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Dava Konusu: Antlaşmalara yorum beyanı konulması, İsviçre’nin Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi 6. maddesi ile ilgili beyanının hukuki niteliği, çekince sayılıp sayılamayacağı. 

Hukuki Öz: Sözleşmelere yapılan beyanların hukuki niteliğini saptamak için kaleme alanların 

niyeti, taşıdığı ismin ötesinde içeriği, Sözleşme’de çekince öne sürülebilmesi için aranan 

koşullar gibi çeşitli unsurlar yönünden incelenmesi gerekir. 

Vakıalar: Davacı Belilos İsviçre’de yerel bir polis kurumunca bir suçtan dolayı mahkum 

edilmiş ve bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma 

hakkını ihlal ettiğini öne sürerek Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na başvurmuştur. İsviçre 

ise Sözleşme’yi onaylarken iki yorum beyanı ve iki çekince ileri sürmüştür. Konu Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi önüne geldiğinde İsviçre 6. madde ile ilgili olarak yaptığı yorum beyanı 

nedeniyle Belilos’un iddiasının koruma kapsamında olmadığı yönünde bir ön itirazda 

bulunmuştur. 

Hukuki Mesele: Mahkemenin önündeki meselelerden biri İsviçre tarafından Sözleşme’nin 6. 

Maddesine konulan yorum beyanının, bu Sözleşme’ye çekinceleri düzenleyen 64. madde 

kapsamında bir çekince olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirlemektir. İsviçre’nin belirli 

dava kategorilerini md. 6/2 kapsamından çıkarmak istediği ve bu maddenin çok geniş bulduğu 

bir yorumuna karşı kendisini güvence altına almak istediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle söz 

konusu beyanının “vasıflı” bir beyan olduğunu ve esasen 1969 VAHS kapsamında çekince 

niteliği taşıdığını savunmaktadır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Sözleşme’ye taraf 

devletlerin bu beyana karşı çıkmamalarını, beyanın zımnen 64. Madde çerçevesinde çekince 

olarak kabul edildiği olarak yorumlamaktadır. Ayrıca beyanda kullanılan sözlerin kısıtlayıcı 

yapısını beyanın çekince niteliğine delil olarak göstermektedir. 

Mahkemenin kararı: Avrupa İnsan Hakları Komisyonu beyanın lafzına ve hazırlık 

çalışmalarına bakarak beyanın yalnızca bir yorum beyanı olduğu ve çekince oluşturmadığı 

sonucuna varmıştır. Konu Mahkeme önüne geldiğinde öncelikle depo merciinin ve devletlerin 



sessiz kalmalarının Mahkemenin bu konuda değerlendirme yapma yetkisini engellemeyeceğini 

belirlemiştir. Bu değerlendirme kapsamında beyanı kaleme alanların gerçek niyetlerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. İsviçre hükümeti başlangıçta resmi bir çekince koyma 

niyetindeyken daha sonra “beyan” teriminde karar kılmıştır ve İsviçre’nin Sözleşme ile 

bağlanma rızasını sınırladığı görülmektedir. 

Mahkeme Sözleşme’ye taraf devletlerce yapılan çekince ve yorum beyanlarına uygulanacak 

hukuk kurallarını araştırmıştır. Sözleşme’nin ilgili maddesinde sadece çekinceden söz 

edilmiştir. Ancak birçok devlet yorum beyanı da yapmıştır. Bu tür beyanların hukuki niteliği 

saptamak için isminin ötesinde içeriğine de bakmak gerekir.  

İncelemeleri neticesinde Mahkeme beyanın 64. maddede aranan koşulları sağlamadığı bu 

nedenle geçersiz olduğu sonucuna varmıştır. Bu nedenle davalının ön itirazını reddetmiştir. 

 


