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I. Belge Derlemeleri

“Belge sınıfları” altındaki Kararların dağılımı şu anda daha özel nitelikli hale gelmiştir:
“Büyük Daire”, “Daire”, “Komite”, “Komisyon” ve “İzleme Kurulu” arasında seçim
yapabilirsiniz.
İmleci soru işaretinin

üzerine getirerek her bir belgenin tanımını bulabilirsiniz.

Örneğin, Büyük Daire Kararları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
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II. Basit Arama

Bir veya birden fazla belge derlemesinde arama yapmak amacıyla bu alanı kullanın.

A. Basit arama kutucuğu
Oka tıklayarak, Basit Boolean Arama Ekranını açabilirsiniz.

“Boolean” arama kutucuğu artık “Bu kelimelerin yakın kullanıldığı yerler” ifadesini
içermektedir.

-

Bu kelimelerin yakın kullanıldığı yerler, Boolean operatörünün YAKIN ifadesine
karşılık gelir.

YAKIN, arama terimlerinin birbirine yakın olduğu belgeleri bulmanızı sağlar. Bu alana polis
şiddeti ifadesini girdiğinizde, sistem polis YAKIN şiddeti ifadesi üzerinden arama
yapacaktır.
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B. Yazım Önerileri
Yazım önerileri, dava başlıkları konusunda geliştirilmiştir.
Bir dava başlığının yazımında hata yapmanız durumunda, aramanız hiçbir sonuç
vermeyecektir. Bunun için, farklı veya daha genel arama terimlerini kullanmanızı öneren bir
mesaj belirecektir. Varsa, benzer şekilde yazılan kelime önerileri yapılacaktır. Sonrasında
basit şekilde üzerine tıklamanız halinde o kelimeyi aratabilirsiniz.

C. Sonuçları Önizleme
Tercihler linki, basit arama alanının altında bulunabilir.

Buraya tıkladığınızda, kutucuğu kontrol ederek sonuçları önizlemenizi sağlayan bir pencere
açarsınız.
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Eğer “sonuç listesi önizleme” yi aktif hale getirdiyseniz ve polis sözcüğünü arıyorsanız, söz
konusu belgeden alınan cümlelerin seçilmesiyle dava başlıkları altında bu sözcük
vurgulanacaktır.
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III. Aramanızı Daraltın
A. Filtreler
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1. Çoklu aramalar, VE/VEYA Boolean işleçleri
Dil, Önem ve Tarih filtreleri dışındaki tüm filtreler, VE ve VEYA Boolean işleçlerini
kullanmanızı sağlayacaktır. Böylece, aynı filtre için birden fazla kategori altında arama
yapabilirsiniz.
Varsayılan Boolean işleci VEYA’dır. İlgili düğmeye tıklayarak VE’yi seçebilirsiniz (“daha
fazla” seçeneğinin üzerine tıkladığınızda karşınıza çıkan filtre penceresinin üzerinde).
Hatırlatmayı VE ye ayarlamanız halinde, sistem seçiminizi hatırlayacak ve bu filtreyi daha
sonra kullanmanız durumunda, varsayılan olarak görünecektir.
-

Boolean işleci VEYA, davayı seçilmiş kategorilerden birinde bulmanızı sağlar.

Örneğin, Bosna Hersek VEYA Hırvatistan’ı ararsanız, sonuç listeniz, davalı Devletin Bosna
Hersek veya Hırvatistan olduğu tüm davaları gösterecektir.
-

Boolean işleci VE, birlikte bulunan seçilmiş tüm kategorilere ilişkin davaları
bulmanızı sağlar.

Örneğin, Bosna Hersek VE Hırvatistan’ı aramanız durumunda, sonuç listeniz, davalı Devletin
Bosna Hersek ve Hırvatistan olduğu, Alisic ve Diğerleri v. Bosna Hersek, Hırvatistan,
Sırbistan, Slovenya ve “Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti” gibi tüm davaları
gösterecektir.
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Seçilmiş olan Boolean işleci, filtre arama penceresinde görünür kalır. Ana sayfada, seçilmiş
olan kriterler gri vurguyla, uygun filtrenin altında görünür. Çarpı işaretine tıklayarak bu
kriterlerin her birini kaldırabilirsiniz. Belirli bir filtre için uygulanan tüm kriterleri,
“temizle”ye tıklayarak kaldırabilirsiniz.
Bosna Hersek VE Hırvatistan’ın “Devlet” filtresinde seçili olduğu aşağıda belirtilen örnekte,
bu Devletlerden birini veya ikisini birden kaldırabilirsiniz:

Örneğin, Türkiye’ye tıklayarak, Türkiye’yi “Devlet” filtresi altındaki bir kriter olarak
eklerseniz; daha önce seçilmiş olan Boolean işleci, uygulanmaya devam edecektir.

2. Örgütler
Örgütlerin listesi güncellenmiştir. Çalışmaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa
Konseyi’nin faaliyetleriyle alakalı olan bir grup örgüt, kapsama dahil edilmiştir.
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IV. Sonuç listesi
Aşağıdaki resimlerde, önem seviyesi 1 olan Büyük Daire ve Daire kararlarında “interpréte”
kelimesi aratılmıştır. Sonuçlar yeniden eskiye, tarih sırasına göre sıralanmıştır. Sonuç listesi
ön izlemesi aktiftir.

A. Arama sonuçlarının görüntülenmesi

1. Sonuç listesinin dışa aktarılması
Sonuç listesini CSV veya Excel formatında dışa aktarabilirsiniz.
“Dışa aktarım seçenekleri” penceresini açmak için Dışa aktarıcıya

Formatı CSV veya Excel biçiminde, dilediğiniz şekilde seçiniz.

tıklayınız:
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Excel formatında, sonuçlar, aşağıdaki bilgiyi içeren 6 sütunlu bir tabloda görünecektir: belge
başlığı, başvuru numarası, belge türü, karar veren organ, tarih ve sonuç.
2. Çoklu başvuru numaraları
Sonuç listesi, bir davaya ilişkin tüm başvuru numaralarını gösterir.
Yalnızca ilk üç başvuru numarası otomatik olarak gösterilir. Eğer üçten fazla başvuru
numarası varsa, yanındaki linke tıklayarak hepsini görüntüleyebilirsiniz.

3. Dil Versiyonları
Metnin birden fazla dilde erişilebilir olması durumunda, mevcut versiyonlar sonuç listesinde
görünür.
Çok fazla dil versiyonu mevcutsa, tam listeyi görmek için tıklayabilirsiniz.

Uygun dil versiyonunda olan belgeye erişmek için, seçtiğiniz dilin üzerine tıklayın.
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B. Belgelerin görüntülenmesi
1. Bir belgeyi HTML formatında görüntüleme
Belgeyi görüntülemek için dava başlığına tıklayın.

Seçilen belgeyle birlikte tam bir görüntüleme bölmesi açılır.

Yeni özellikler mevcuttur:
a. Metnin sonuç listesindeki durumu
Dava başlığından önceki parantez içinde yer alan rakamlar, belgenin sonuç listesindeki
durumunu göstermektedir.
3/465 DE SOUZA RIBERIO v. FRANSA örneğinde, De Souza Riberio v. Fransa davası,
sonuç listesindeki 465 sonuçtan üçüncüsüdür.
b. Bulunan sonuç sayısı
bir belge içerisindeki sonuç sayısını gösterir. Aradığınız terime bağlı
olarak (varsa), bu sayı, “yalnızca tam terimi vurgula” yı (terimlerin vurgulanmasına ilişkin
olarak aşağıya bakınız) seçip seçmemenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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Sonuç sayısını görmek için yeşil oka tıklayınız.
c. Terimlerin vurgulanması
Vurgulanmış olan terimlerin görünürlüğü, en uygun hale getirilmiştir. Aktif olan sonuç
(yeşil oka tıklanmasının ardından elde edilen) aktif olmayan sonuçlarla
(belgedeki aynı kelimenin diğer örneği) aynı renkte vurgulanmaz.
seçeneğiyle,

varsa,

yalnızca

aradığınız

tam

terimi

vurgulayabilirsiniz. Örneğin, “interpréte” sözcüğünü arattıysanız, yalnızca o kelime
vurgulanacak,

“interpréte”

vurgulandığı

gibi

benzer

kelimeler

vurgulanmayacaktır.
d. Başvuru numarası bağlantı linkleri
Her başvuru numarasına otomatik olarak bir bağlantı linki tahsis edilir. Bu link söz konusu
davaya direk erişiminizi sağlar. İlgili tüm belgelerin listesiyle birlikte yeni bir sekme açılır.
Bağlantı linkleri, belgede alıntılanan tüm AİHM davalarına yönelik başvuru numaralarıyla
ilişkilidir. Ancak, 1998’den önceki “eski” Mahkeme’nin içtihatları başvuru numarası
olmaksızın alıntılandığı için, - örneğin, Marckx v. Belçika (13 Haziran 1979, Seri A no. 31) bu tür davalara ilişkin herhangi bir bağlantı linki bulunmamaktadır.

2. Büyütme/küçültme
Pencere büyük şekilde açılır.
Büyütmek veya küçültmek için,

işaretine tıklayınız.

C. Dava detaylarının görüntülenmesi
“Dava detayları” sekmesinde, AİHM içtihat listesinde alıntılanan davaların başvuru
numaraları, bağlantı linkleri olarak görünür. Bu linkler sizi alıntılanan içtihada direk olarak
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yönlendirir: linke tıklayarak, belirli bir başvuru numarasına ilişkin tüm sonuçların listesini
görüntüleyeceksiniz.

V. Araç çubuğu
A. Renk
Araç çubuğu, ana sayfada bulunabilir. Daha görünür olması için rengi koyulaştırılmıştır.

B. Yardım
Bu Hudoc 2.2. Yeni Özelliklerine ilişkin Kullanım Kılavuzu’na, Hudoc kullanım kılavuzuna
ve video öğreticisine erişmek için, bu linke tıklayın.

VI. Diğer
A. Faydalı Linkler
Bu linke tıkladığınızda, Mahkeme içtihadına ilişkin çeşitli bilgilere erişmenizi sağlayan bir
pencere açarsınız.
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B. HUDOC URL
HUDOC sayfasının URL’si kolaylaştırılmıştır, böylelikle yalnızca arama kriterleri işaretli
olacaktır.
Örneğin, HUDOC sitesinin Fransızca arayüzünde (hudoc.echr.coe.int/sites/fra), önem
seviyesi 1 olan (“importance”:[“1”]) Büyük Daire ve Daire kararlarını arattıysanız; sayfanın
URL adresi aşağıdaki gibi olacaktır:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{“importance”:[“1”],”documentcollectio
nid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}

C. Twitter Aboneliği
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık aşağıdaki adresle Twitter’dadır:
https://twitter.com/ECHR_HUDOC
Twitter hesabı, Mahkeme’nin Fransızca ve İngilizce olarak çıkardığı basın bildirilerini takip
etmenizi sağlar.
Mahkeme’nin Twitter hesabının kullanımına ilişkin bilgi almak amacıyla aşağıdaki linke
tıklayınız:
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Bottom/Twitter+Disclaimer/

D. Bakım çalışmaları
Hudoc sitesinde teknik bir bakım çalışması gerçekleşmesi durumunda, gerçekleşecek
işlemlerin yavaş olabileceği hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla, arama ekranının altında
aşağıdaki uyarı belirecektir:
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