taktirde, Bakanlar Kurulu 
konuyu tekrar açabilir.

12. Bir başvurucunun itiraz etmesi halinde, Uygulama Dairesi, uygun bir çözüm bulmak amacıyla, ulusal 
yetkililerce tutulan ilgili belgeler ile diğer ilgili bilgilerin üzerinden geçerek, konuyu ilgili heyet ile 
görüşecektir.  Özel koşullarda ve durumun müsaişt olması halinde konu, geliştirilmiş denetim 
sürecinin bir parçası olarak, rehberlik etmesi için Bakanlar Kurulu'na iletilebilir. (bkz. EK I)

III: Bilgi üzerine Bakanlar Kurulu'nun eylemi

13. Her İnsan Hakları toplantısından bir ay önce heyetler, Mahkeme tarafından belirlenen son tarihin 
bitimini takiben, ödeme üzerinde herhangi bir bilgi alınmayan davaların bir listesini alacaklardır (bkz. 
EK I, § 26).   Bakanlar Kurulu'ndan, tartışma olmaksızın Devletler'den, adil tazminat ödemeleri ve 
temerrüt faizi üzerine bilgi sağlamalarını isteyen bir genel karar çıkarması istenecektir.  Bu kararın 
metni şu şekilde olabilir:

Vekiller:
1.     Avrupa Mahkemesi tarafından hükmedilen adil tazminat ödemesiyle ilgili olarak, aşağıdaki 
davalarda Bakanlar Kurulu'na Hiçbir bilgi sağlanmadığı görülmüştür;
2.     ilgili Devlet'leri, gecikmeksizin, söz konusu miktarların ödendiğini teyit eden bilgiyi 
sağlamaya çağırır.

14. Devlet'lerin adil tazminat üzerine bilgi vermemeye devam etmeleri, Bakanlar Kurulu'nun bu konuyu 
geliştirilmiş denetim prosedürüğ altına alması yolunda önerilere yol açacaktır (bkz. EK I, § 18).

15. Son olarak, Devletler veya Sekreterlik, müdahalesine ihtiyaç duymaları halinde, adil tazminatı 
ilgilendiren önemli asli konuları hala Bakanlar Kurulu'na gönderme olasılığını bulundurmalıdırlar.

7 Sözü geçen miktarların başvurucu kullanımına ne zaman verileceği ulusal yetkililerin kendi sorumluluğu olacaktır (bkz. Bildiri 
CM/Inf/DH(2008)7 final “Adil tazminat yoluyla hükmedilen miktar ödemelerinin izlenmesi: Bakanlar Kurulu'nun hazırdaki uygulamasına genel 
bir bakış”).  İlgili miktarların ve temerrüt faizin ödenmesini savunan standartlaştırılmış ve basitleştirilmiş forma, ilgili ülkenin seçimiyle çeşitli 
ulusal belgelerin toplanmasından ibaret olan şu andaki prosedürün yerini alacaktır.

8 Bu adres, Sharepoint'te heyetlere sunulmuş olandan tamamıyle değişik olacaktır.


