İ.Ü.H.F.
İnsan Hakları Hukuku Final Sınavı
(II.Öğretim Öğrencileri-16.06.2017)
CEVAPLAR:

1. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda aranan kabul edilebilirlik koşullarını belirtiniz (15
puan)
(5x 3 puan)
idari ret kararı verilmemiş olmalı ek 15 gün süre sonunda..
30 günlük başvuru süresi içinde dava açılmış olmalı
Kişi, yer, zaman, konu bakımından mahkemenin yetkisi kapsamında olmalı uyuşmazlık
konusu
Başvuru yolları tüketilmiş olmalı
Açıkça dayanakta yoksun olmamalı başvuru
Başvurunun önemli bir zararı konu etmesi gerekir

2. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmek için olayda Bay A'nın başvuru yollarını
tüketmesi gerekir mi? (15 puan)
(2x 8 puan) Uzun süreli devam etekte olan yargılamalarda (üst ceza sınırının üzerine
çıkılmıştır) ve makul süreyi aşan tutukluluğun devam ettiği durumlar istisnadır, başvuru
yollarının tüketilmesi şartı aranmaz.

3. Davanın 2. duruşmasında Bay A’nın kendisini ana dilinde savunmak üzere tercüman talebi
reddedilirse bireysel başvuruda hangi gerekçeyle ne yönde karar verilebilir? (20 puan)
(3x
7
puan)
AİHS m. 6/3 adil yargılanma hükmü uyarınca tercümanla savunma hakkı kapsamında
değerlendirme yapılır; soruşturmada ve ilk duruşmalarda istemediği için resmi dilde kendini
ifade edebildiği kabul edilir; siyasi propaganda gibi nedenlerle tercüman hakkının
reddedilmesi Sözleşmeye uygundur.

4. Bay A’nın tutukluluk bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesi halinde, Mahkeme
hangi gerekçelerle ve hangi AİHS hükmüne göre nasıl bir değerlendirme yapar? (20 puan)
(3x
7puan)
Tutuklulukta makul sürenin aşılmış olması (sanığın üst ceza sınırının üstünde tutuklu kalması)
nedeniyle AİHS m. 5 uyarınca özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine ve tutukluluğun
devamına gerekçeli kararın 5 ayda açıklanmaması nedeniyle görevli üst mahkemede itiraz
yapılması engellendiği için AİHS m. 6 uyarınca adil yargılanma hakkından ihlal kararı
verilebilir

5. Olayda "aleni (açık) karar hakkı"na riayet edilmiş midir? Bu hakkın unsurlarını belirterek
açıklayınız. (15 puan)
(2x 8 puan) Unsurları: açık duruşmada yargı kararını öğrenme hakkı ve gerekçeli kararın
yasal-makul sürede açıklanması. 5 ay süresince karar açıklanmadığı için riayet edilmemiştir.

6. Aleni (açık) karar hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde öngörülen istisnalarını belirtiniz.
(15 puan)
(5x 3 puan) İstisnaları: AİHS 6/1 genel ahlak, kamu düzeni, ulusal güvenlik, küçüklerin
korunması, özel hayatın gizliliği, aleniyetin adil yargılamaya zarar vereceği haller istisnadır.

