Avrup[ İns[n H[kl[rı
Sözletmesi İdtih[dı Rehberi

Göd

31 Ağustos 2017

Sözletme İdtih[dı Rehberi-Göd

Bu r[porun t[m[mını y[ d[ bir kısmını tercüme etmek ve/vey[ b[sılı vey[ elektronik ort[md[
y[yıml[m[k isteyen y[yıncıl[rın y[ d[ kurulutl[rın, gerekli izinlerle ilgili izlenecek prosedür h[kkınd[
bilgi [lm[k [m[cıyl[ publishing@echr.coe.int b[tvurm[l[rı gerekmektedir.
Uercüme süreci hâlen dev[m eden İdtih[t Rehberleri’nin h[ngileri olduğunu öğrenmek idin ‚Uercüme
süreci dev[m edenler‛ “Uercüme süreci dev[m edenler” belgesine b[tvurunuz.

Bu rehber, Hukuk E[nıtm[nlığı Birimi bünyesinde h[zırl[nmıt olup, M[hkeme [dısınd[n b[ğl[yıcı değildir. Bu
Rehber, b[zı tekli değitikliklere t[bi tutul[bilir.
Bu rehberin orijin[l h[li İngilizce dilinde h[zırl[nmıttır. Bu rehber, düzenli ol[r[k güncellenmekte olup, en son 31
Ağustos 2017 t[rihinde güncellenmittir.
İdtih[t rehberleri, www.echr.coe.int (İdtih[t– İdtih[t incelemesi – İdtih[t rehberleri)adresinden indirilebilir.
Y[yınl[rl[ ilgili güncellemeler idin, M[hkemenin Uwitter hes[bını (https:/twitter.com/echrpublication) takip
edebilirsiniz.
Bu tercüme, Avrup[ Konseyi ve Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesinin on[yı ile y[yıml[nmıttır ve s[dece Uürkiye
Cumhuriyeti Ad[let B[k[nlığı, İns[n H[kl[rı E[iresi B[tk[nlığının sorumluluğu [ltınd[dır.

© Avrup[ Konseyi/Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi, 2017
Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi
2/38

Son güncelleme t[rihi: 31 Ağustos 2017

Sözletme İdtih[dı Rehberi-Göd

İdindekiler
İdindekiler Tablosu ........................................................................................ 3
Okuyuculara Notlar........................................................................................ 5
Girit ............................................................................................................... 6
I.

Ülkeye girit ve usuller............................................................................. 7
A. Aile birletimi [m[cıyl[ girit ......................................................................................................... 7
B. Vize verilmesi ve 4. madde ......................................................................................................... 8
C. Girit ve sey[h[t y[s[kl[rı ............................................................................................................ 8
D. Eenizde geri göndermeler .......................................................................................................... 9
E. Sınırd[ki duruml[r ....................................................................................................................... 9

II. Devletin ülkesine girit ............................................................................ 10
A. Gödmenlerin tr[nsit bölgelerde bekletilmesi ........................................................................... 11
B. Eol[tım özgürlüğüne ilitkin kısıtl[m[l[r ve özgürlükten yoksun bır[km[ ............................... 11
1. Eol[tım özgürlüğüne ilitkin kısıtl[m[l[r ve özgürlükten yoksun bır[km[ [r[sınd[ki f[rk . 11
2. Sözletme’nin 5 § 1(f) m[ddesi k[ps[mınd[ gödmenlerin tutulm[sı .................................. 12
3. Usuli güvenceler.................................................................................................................. 13
C. Usullere eritim ve k[bul t[rtl[rı................................................................................................ 13
1. İltic[ usullerine eritim y[ d[ geri göndermenin önüne gedmek idin diğer usuller ............. 13
2. K[bul t[rtl[rı ....................................................................................................................... 14

III. Sınır dıtı etme, sudlunun iadesi ve benzer durumlara ilitkin davalarda
esasa ve usule ilitkin konular................................................................... 15
A. Sözletme’nin 2 ve 3. m[ddesi ................................................................................................... 16
1. M[hkeme’nin sığınm[y[ ilitkin sınır dıtı edilme d[v[l[rınd[ Sözletme’nin 2 ve 3. M[ddesi
k[ps[mınd[ki değerlendirmesinin k[ps[mı ve es[s[ ilitkin yönleri ……………………….. 16
2. Üdüncü bir ülkeye sınır dıtı etme ........................................................................................ 17
3. Usuli hususlar ...................................................................................................................... 18
4. Ulus[l güvenliğe ilitkin d[v[l[r ........................................................................................... 18
5. Sudlunun iadesi ................................................................................................................... 19
6. Ciddi derecede h[st[ kimselerin sınır dıtı edilmesi ............................................................ 19
B. İd[m cez[sı: 6 No.lu Protokol’ün 1. m[ddesi ve 13 No.lu Protokol’ün 1. m[ddesi .................. 20
C. Ad[letten [dık bir tekilde m[hrum bır[km[: 5 ve 6. madde .................................................... 21
D. 8. madde ................................................................................................................................... 21
1. Sınır dıtı edilme ................................................................................................................... 21
2. Oturma izinleri .................................................................................................................... 22
3. Uyruk ................................................................................................................................... 22
E. Sözletme’ye Ek 6 No.lu Protokol’ün 1. m[ddesi ....................................................................... 23
F. Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4. m[ddesi ....................................................................... 23

IV.

Geri gönderme öncesi ve geri gönderme ............................................ 24
A. Eol[tım özgürlüğüne d[ir kısıtl[m[l[r ve geri gönderme [m[cıyl[ tutm[ .............................. 25

Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi

3/38

Son güncelleme t[rihi: 31 Ağustos 2017

Sözletme İdtih[dı Rehberi-Göd

B. Geri gönderilecek kitilere s[ğl[n[c[k y[rdım ........................................................................... 26
C. Zorl[ geri gönderme.................................................................................................................. 27
D. M[dde 37 / Gedici tedbirler...................................................................................................... 27

V. Diğer dava konuları ................................................................................ 28
A. Ekonomik ve sosyal haklar ........................................................................................................ 28
B. İns[n k[d[kdılığı ........................................................................................................................ 29
C. Gödmenlerle ilgili diğer hususl[rd[ z[r[rl[rın meyd[n[ gelmesini önleme ve etkili sorutturm[
yürütme yükümlülüğü .............................................................................................................. 29

VI. Mahkeme önündeki batvurularda usule ilitkin hususlar........................ 29
A.
B.
C.
D.

Akıl h[st[lığı ol[n b[tvur[nl[r .................................................................................................. 29
2. ve 3. m[dde k[ps[mınd[ ülkeden dık[rm[ d[v[l[rınd[ [ltı [ylık sürenin b[tl[ngıd t[rihi .. 30
Ülkeden dık[rm[ konusund[ y[kın t[rihli ve k[dınılm[z bir riskin bulunm[m[sı .................... 30
B[tvur[n [dın[ b[tvuru y[pm[ yetkisi .................................................................................... 30

Alıntılanan davaların listesi .......................................................................... 32

Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi

4/38

Son güncelleme t[rihi: 31 Ağustos 2017

Sözletme İdtih[dı Rehberi-Göd

Okuyuculara Notlar
Bu Rehber, Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi (‚M[hkeme‛, ‚Avrup[ M[hkemesi‛ vey[ ‚Str[zburg
M[hkemesi‛) t[r[fınd[n verilen temel k[r[rl[r h[kkınd[ hukukdul[r[ bilgi s[ğl[m[k [m[cıyl[
M[hkeme t[r[fınd[n y[yıml[n[n İdtih[t Rehberleri serisinin bir p[rd[sıdır. Bu Rehberde, Avrupa
İns[n H[kl[rı Sözletmesi’nin (‚Sözletme‛ vey[ ‚Avrup[ Sözletmesi‛) gödle ilgili detitli hükümlerine
ilitkin idtih[tl[rı incelenmekte ve özetlenmektedir. Bu rehber, rehberde [tıft[ bulunul[n m[ddelere
ilitkin idtih[t rehberleriyle birlikte ele [lınm[lıdır.
Atıf y[pıl[n idtih[tl[r, ems[l, önemli ve/vey[ y[kın t[rihli k[r[rl[r [r[sınd[n sedilmittir.
M[hkemenin k[r[rl[rı, s[dece M[hkeme önüne getirilen d[v[l[rı hükme b[ğl[m[ itlevi görmekle
k[lm[yıp; [ynı z[m[nd[ d[h[ genel ol[r[k, Sözletme ile tesis edilen kur[ll[rı [dıklığ[ k[vutturm[y[,
korum[y[ ve gelittirmeye de y[rdımcı olm[kt[; böylelikle Eevletlerin, Sözletmeci U[r[fl[r sıf[tıyl[
üstlenmit oldukl[rı t[[hhütleri yerine getirmelerine k[tkıd[ bulunm[kt[dır (bk. İrl[nd[/Birletik
Kr[llık, 18 Oc[k 1768, § 154, Seri A no. 25 ve d[h[ y[kın t[rihli Jeronovičs/Letonya [BD], no.
44878/10, § 107, 5 Uemmuz 2016).
Eol[yısıyl[, Sözletme ile kurul[n sistemin görevi, k[mu düzenine ilitkin konul[rd[ k[mu y[r[rın[
k[r[r vermek ve böylece ins[n h[kl[rının korunm[sın[ ilitkin st[nd[rtl[rı yükseltmek ve ins[n h[kl[rı
[l[nınd[ki idtih[tl[rı Sözletme Eevletlerinin olutturduğu topluluğun tümünde y[ym[ktır (bk.
Konstantin Markin
v. Rusya *BE+, 30068/06, § 87, AİHS 2012). Bu b[ğl[md[, M[hkeme, Sözletme’nin rolünün ins[n
h[kl[rı [l[nınd[ ‚Avrup[ k[mu düzeninin [n[y[s[l belgesi‛ olduğunu vurgul[mıttır (bk.
BosphorusH[v[ Yoll[rı Uurizm ve Uic[ret Anonim Tirketi/İrl[nd[ *BE+, no. 45036/78, § 156, AİHM
2005-VI).

* Alıntıl[n[n idtih[t, M[hkemenin ve eski Avrup[ İns[n H[kl[rı Komisyonunun (‚Komisyon‛) resmi dillerinden
herh[ngi birinde vey[ her ikisinde de (İngilizce ve Fr[nsızc[) y[yıml[nmıt ol[bilir. Aksi belirtilmediği t[kdirde,
tüm [tıfl[r, M[hkemenin bir E[iresi t[r[fınd[n verilen es[s[ ilitkin bir k[r[r[ ilitkindir. ‚(k.k.)‛ kıs[ltm[sı,
[lıntının M[hkeme t[r[fınd[n verilen k[bul edilebilirlik h[kkınd[ bir k[r[r[ [it olduğunu ve ‚*BE+‛ kıs[ltm[sı,
d[v[nın Büyük E[ire t[r[fınd[n görüldüğünü göstermektedir. Bu güncellemenin y[yıml[ndığı t[rihte henüz
kesinletmemit ol[n E[ire k[r[rl[rı, yıldız it[retiyle (*) belirtilmittir.
Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi
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Girit
1. İtbu belge, Sözletme’nin ilgili m[ddelerini k[ps[y[c[k tekilde M[hkeme’nin göd konusund[ki
idtih[tl[rın[ ilitkin refer[ns olutturm[sı [m[cıyl[ h[zırl[nmıttır. 6 bölüme [yrılmıttır ve ol[yl[r
kronolojik olarak sır[l[nmıttır. Öncelikle, söz konusu ilkeleri pekittiren y[kın t[rihli kararlar dahil
olm[k üzere, M[hkeme’nin ilgili k[r[rl[rını [kt[rıp detay vermek yerine mümkün olduğunc[ [tıft[
bulunulm[kl[ yetinilmittir. Böylelikle k[ps[mlı bir genel b[kıt değil de bahsedilen konuda Mahkeme
idtih[dın[ yönelik bir girit nokt[sı ol[r[k t[s[rl[nmıttır.
2. Sözletme’nin ve ek protokollerin [dık bir tekilde ‚y[b[ncıl[r[‛ ilitkin ol[n hükümleri [z s[yıd[dır
ve iltic[ h[kkınd[n b[hsetmemektedir. Genel bir kur[l ol[r[k Eevletler yerletik ulusl[r[r[sı hukuk ve
[nl[tm[d[n doğ[n yükümlülükleri k[ps[mınd[ v[t[nd[tı olm[y[n kimselerin ülkeye giriti, ülkede
k[lm[sı ve ülkeden dık[rılm[sını kontrol etme h[kkınd[ s[hiptir. Soering/Birletik Kr[llık d[v[sınd[
M[hkeme ilk def[ b[tvur[nın i[de edilmesinin Sözletmenin 3. m[ddesi k[ps[mınd[ i[deyi
gerdeklettiren Eevlet’in sorumlu tutulm[sın[ yol [d[bileceğine hükmetmittir. Bu hükümden sonr[
M[hkeme, istikr[rlı bir tekilde Sözletmeci bir Eevlet t[r[fınd[n bir y[b[ncının ülkeden dık[rılm[sının
Sözletme’nin 2. ve 3. m[ddesi k[ps[mınd[ detitli hususl[r[ yol [d[bileceğine ve sınır dıtı edildiğinde
hedef ülkede 2. ve 3. m[ddeye [ykırı bir müd[h[le ile k[rtı k[rtıy[ k[lm[ riski bulunduğun[ inanmak
idin ciddi gerekdelerin sunulduğu duruml[rd[ Sözletme k[ps[mınd[ söz konusu Eevletin sorumlu
tutul[c[ğın[ hükmetmittir. Ayrıc[ M[hkeme , gödmenlerin bir Sözletmeci Eevlet t[r[fınd[n sınır dıtı
edilmelerinin ve ülkeye giritlerinin reddedilmesinin gödmenlerin Sözletmenin 8. m[ddesi ile t[nın[n
özel ve/vey[ [ile h[y[tın[ s[ygı h[kkın[ uygunluğun[ ilitkin d[v[l[rd[ d[ hüküm vermektedir.
3. M[hkeme önündeki gödle ilgili d[v[l[rın doğu M[hkeme İd Uüzüğünün 37. m[ddesi [nl[mı
d[hilinde y[pıl[n gedici tedbir t[lebi ile b[tl[m[kt[dır. Bu tedbirlerle genellikle d[v[lı Eevletin
M[hkeme önünde b[tvurul[rının incelenmesini bekleyen bireyleri sınır dıtı etmemesi t[lep
edilmektedir.
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I. Ülkeye girit ve usuller
Sözletme’nin 3. maddesi
‚Hid kimse itkenceye vey[ ins[nlık dıtı y[ d[ [t[ğıl[yıcı mu[mele vey[ cez[y[ t[bi tutul[m[z.‛

Sözletme’nin 4. maddesi
‚1. Hid kimse köle y[ d[ kul durumund[ tutul[m[z.
2. Hid kimse zorl[ d[lıttırıl[m[z ve zorunlu d[lıtm[y[ t[bi tutul[m[z.
3. At[ğıd[ki h[ller, bu m[dde [nl[mınd[ ‚zorl[ d[lıttırm[ y[ d[ zorunlu d[lıtm[‛ s[yılm[z:
(a) Bu Sözletme’nin 5. m[ddesinde öngörülen kotull[r[ uygun ol[r[k tutulu bulun[n bir kimseden,
tutulu bulunduğu sır[d[ vey[ t[rtlı t[hliyeden y[r[rl[ndığı süre idinde ol[ğ[n ol[r[k y[pm[sı istenilen
bir it;
(b) Askeri nitelikli herh[ngi bir hizmet vey[ vicd[nî reddin metru s[yıldığı ülkelerde, vicd[nî reddi
seden kitilere zorunlu [skerlik hizmeti yerine gördürülebilecek b[tk[c[ bir hizmet;
(c) Uoplumun h[y[t vey[ ref[hını tehdit eden kriz vey[ [fet h[llerinde gerekli görülen her hizmet;
(d) Ol[ğ[n yurtt[tlık yükümlülükleri k[ps[mın[ giren her türlü d[lıtm[ vey[ hizmet.‛

Sözletme’nin 8. maddesi
‚1. Herkes özel ve [ile h[y[tın[, konutun[ ve y[zıtm[sın[ s[ygı gösterilmesi h[kkın[ s[hiptir.
2. Bu h[kkın kull[nılm[sın[ bir k[mu m[k[mının müd[h[lesi, [nc[k müd[h[lenin y[s[yl[ öngörülmüt
ve demokr[tik bir toplumd[ ulus[l güvenlik, k[mu güvenliği, ülkenin ekonomik ref[hı, düzenin
korunm[sı, sud itlenmesinin önlenmesi, s[ğlığın vey[ [hl[kın vey[ b[tk[l[rının h[k ve özgürlüklerinin
korunm[sı idin gerekli bir tedbir olm[sı durumund[ söz konusu ol[bilir.‛

Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 2. maddesi
‚1. Bir devletin ülkesi idinde usulüne uygun ol[r[k bulun[n herkes, or[d[ serbestde dol[tm[ ve
ikametg[hını sedebilme h[kkın[ s[hiptir.
2. Herkes, kendi ülkesi de d[hil, herh[ngi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir.
3. Bu h[kl[r, [nc[k ulus[l güvenlik, k[mu emniyeti, k[mu düzeninin korunm[sı, sud itlenmesinin
önlenmesi, s[ğlık ve [hl[kın vey[ b[tk[l[rının h[k ve özgürlüklerinin korunm[sı idin, demokr[tik bir
toplumd[ zorunlu tedbirler ol[r[k ve y[s[yl[ öngörülmüt sınırl[m[l[r[ t[bi tutul[bilir.
4. Bu m[ddenin 1. fıkr[sınd[ s[yıl[n h[kl[r, belli yerlerde, y[s[yl[ konmut ve demokr[tik bir
toplumd[ k[mu y[r[rının gerektirdiği sınırl[m[l[r[ t[bi tutul[bilir.‛

Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4. maddesi
Y[b[ncıl[rın toplu ol[r[k sınır dıtı edilmesi y[s[ktır.

4. Yuk[rıd[ görüldüğü üzere Sözletme’de v[t[nd[t olm[y[nl[rın ülkeye giritine vey[ kimin vize
[l[bileceğine yönelik [dık düzenlemeler y[pılm[mıttır.

A. Aile birletimi amacıyla girit
5. B[zı kotull[r [ltınd[ bir devletin özellikle [ile h[y[tın[ s[ygı h[kkı olm[k üzere Sözletme ile
güvence [ltın[ [lın[n b[zı h[kl[rın kull[nılm[sı idin bir ön kotul ise bireylerin ülkeye giritine izin
vermesi gerekebilir. I.A.A. ve diğerleri/Birletik Kr[llık(k.k.) (§§ 38-41) k[r[rınd[ M[hkeme,
ebeveynleri y[ d[ ebeveynlerinden birisi bir Sözletmeci Eevlet’e yerletmit ol[n y[b[ncı uyruklu
docukl[rın [ile birletimine ilitkin Sözletmenin 8. m[ddesi k[ps[mınd[ki ilgili ilkeleri özetlemittir.
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Docuğun üst y[r[rı b[tt[ olm[k üzere ilgili kriterler yerel m[k[ml[rın k[r[rl[rının gerekdelerinde
yeterli düzeyde belirtilmelidir (El Gh[tet / İsvidre).
6. Sözletme’nin 8. m[ddesi k[ps[mınd[ bir Eevlet’in evli bir diftin evlendiklerinde y[t[y[c[kl[rı ülke
tercihine s[ygı duym[ ve v[t[nd[t olm[y[n bir etin ülkeye yerletmesini k[bul etme gibi bir
yükümlülüğü bulunm[m[kt[dır. Anc[k, bir devlet etlerinin de birlikte geleceği belirli gödmen
k[tegorilerinin h[kl[rını düzenleyen bir mevzu[t dık[rm[y[ k[r[r verdiği t[kdirde bu mevzu[t
Sözletme’nin 14. m[ddesinde öngörülen [yrımcılık y[pm[m[ ilkesine uygun bir tekilde
h[zırl[nm[lıdır. Hode ve Abdi/Birletik Kr[llık k[r[rınd[ Sözletme’nin 8. m[ddesi ile birlikte [lın[n 14.
m[ddesinin ihl[l edildiğini tespit etmittir. Dünkü göd öncesi evlenen mülteciler ve gedici ik[met izni
ol[n gödmenlerin etlerini y[nın[ [l[biliyor olm[l[rın[ r[ğmen otoritelerce t[nınmıt mülteci ol[n
b[tvur[nın göd sonr[sı eti (post-flight spouse) ol[n diğer b[tvur[nın E[v[lı Eevlet’te etine
k[tılm[sın[ izin verilmemittir. Aile birletimi itlemi esnek, (örneğin, [ile b[ğl[rının v[rlığın[ yönelik
k[nıtl[rın kull[nılm[sı ve k[bul edilebilirliği k[ps[mınd[) hızlı ve etkili olm[lıdır (TandaMuzinga/Fransa; Mugenzi/Fransa).
7. Mubil[nzil[ M[yek[ ve K[niki Mitung[/ Beldik[ k[r[rı, mültecilerin [ile birletimi h[kkınd[
M[hkeme’nin inceleme y[ptığı b[tk[ bir k[r[rıdır. Birinci b[tvur[n K[n[d[’d[ mülteci st[tüsü ve
süresiz oturum izni elde etmittir ve Holl[nd[ uyruklu erkek k[rdetinden memleketinde
büyük[nnesiyle birlikte y[t[y[n 5 y[tınd[ki kızını (ikinci b[tvur[n) memleketinden getirmesini ve
y[nın[ [l[na k[d[r onunl[ ilgilenmesini istemittir. Beldik[’y[ v[rdıkl[rınd[ iki b[tvur[nın [ile
birletimini s[ğl[m[k yerine yetkililer ikinci b[tvur[nı [lıkoymut ve [rdınd[n memleketine geri
göndermitlerdir. Bu durum d[ Sözletme’nin 8. m[ddesi k[ps[mınd[ ihl[l tetkil etmektedir.
8. B[tk[ bir ülkede [ile b[ğl[rı ol[nl[rın [ile birletiminin reddedilmesi ve d[v[lı devletin v[t[nd[tı
ol[r[k doğ[nl[r[ ve v[t[nd[tlığı sonr[d[n elde edenlere gösterilen f[rklı mu[melelere ilitkin ol[r[k
Biao/Danimarka *BE+ d[v[sın[ b[kınız. Schembri /Malta, k[r[rınd[ M[hkeme, girit izni k[ps[mınd[
değil de d[v[lı Eevlette k[lm[ izni b[ğl[mınd[ Sözletme’nin 8. m[ddesinin ‚form[lite evliliklere‛
uygul[n[m[y[c[ğını () ve b[tvur[nın [ynı cinsiyetten ol[n p[rtnerinin [ile oturm[ izni t[lebinin
reddedilmesinin Sözletme’nin 8. m[ddesi ile birlikte [lın[n 14. m[ddesinin ihl[l ettiğini tespit
etmittir (U[ddeucci ve McC[ll/ İt[ly[).

B. Vize verilmesi ve 4. madde
9. R[ntsev/Kıbrıs ve Rusy[, d[v[sınd[ b[tvur[nın kızı, Rusy[ v[t[nd[tı, ‚k[b[re s[n[tdısı‛ vizesiyle
Kıbrıs’[ geldikten birk[d gün sonr[ Kıbrıs’t[ özel bir mülkün c[mınd[n düterek tüpheli bir tekilde
h[y[tını k[ybetmittir. M[hkeme, Kıbrıs’t[ k[dın tic[retine ilitkin k[nıtl[rın olm[sın[ ve Kıbrıs’ın göd
politik[sının ve y[s[l eksikliklerin Kıbrıs’[ k[dın tic[reti y[pılm[sını tetvik ettiğini gösteren detitli
r[porl[rd[ enditelerin dile getirilmesine r[ğmen ‚s[n[tdı vizesi‛ sisteminin b[tvur[nın kızın[ k[dın
ticareti ve suiistimale k[rtı pr[tik ve etkili bir korum[ s[ğl[m[dığı gerekdesiyle Kıbrıs’ın, diğerleri ile
birlikte, Sözletme’nin 4. m[ddesi k[ps[mınd[ki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediğine
hükmetmittir (§§ 270-273). İns[n k[d[kdılığın[ ilitkin d[v[l[rd[ k[mu görevlileri t[r[fınd[n vize
verilmesine yönelik sorutturm[l[rd[ etkin sorutturm[ yürütme usuli yükümlülüğüne ilitkin ol[r[k T.I.
Ve Eiğerleri d[v[sın[ b[kınız.
/ Yunanistan*.

C. Girit ve seyahat yasakları
10. Girit y[s[ğı bireylerin [tıldıkl[rı bir ülkeye giritini y[s[kl[r. Genelde bu y[s[k belirli bir süreliğine
gederlidir ve [ksi h[lde k[bul edilebilecek tehlikeli olduğu dütünülen y[ d[ istenmeyen kimselere vize
verilmemesini s[ğl[r. Schengen bölgesine d[hil ülkelerde girit y[s[kl[rı, Schengen Bilgi Sistemi (SIS)
[dı verilen veri t[b[nın[ kaydedilir.
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Dalea/Fransa (k.k.) kar[rınd[ M[hkeme, b[tvur[nın SIS veri t[b[nın[ k[ydedilmesinin Sözletmenin
8. M[ddesi k[ps[mınd[ özel h[y[t[ s[ygı h[kkını ihl[l etmediğine k[r[r vermittir. M[hkeme,
Sözletme’nin 8. m[ddesi k[ps[mınd[ BM t[r[fınd[n düzenlenen terörist tüpheli listesine bir bireyin
eklenmesi sonucund[ bu bireye sey[h[t y[s[ğı uygul[nm[sının etkilerini (N[d[/ İsvidre *BE+) ve [ynı
z[m[nd[ Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 2. m[ddesi derdevesinde yerli y[ d[ y[b[ncı göd
k[nunl[rının ihl[l edilmesini önlemek üzere öngörülen sey[h[t y[s[ğının etkilerini incelemittir
(Stamose
/Bulgaristan).

D. Denizde geri göndermeler
11. Hirsi J[m[[ ve Eiğerleri/İt[ly[ *BE+, k[r[rınd[ M[hkeme denizde geri göndermelere ilitkin bir
inceleme y[pmıttır. Sığınm[cıl[r ve diğerleri d[hil olm[k üzere 200 kitilik gödmen grubunun bir
p[rd[sı ol[n b[tvur[nl[r[ b[tk[ bir Sözletmeci U[r[f’ın [r[m[ ve kurt[rm[ bölgesindeki [dık denizde
d[v[lı Eevlet’in s[hil güvenliği t[r[fınd[n müd[h[le edilmittir. Özetle, b[tvur[nl[r İt[ly[ ve Liby[
[r[sınd[ gerdekleten bir [nl[tm[ k[ps[mınd[ Liby[’y[ gönderilmittir ve b[tvur[nl[r[ iltic[
b[tvurusund[ bulunm[ fırs[tı verilmemittir. M[hkeme, Sözletmenin 1. m[ddesinin [m[cı d[hilinde
d[v[lı Eevlet’in [dık denizde b[tvur[nl[r[ müd[h[le etmesinden dol[yı b[tvur[nl[rın E[v[lı
Eevlet’in yetki [l[nınd[ olduğun[ hükmetmittir ve İt[ly[n yetkililerin b[tvur[nl[rın Liby[’y[ düzensiz
gödmen ol[r[k döndüklerinde Sözletmeye [ykırı bir tekilde mu[mele göreceğini, b[tvur[nl[r[ hidbir
tekilde korum[ s[ğl[nm[y[c[ğını ve b[tvur[nl[rın keyfi bir tekilde memleketlerine gönderilme
riskine k[rtı korum[ s[ğl[y[n güvencelerin yetersiz olduğunu bildiği y[ d[ bilmesi gerektiği
k[nısınd[dır. B[tvur[nl[rın iltic[ t[lebinde bulunm[m[sının y[ d[ Liby[’d[ sığınm[ sisteminin
bulunm[m[sınd[n dol[yı k[rtı k[rtıy[ k[ldıkl[rı riskleri dile getirmemesinin d[v[lı Eevletin
Sözletmenin 3. m[ddesi k[ps[mınd[ki yükümlülüklerini ort[d[n k[ldırm[y[c[ğını yeniden t[sdik
etmittir. Ayrıc[, Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4. m[ddesi ve Sözletme’ye Ek 4 No.lu
Protokol’ün 3 ve 4. m[ddesi ile b[ğl[ntılı ol[r[k Sözletmenin 13. m[ddesinin ihl[l edildiğini tespit
etmittir.

E. Sınırdaki durumlar
12. Aynı z[m[nd[ M[hkeme, (Sözletmenin 3. m[ddesi ve Sözletmenin 3. m[ddesi ile birlikte 13.
m[ddesi k[ps[mınd[) sınır polisinin ins[nl[rın lim[nl[rd[n k[r[y[ dıkm[sın[ (Kebe ve Eiğerleri/
Ukrayna) y[ d[ k[r[ sınır kontrol nokt[l[rınd[n gedmelerine (M.A. ve Eiğerleri / Litv[ny[) veya iltica
b[tvurusu y[pm[l[rın[ y[ d[ b[tvuru y[pıldıys[ k[bul etmeyip iltic[ itlemlerini b[tl[tm[l[rın[ izin
vermeyerek d[v[lı Eevlet’in ülkesine girmesine engel olduğu d[v[l[rı d[ incelemittir. M.A. ve
Eiğerleri d[v[sınd[ M[hkeme, b[tvur[nl[rın iltic[ b[tvurusu y[pm[sın[ izin verilmemesinin ve
b[tvur[nl[rın geldikleri üdüncü ülkede memleketlerine geri gönderilme ve kötü muamele ile kartı
k[rtıy[ k[l[bilecekleri iddi[sının incelenmeden d[v[lı Eevlet'in ülkesine girmeye d[lıttıkl[rı söz
konusu üdüncü ülkeye geri gönderilmelerinin Sözletmenin 3. m[ddesi k[ps[mınd[ ihl[le neden
olduğu sonucun[ v[rmıttır. Sh[rifi ve Eiğerleri / İt[ly[ ve Yunanistan d[v[sınd[ b[tvur[nl[r
Afg[nist[n’d[n Yun[nist[n’[ girmit [rdınd[n d[ y[s[ dıtı gemilerle İt[ly[’y[ yol[ dıkmıttır. Ancon[
lim[nın[ v[rdıkl[rınd[ İt[ly[n sınır polisi b[tvur[nl[r[ müd[h[le etmittir ve iltic[ b[tvurusu y[pm[,
[vuk[tl[rıyl[ y[ d[ tercüm[nl[rl[ görütme fırs[tı vermeden vey[ h[kl[rın[ ilitkin herh[ngi bir bilgi
sunmadan karaya indikleri gemiye geri bindirerek Yunanist[n'[ geri göndermittir. M[hkeme, ol[y
sonr[sı b[tvur[nl[rın Afg[nist[n’[ geri gönderilmesi ve or[d[ kötü mu[mele riski [ltınd[ k[lm[l[rı
dol[yısıyl[ İt[ly[ t[r[fınd[n Sözletmenin 3. m[ddesinin, Sözletmenin 3. m[ddesi b[ğl[mınd[ 13.
m[ddesinin ve Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4. m[ddesinin ihl[l edildiğini tespit etmittir.
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II.

Devletin ülkesine girit

Sözletme’nin 3. maddesi
‚Hid kimse itkenceye vey[ ins[nlık dıtı y[ d[ [t[ğıl[yıcı mu[mele vey[ cez[y[ t[bi tutul[m[z.‛

Sözletme’nin 5. maddesi
‚1. Herkes özgürlük ve güvenlik h[kkın[ s[hiptir. At[ğıd[ belirtilen h[ller dıtınd[ ve y[s[nın
öngördüğü usule uygun olm[d[n hid kimse özgürlüğünden yoksun bır[kıl[m[z:
(a) Kitinin, yetkili bir m[hkeme t[r[fınd[n verilmit m[hkûmiyet k[r[rı sonr[sında yasaya uygun olarak
tutulm[sı;
(b) Kitinin, bir m[hkeme t[r[fınd[n y[s[y[ uygun ol[r[k verilen bir k[r[r[ uym[m[sı sebebiyle vey[
y[s[nın öngördüğü bir yükümlülüğün uygul[nm[sını s[ğl[m[k [m[cıyl[ y[s[y[ uygun ol[r[k
y[k[l[nm[sı vey[ tutulm[sı;
(c) Kitinin bir sud itlediğinden tüphelenmek idin in[ndırıcı sebeplerin bulunduğu vey[ sud itlemesine
y[ d[ sudu itledikten sonr[ k[dm[sın[ engel olm[ zorunluluğu k[n[[tini doğur[n m[kul gerekdelerin
v[rlığı h[linde, yetkili [dli merci önüne dık[rılm[k üzere y[k[l[nm[sı vey[ tutulm[sı;
(d) Bir küdüğün gözetim [ltınd[ eğitimi idin usulüne uygun ol[r[k verilmit bir k[r[r gereği tutulm[sı
vey[ yetkili merci önüne dık[rılm[k üzere y[s[y[ uygun ol[r[k tutulm[sı;
(e) Bul[tıcı h[st[lıkl[rın y[yılm[sını engellemek [m[cıyl[, h[st[lığı y[y[bilecek kitilerin, [kıl
h[st[l[rının, [lkol vey[ uyutturucu m[dde b[ğımlıl[rının vey[ serserilerin y[s[y[ uygun ol[r[k
tutulm[sı;
(f) Kitinin, usulüne [ykırı surette ülke topr[kl[rın[ girmekten [lıkonm[sı vey[ h[kkınd[ derdest bir
sınır dıtı y[ d[ i[de itleminin olm[sı nedeniyle y[s[y[ uygun ol[r[k y[k[l[nm[sı vey[ tutulm[sı.
2. Y[k[l[n[n her kitiye, y[k[l[nm[ nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü sudl[m[nın en kıs[
sürede ve [nl[dığı bir dilde bildirilmesi zorunludur.
3. İtbu m[ddenin 1 (c) fıkr[sınd[ öngörülen kotull[r uy[rınc[ y[k[l[n[n vey[ tutul[n herkesin derh[l
bir hâkim vey[ y[s[yl[ [dli görev y[pm[y[ yetkili kılınmıt s[ir bir k[mu görevlisinin önüne dık[rılm[sı
zorunlu olup bu kiti m[kul bir süre idinde y[rgıl[nm[ y[ d[ y[rgıl[m[ süresince serbest bır[kılm[
h[kkın[ s[hiptir. Serbest bır[km[, ilgilinin durutm[d[ h[zır bulunm[sını s[ğl[y[c[k bir temin[t t[rtın[
b[ğl[n[bilir.
4. Y[k[l[m[ vey[ tutulm[ yoluyl[ özgürlüğünden yoksun kılın[n herkes, tutulm[ itleminin y[s[y[
uygunluğu h[kkınd[ kıs[ bir süre idinde k[r[r verilmesi ve eğer tutulm[ y[s[y[ [ykırı ise, serbest
bır[kılm[sı idin bir m[hkemeye b[tvurm[ h[kkın[ s[hiptir.
5. Bu m[dde hükümlerine [ykırı bir y[k[l[m[ vey[ tutm[ itleminin m[ğduru ol[n herkes t[zmin[t
h[kkın[ s[hiptir.‛

Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 2. maddesi
‚1. Bir devletin ülkesi idinde usulüne uygun ol[r[k bulun[n herkes, or[d[ serbestde dol[tm[ ve
ik[metg[hını sedebilme h[kkın[ s[hiptir.
2. Herkes, kendi ülkesi de d[hil, herh[ngi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir.
3. Bu haklar, ancak ulus[l güvenlik, k[mu emniyeti, k[mu düzeninin korunm[sı, sud itlenmesinin
önlenmesi, s[ğlık ve [hl[kın vey[ b[tk[l[rının h[k ve özgürlüklerinin korunm[sı idin, demokr[tik bir
toplumd[ zorunlu tedbirler ol[r[k ve y[s[yl[ öngörülmüt sınırl[m[l[r[ t[bi tutul[bilir.
4. Bu m[ddenin 1. fıkr[sınd[ s[yıl[n h[kl[r, belli yerlerde, y[s[yl[ konmut ve demokr[tik bir
toplumd[ k[mu y[r[rının gerektirdiği sınırl[m[l[r[ t[bi tutul[bilir.‛

Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4. maddesi
Y[b[ncıl[rın toplu ol[r[k sınır dıtı edilmesi y[s[ktır.
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A. Gödmenlerin transit bölgelerde bekletilmesi
13. M[hkeme, b[tlıc[ Sözletmenin 5. m[ddesi k[ps[mınd[ özellikle h[v[lim[nı gibi tr[nsit
bölgelerdeki bireylerin durumunu incelemektedir. Som[li v[t[nd[tı ol[n b[tvur[nl[rın ülkeye
sığınm[cı ol[r[k girme t[lepleri reddedilene k[d[r 20 gün boyunc[ ulusl[r[r[sı tr[nsit bölge ol[n
Paris-Orly h[v[ lim[nınd[ k[ldığı Amuur / Fransa d[v[sınd[ M[hkeme Sözletme’nin 5. m[ddesinin
uygul[n[bilir olduğun[ ve söz konusu d[v[d[ ihl[l edildiğine hükmetmittir. Sürekli ol[r[k sıkı polis
gözetimi [ltınd[ tutulmutl[rdır ve bur[d[ k[ldıkl[rı sürenin büyük bir kısmınd[ y[s[l ve sosy[l
desteğe eritimleri bulunm[m[kt[ydı. M[hkeme, mültecilerin hukuki durumun[ ilitkin ol[n Cenevre
Sözletmesi’ne b[ğlı olm[y[n Suriye’den gelen b[tvur[nl[r Suriye’ye geri gönderileceğinden
sığınm[cıl[rın sığınm[k istedikleri ülkeyi isteyerek terk etme ihtim[linin özgürlük kısıtl[m[sını
gerektirmeyeceğini tespit etmittir. Bun[ k[rtın, Mahdid ve Haddar / Avusturya k[r[rınd[ M[hkeme,
b[tvur[nın Viy[n[ h[v[ [l[nı tr[nsit bölgesinde k[lm[sının tutuklul[rın durumuyl[
kartıl[ttırıl[m[y[c[ğını vey[ onl[rın durumun[ et olm[dığını ve bu yüzden Sözletme’nin 5.
m[ddesinin k[ps[mın[ girmediğine hükmetmittir. Avustury[ m[k[ml[rı b[tvur[nl[rın sığınm[
t[leplerini incelemit ve üd gün iderisinde reddetmittir. Avustury[’y[ girit t[lebi ve sonr[ h[v[ [l[nı
dıtınd[ özel bir tr[nsit bölgede k[lm[l[rı idin sunul[n teklifi reddettikten sonr[ b[tvur[nl[r kendi
b[tl[rın[ bır[kılmıttır. Uunus’[ geri gönderilmelerinden önceki birk[d s[[t h[ricinde b[tvur[nl[r özel
polis gözetimi [ltınd[ tutulm[mıttır ve tr[nsit bölgede k[lm[y[ b[tl[dıkl[rınd[n itib[ren sosy[l ve
hukuki destek sun[n bir ins[ni örgüt ile tem[s idindeydiler. Nolan ve K. / Rusya d[v[sınd[ M[hkeme
b[tvur[nl[rın h[v[ [l[nınd[ gece boyunc[ küdük bir od[d[ kilitli k[lm[sı hususund[ Sözletme’nin 5.
m[ddesinin uygul[n[bileceğini tespit etmittir. Riad ve Idiab / Beldik[ k[r[rınd[ M[hkeme
b[tvur[nl[rın temel ihtiy[dl[rının k[rtıl[nm[d[n 10 günden f[zl[ bir süre boyunc[ h[v[ [l[nı tr[nsit
bölgesinde tutulm[sının Sözletme’nin 5 ve 3. m[ddesi [nl[mınd[ ihl[l tetkil ettiğini belirtmittir.

B. Dolatım özgürlüğüne ilitkin kısıtlamalar ve özgürlükten yoksun
bırakma
1. Dolatım özgürlüğüne ilitkin kısıtlamalar ve özgürlükten yoksun bırakma
arasındaki fark
14. Ayrıc[ M[hkeme, d[v[lı Eevlet’in ülkesine girilmesinden sonr[ y[b[ncıl[rın dol[tım
özgürlüğünün kısıtl[nıp kısıtl[nm[dığını y[ d[ özgürlüklerinden yoksun bır[kılıp bır[kılm[dıkl[rını
değerlendirmittir. Sözletme’nin 5. m[ddesinin [nl[mı d[hilinde bireyin ‚özgürlüğünden yoksun
bır[kılıp bır[kılm[dığını‛ belirlemek idin ilk ol[r[k bireyin somut durumu ele [lınm[lıdır. Söz konusu
önlemin türü, süresi, etkisi ve uygul[m[ tekli gibi birdok kriter göz önüne [lınm[lıdır. M[hkeme,
ulus[l hukuk[ y[ d[ yerel m[k[ml[rın verdiği hukuki hükümlere b[ğlı olm[m[kl[ birlikte durumun
incelemesini özerk bir tekilde y[pm[kt[dır. Sözletme’nin 5 § 1 m[ddesi d[hilinde özgürlükten yoksun
bır[kılm[ k[ps[mınd[ değerlendirilecek düzeyde ol[n dol[tım özgürlüğüne ilitkin kısıtl[m[l[r ve
s[dece Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 2. M[ddesi k[ps[mınd[ değerlendirilecek b[sit
kısıtl[m[l[r [r[sınd[ki f[rk derece y[ d[ yoğunluğ[ ilitkin olup nitelik y[ d[ es[sl[ ilitkili değildir (De
Uomm[so / İt[ly[ *BE+, § 80). J.R. ve Eiğerleri / Yunanistan k[r[rınd[ Afg[nist[n v[t[nd[tı ol[n
b[tvur[nl[r S[kız [d[sın[ v[rdıkl[rınd[ y[k[l[nmıt ve ‚sıc[kbölge‛ (hotspot) (gödmen [lm[, kimlik
saptama ve kaydetme merkezi) merkezine yerlettirilmittir. Bir [yd[n sonr[ bu merkez y[rı-[dık h[le
gelmittir ve b[tvur[nl[rın gündüz dıt[rı dıkm[sın[ izin verilmittir. M[hkeme, b[tvur[nl[rın ilk bir
[ylık süredte Sözletme’nin 5. m[ddesinin [nl[mı d[hilinde özgürlüklerinden yoksun bır[kıldıkl[rı
[nc[k merkez y[rı [dık h[le geldikten sonr[ özgürlükten yoksun bır[kılm[y[r[k s[dece dol[tım
özgürlüklerinin kısıtl[ndığı k[n[[tindedir. Omwenyeke / Almanya (k.k.) k[r[rınd[ sığınm[cı
b[tvur[n[ iltic[ itlemleri sır[sınd[ gedici ik[met izni verilmittir [nc[k bu iznin t[rtl[rını (belirli bir
tehrin sınırl[rınd[ k[lm[ zorunluluğu) ihl[l ettiğinden hukuki st[tüsünü k[ybetmittir. Bu itib[rl[
b[tvur[nın Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 2. m[ddesini temel [l[m[y[c[ğın[ k[r[r vermittir.
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2. Sözletme’nin 5 § 1(f) maddesi kapsamında gödmenlerin tutulması
15. Sözletme’nin 5 § 1 (f) m[ddesi iki durum h[linde Eevletlere göd k[ps[mınd[ki y[b[ncıl[rın
özgürlüklerini kontrol etme izni vermektedir. Bunl[rd[n hükmün birinci kısmı girit izni verilmesinden
önce bir sığınm[cı y[ d[ bir gödmenin ilgili Eevlet t[r[fınd[n tutulm[sın[ izin vermektedir (ikinci
kısım idin, [t[ğı bk.). Bireyin ülkeye girme y[ d[ k[lm[ izni [ldıkt[n sonr[ Sözletme’nin 5 § 1 (f)
m[ddesinin ilk hükmünün uygul[nm[sının durdurulm[sı büyük or[nd[ ulus[l hukuk hükümlerine
b[ğlıdır (Suso Musa / Malta, § 76; [yrıc[ bk. O.M. / Macaristan, bu d[v[d[ sığınm[cı b[tvur[nın
tutulm[sı Sözletme’nin 5 § 1 (f) m[ddesi k[ps[mınd[ incelenmittir ve id hukuk Sözletme’nin
öngördüğünden d[h[ iyi bir y[kl[tım benimsediğinden M[hkeme, Sözletme’nin 5 § 1 (f) m[ddesi
k[ps[mınd[ tutulm[nın hukuk[ uygunluğun[ ilitkin değerlendirme y[pm[y[ gerek olm[dığı
k[n[[tine v[rmıttır.). Böylesi bir tutulma, özellikle hukukilik ve id hukukt[ m[ddi ve usuli kur[ll[r[
uym[ yükümlülüğü gibi Sözletme’nin 5. m[ddesinin [m[cı ve gerekliliklerine uyumlu olm[lıdır.
Anc[k, id hukuk[ uygunluk yeterli değildir dünkü özgürlükten yoksun bır[km[ id hukuk uy[rınc[
hukuka uygun olsa bile keyfi olabilir (S[[di / Birletik Kr[llık *BE+, § 66; [yrıc[ bk. N[bil ve Eiğerleri /
Macaristan, bu d[v[d[ yerel m[hkemeler Sözletme’nin 5 § 1 (f) m[ddesinin ikinci hükmünün
k[ps[mınd[ tutulm[nın uz[tılm[sın[ ilitkin id hukukt[ki kotull[rın meyd[n[ gelip gelmediğini
usulüne uygun ol[r[k incelememittir). Uutulm[nın idin id[ri bir genelgenin temel [lındığı (Amuur /
Fransa), tedbirin y[s[l d[y[n[ğının k[muy[ [dık olm[dığı (Nolan ve K. / Rusya, ve Khlaifia Ve Eiğerleri
/ İt[ly[ *BE+: geri k[bul [nl[tm[sı) y[ d[ m[ksimum tutulma süresinin mevzu[t t[r[fınd[n
öngörülmediği (Mathloom / Yunanistan) duruml[rd[ hukukilik gerekliliği bir mesele tetkil
etmektedir.
16. Belirli bir h[ss[siyeti bulunm[y[n yetitkin bireylere ilitkin ol[r[k Sözletme’nin 5 § 1 (f) m[ddesi
k[ps[mınd[ bir tutulm[nın m[kul bir tekilde gerekli olm[sı gerekmez. Anc[k, keyfi de olmaz.
Sözletme’nin 5 § 1 (f) m[ddesinin ilk kısmı k[ps[mınd[ ‚keyfilikten uz[k olm[(freedom from
arbitrariness)‛ böylesi bir tutulm[nın iyi niyetle y[pılm[sını gerektirir; tutulma ilgili kitinin ülkeye
izinsiz yoll[rl[ girmesini önlemek [m[cını t[tım[lıdır; söz konusu tedbirin s[dece sud itleyenlere
değil [ynı z[m[nd[ h[y[tl[rınd[n endite duy[r[k kendi ülkelerinden k[d[n kitilere de uygul[n[c[ğı
göz önünde bulundurulduğund[ tutulma kotull[rı ve yeri uygun olm[lıdır; ve tutulma süresi izlenen
[m[cın gerektirdiği m[kul düzeyi [tm[m[lıdır (bk. Saadi / Birletik Kr[llık *BE+, § 64). Eğer tutulma
kotull[rı ve yeri uygun değilse bu durum Sözletmenin 3. m[ddesinin ihl[line yol [d[bilir (bk. örneğin
M.S.S. / Beldik[ ve Yun[nist[n [BD], §§ 205-234; S.Z. / Yunanistan, ve HA.A. / Yunanistan).
17. Ek güvenceler docukl[r[ ve korum[l[rd[n y[r[rl[n[bilmek üzere h[ss[siyetinin
değerlendirilmesine eritimi olm[sı ve ilgili prosedürlerle yönelik bilgilendirilmesi gereken özel
h[ss[siyeti bulun[n kimselere s[ğl[nır (bk. Thimothawes/ Beldik[, ve Abdi Mahamud / Malta).
H[ss[siyetlerin değerlendirilmesinde gerekli [dıml[rım [tılm[m[sı ve gecikmeler ilgili m[k[ml[rın iyi
niyetli oldukl[rın[ d[ir ciddi tüphelerin doğm[sın[ sebebiyet verebilir (Abdullahi Elmi ve Aweys
Abubakar / Malta; Abdi Mahamud / Malta). Eğer tutulma ile hedeflenen [m[d d[h[ h[fif önlemlerle
eritilebiliyors[, h[ss[siyeti bulun[nl[rın tutulm[sı Sözletme’nin 5 § 1 (f) m[ddesine [ykırılık tetkil
eder. Bu durumd[ yerel m[k[ml[rın münferit v[k[y[ özgü kotull[r b[ğl[mınd[ tutulmaya
[ltern[tifler türetmesini gerekmektedir (bk. Rahimi / Yunanistan; Yoh- Ek[le Mw[nje / Beldik[, söz
konusu hükmün ikinci kısmın[ ilitkin ol[r[k). Tutulma kotull[rı, süresi, bireylerin özel h[ss[siyetleri
ve tutulm[nın bır[ktığı etki göz önünde bulundurulduğund[ docukl[rın ve diğer h[ss[siyeti
bulun[nl[rın gödmen ol[r[k tutulm[l[rı Sözletme’nin 5 § 1 (f) m[ddesine ek ol[r[k Sözletme’nin 3.
m[ddesi [nl[mı d[hilinde de sorunl[r[ yol [d[bilir (bk. hükmün ikinci kısmı k[ps[mınd[ y[nınd[
ref[k[t eden birileri bulun[n docukl[rın tutulm[sı h[kkınd[ Popov / Fransa ve S.F. Ve Eiğerleri /
Bulgaristan d[v[sınd[ M[hkeme idtih[dın[ ilitkin genel görüt; ref[k[tsiz docukl[r h[kkınd[ Abdullahi
Elmi ve Aweys Abubakar / Malta; Rahimi / Yunanistan; Mubilanzila Mayeka ve Kaniki Mitunga /
Beldik[, (bu d[v[l[rd[ M[hkeme hem tutul[n docuk ve b[tk[ ülkede ol[n [nnesi [dısından
Sözletme’nin 3. m[ddesinin ihl[l edildiğine hükmetmittir); özel s[ğlık ihtiy[cı ol[n yetitkinler
h[kkınd[ Aden Ahmad / Malta, ve Yoh-Ek[le Mw[nje / Beldik[, ve h[mileliği ilerlemit k[dınl[r
h[kkınd[ M[hmundi ve Eiğerleri / Yun[nist[n; LGBUİ sığınm[cı b[tvur[nın h[ss[siyetinin
Sözletme’nin 5 § 1 (b) m[ddesi k[ps[mınd[ değerlendirilmesine ilitki ol[r[k [yrıc[ bk. O.M. /
Macaristan, § 53). Y[nınd[ ref[k[t eden birileri bulun[n docukl[rın tutulm[sı hem docukl[r hem de
Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi
Son güncelleme t[rihi: 31 Ağustos 2017
12/38

Sözletme İdtih[dı Rehberi-Göd

yetitkinler [dısınd[n Sözletmenin 8. m[ddesi derdevesinde sorun tetkil edebilir (bk. Bistieva ve
Eiğerleri / Polony[ d[v[sınd[ M[hkeme idtih[dın[ ilitkin genel görüt).

3. Usuli güvenceler
18. Sözletme’nin 5 § 2 m[ddesi k[ps[mınd[ y[k[l[n[n her kitiye, özgürlüğünden yoksun
bır[kılm[sının temel hukuki ve m[ddi nedenleri, teknik olm[y[n ve [nl[y[bileceği b[sit bir dilde
if[de edilmeli, böylece Sözletme'nin 5 § 4 m[ddesine göre, özgürlüğünden yoksun bır[kılm[sının
hukukiliğine itir[z edebilmesi idin m[hkemeye b[tvurm[ imk[nın[ k[vutturulm[lıdır (Khlaifia ve
Eiğerleri / İt[ly[ *BE+, § 115). Bu bilgi, kitiye derh[l iletilmelidir [nc[k y[k[l[m[ eylemini
gerdeklettiren memurun bilgiyi, y[k[l[m[nın gerdeklettirilme [nınd[ bütünüyle n[kletmesi zorunlu
değildir. Verilen bilginin ideriğinin yeterli olup olm[m[sı ve z[m[nınd[ söylenmit olup olm[m[sı, her
d[v[nın özelliğine göre değerlendirilmelidir (agy.; bk. Čonka / Belçika; S[[di / Birletik Kr[llık [BD];
Nowak / Ukrayna; Eboub[ / Uürkiye).
19. Sözletme'nin 5 § 4 m[ddesinin (dok kıs[ süreli olm[dığı duruml[rd[ uygul[n[bilir) sınır dıtı
edilmeden önce üd buduk gün süren tutulmalara uygul[n[bileceği tespit edilmittir (bk. A.M. / Fransa,
§ 36). Bu hüküm, tutul[n kimseye 5 § 1 m[ddesinin [nl[mı d[hilinde, özgürlüğünden yoksun
bır[kılm[sının ‚y[s[llığı‛ idin gerekli ol[n usule ve es[s[ ilitkin kotull[rın bir m[hkeme t[r[fınd[n
incelenmesi idin d[v[ [dm[ h[kkı vermektedir (bk. Khl[ifi[ ve Eiğerleri / İt[ly[ *BE+, § 131;
Sözletme’nin 5 § 1 (f) [nl[mı derdevesinde k[ps[mınd[ gerekli y[rgı denetimi k[ps[mı h[kkınd[ A.M.
v. France, §§ 40-41). Sınır dıtı edilmek üzere tutul[nl[rın tutulm[nın Sözletme’nin 5 § 1 (f)
k[ps[mınd[ hukukiliğine ilitkin itir[zd[ bulunm[k üzere [dıl[n d[v[l[rın, sınır dıtı emrinin
uygul[nm[sını [skıy[ [lıcı bir etkiye s[hip olm[sın[ gerek yoktur (agy., § 38). Uutul[n kitinin y[ d[
avukatının Sözletme’nin 5 § 4 m[ddesi derdevesinde d[v[ [dm[sını önlemek idin sınır dıtı itlemlerinin
hızl[ndırıldığı duruml[rd[ bu hüküm ihl[l edilmit olur (Čonka/ Beldik[). Uutul[nl[rın
özgürlüklerinden yoksun bır[kılm[l[rının gerekdeleri h[kkınd[ bilgilendirilmedikleri duruml[rd[
tutulm[l[rın[ itir[z etme h[kl[rı her hâlükârd[ etkili bir temelden m[hrum bır[kılmıttır (Khlaifia ve
Eiğerleri / İt[ly[ *BE+, § 132). Eğer tutul[n[ mevcut hukuk yoll[rın[ ilitkin bilgiler b[tk[ bir dilde
verildiyse ya da pratikte avukatla görütme fırs[tı yoks[ [ynı durum gederlidir (Rahimi / Yunanistan, §
120). Sözletme’nin 5 § 4 m[ddesi k[ps[mınd[ki y[rgıl[m[l[r dekitmeli olm[lıdır ve t[r[fl[r [r[sınd[
sil[hl[rın etitliği s[ğl[nm[lıdır (bk. A. ve Eiğerleri/Birletik Kr[llık *BE+, §§ 203 ve sonr[ki p[r[gr[fl[r;
ve ulus[l güvenlik d[v[l[rı h[kkınd[ Al Husin / Bosna-Hersek (no. 2) ).
20. Ayrıc[ Sözletme’nin 5 § 4 m[ddesi y[k[l[n[nl[r[ y[ d[ tutul[nl[r[ tutulm[l[rının hukukiliğine
ilitkin bir m[hkeme t[r[fınd[n ivedilikle k[r[r verilmesini ve tutulm[ hukuk[ uygun değilse serbest
bır[kılm[l[rının emredilmesini isteme h[kkını sunm[kt[dır (bk. Khl[ifi[ ve Eiğerleri / İt[ly[ *BE+, §
131; Sözletme’nin 5 § 1(f) m[ddesi k[ps[mınd[ tutulm[ hususund[ ‚ivedilik‛ gerekliliğine ilitkin
idtih[t ve bununl[ birlikte hükmün ikinci kısmı idin [yrıc[ bk. Khudyakova / Rusya, §§ 72-100;
Abdulkhakov / Rusya, § 214; M.M. /Bulgaristan). Uutulm[nın incelenmesinin İd hukuk t[r[fınd[n
belirlenen sürelere uygun ol[r[k gerdeklettirilmediği f[k[t objektif ol[r[k b[kıldığınd[ ivedilikle
gerdeklettirildiği duruml[rd[ Sözletme’nin 5 § 4 m[ddesinin ihl[li söz konusu değildir (Aboya Boa
Jean / Malta).

C. Usullere eritim ve kabul tartları
1. İltica usullerine eritim ya da geri göndermenin önüne gedmek idin diğer
usuller
21. Sınırl[rd[ iltic[ b[tvurul[rının incelenmediği y[ d[ reddedildiği d[v[l[r[ (bk. p[r[gr[f 12) ek
ol[r[k M[hkeme, Sözletme’nin 3. m[ddesi b[ğl[mınd[ 13. m[ddesi k[ps[mınd[ z[ten ülkede
bulunan bireylerin iltic[ b[tvurusund[ bulun[m[dığı (bk. A.E.A. / Yunanistan, no. 39034/12, 15 Mart
2018) y[ d[ bu b[tvurul[rın ciddi bir tekilde değerlendirilmediği d[v[l[rı incelemittir (bk. M.S.S. /
Beldik[ ve Yun[nist[n *BE+, §§ 265-322).
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22. M[hkeme, b[tvur[nl[rın sınır dıtı edilmelerine k[rtı [rgüm[nl[rını ciddi ve etkili bir tekilde
sunm[ fırs[tı verildiği d[v[l[rd[ Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4. m[ddesinin ihl[l edilmediğine
k[r[r vermittir (Khl[ifi[ ve Eiğerleri / İt[ly[ [BD).

2. Kabul tartları
23. Sözletme’nin 3. m[ddesinin Yüksek Sözletmeci U[r[fl[r[ yetki [l[nınd[ki herkese ev s[ğl[m[
yükümlülüğü getirdiği teklinde dık[rımd[ bulunul[m[z (bk. Ch[pm[n / Birletik Kr[llık *BE+, § 77).
Aynı z[m[nd[ 3. m[dde mültecilere belirli bir h[y[t st[nd[rdın[ ul[tm[l[rı idin fin[ns[l destek
verme gibi genel bir yükümlülük de yüklememektedir (U[r[khel / İsvidre *BE+, § 75). Anc[k
sığınm[cıl[r, kısıtlı imk[nl[r[ s[hip h[ss[siyeti bulun[n ve özel korum[y[ ihtiy[d duy[nl[r [r[sınd[
yer [lm[kt[dır. Cenevre sözletmesi, Birletmit Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK)
uygul[m[l[rı ve uygul[m[ [l[nı ve Ülkeye K[bul Yönetmeliğinde (Reception Eirective) ort[y[
konul[n st[nd[rtl[r göz önünde bulundurulduğund[ ulusl[r[r[sı ve Avrup[ düzeyinde bu özel
korum[ ihtiy[cın[ yönelik bir fikir birliği v[rdır (bk. M.S.S. / Beldik[ ve Yun[nist[n *BE+, § 251). İltic[
b[tvurusu y[pm[ niyetinde ol[nl[r d[hil olm[k üzere sığınm[cıl[r[ k[l[c[k yer ve yeterli k[bul
t[rtl[rı s[ğl[nm[zs[ bu durum Sözletme’nin 3. M[ddesi k[ps[mınd[ sorunl[r meyd[n[ dık[r[bilir
(agy. *BE+, §§ 235-264; N.U.P. ve Eiğerleri / Fr[ns[). Sözletme’nin 3. M[ddesi k[ps[mınd[ devletler
ref[k[tsiz docukl[rı korum[k ve onl[rın sorumluluğunu üstlenmekle yükümlüdür. Bu hüküm, eğer
docukl[r d[v[lı Eevlete iltic[ b[tvurusund[ bulunm[yıp b[tk[ bir Eevlete iltic[ b[tvurusund[
bulunm[ y[ d[ or[d[ [ilesine k[tılm[ niyetinde ols[ bile yetkili m[k[ml[rın söz konusu docukl[rın
ref[k[tsiz olduğunu tespit etmesini ve uygun tekilde k[l[c[kl[rı yerlere yerlettirmesini
gerekmektedir (bk. C[l[is’deki gedici k[mpt[ki durum[ ilitkin ol[r[k Khan / Fransa; ve Idomeni’deki
gedici k[mpt[ki durum[ ilitkin ol[r[k Sh.D. ve Eiğerleri / Yun[nist[n, Avustury[, Hırv[tist[n,
Macaristan, Kuzey M[kedony[, Sırbist[n ve Sloveny[). Rahimi / Yunanistan (§§ 86-94) d[v[sınd[
M[hkeme, ilgili m[k[ml[r ref[k[tsiz bir sığınm[cı docuk ol[n b[tvur[n[ tutulm[sının [rdınd[n
serbest bır[kılm[sını t[kiben k[l[c[k yer konusund[ destek vermediği idin Sözletme’nin 3.
m[ddesinin ihl[l edildiğine k[r[r vermittir.
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III. Sınır dıtı etme, sudluların iadesi ve benzer durumlara
ilitkin davalarda esasa ve usule ilitkin konular
Sözletme’nin 2. maddesi
‚1. Herkesin y[t[m h[kkı y[s[yl[ korunur. Y[s[nın ölüm cez[sı ile cez[l[ndırdığı bir sudt[n dol[yı
h[kkınd[ m[hkemece hükmedilen bu cez[nın inf[z edilmesi dıtınd[, hid kimsenin y[t[mın[ k[sten son
verilemez.
2. Ölüm, [t[ğıd[ki duruml[rd[n birinde mutl[k zorunlu ol[nı [tm[y[c[k bir güd kull[nımı sonucund[
meyd[n[ gelmitse, bu m[ddenin ihl[line neden olmut s[yılm[z:
(a) bir kimsenin y[s[ dıtı tiddete k[rtı korunm[sının s[ğl[nm[sı;
(b) bir kimsenin usulüne uygun ol[r[k y[k[l[nm[sını gerdeklettirme vey[ usulüne uygun ol[r[k tutuklu
bulun[n bir kitinin k[dm[sını önleme;
(c) bir [y[kl[nm[ vey[ isy[nın y[s[y[ uygun ol[r[k b[stırılm[sı.‛

Sözletme’nin 3. maddesi
‚Hid kimse itkenceye vey[ ins[nlık dıtı y[ d[ [t[ğıl[yıcı mu[mele vey[ cez[y[ t[bi tutul[m[z.‛

Sözletme’nin 6. maddesi
‚1. ...medeni h[k ve yükümlülükleriyle ilgili uyutm[zlıkl[r y[ d[ cez[i [l[nd[ kendisine yöneltilen sudl[m[l[rın... ‚

Sözletme’nin 8. maddesi
‚1. Herkes özel ve [ile h[y[tın[, konutun[ ve y[zıtm[sın[ s[ygı gösterilmesi h[kkın[ s[hiptir.
2. Bu h[kkın kull[nılm[sın[ bir k[mu m[k[mının müd[h[lesi, [nc[k müd[h[lenin y[s[yl[ öngörülmüt
ve demokr[tik bir toplumd[ ulus[l güvenlik, k[mu güvenliği, ülkenin ekonomik ref[hı, düzenin
korunm[sı, sud itlenmesinin önlenmesi, s[ğlığın vey[ [hl[kın vey[ b[tk[l[rının h[k ve özgürlüklerinin
korunm[sı idin gerekli bir tedbir olm[sı durumund[ söz konusu ol[bilir.‛

Sözletme’nin 13. maddesi
‚Bu Sözletme’de t[nınmıt ol[n h[k ve özgürlükleri ihl[l edilen herkes, söz konusu ihl[l resmi bir
hizmetin if[sı idin d[vr[n[n kitiler t[r[fınd[n gerdeklettirilmit ols[ d[hi, ulus[l bir merci önünde etkili
bir yol[ b[tvurm[ h[kkın[ s[hiptir.‛

Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4. maddesi
Y[b[ncıl[rın toplu ol[r[k sınır dıtı edilmesi y[s[ktır.

Sözletme’ye Ek 6 No.lu Protokol’ün 1. maddesi
‚Ölüm cez[sı k[ldırılmıttır. Hid kimse bu cez[y[ d[rptırıl[m[z ve id[m edilemez.‛

Sözletme’ye Ek 6 No.lu Protokol’ün 1. maddesi
‚1. Bir devletin ülkesinde kur[ll[r[ uygun ol[r[k ik[met eden bir y[b[ncı, y[s[y[ uygun tekilde verilmit
bir k[r[rın
uygul[nm[sı dıtınd[ sınır dıtı edilemez ve bu durumd[ bir kimse:
(a) sınır dıtı edilmesine k[rtı gerekdeler öne sürebilme,
(b) durumunu yeniden inceletme,
(c) yuk[rıd[ki [m[dl[rl[, yetkili bir merci önünde vey[ bu merci t[r[fınd[n t[yin edilecek biri y[ d[
birileri önünde kendini temsil ettirme h[kkını h[iz ol[c[ktır.
2. Sınır dıtı edilmenin k[mu düzeni y[r[rı y[ d[ ulus[l güvenlik nedenleri [dısınd[n gerektiği h[llerde, bir
y[b[ncı yuk[rıd[ki 1. m[ddenin [, b ve c bentlerinde öngörülen h[kl[rını kull[nm[d[n sınır dıtı edilebilir.‛
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Sözletme’ye Ek 13 No.lu Protokol’ün 1. maddesi
‚Ölüm cez[sı k[ldırılmıttır. Hid kimse bu cez[y[ d[rptırıl[m[z ve id[m edilemez.‛

A. Sözletme’nin 2 ve 3 maddeleri
1. Mahkeme’nin sığınmaya ilitkin sınır dıtı edilme davalarında Sözletme’nin
2 ve 3. Maddesi kapsamındaki değerlendirmesinin kapsamı ve esasa
ilitkin yönleri
24. Siy[si sığınm[ h[kkı Sözletme'de ve Protokollerinde yer [lm[m[kt[ olup, M[hkeme [sıl sığınm[
b[tvurusunu vey[ Eevletlerin 1751 Cenevre Sözletmesi vey[ Avrup[ Birliği y[s[l[rı k[ps[mınd[ki
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini incelemez ( F.G. / İsved *BE+ *GC+ +, § 116; Sufi ve Elmi /
Birletik Kr[llık , §§ 212 ve 226). Anc[k M[hkeme, Sözletmeci bir Eevlet t[r[fınd[n bir y[b[ncının
ülkeden dık[rılm[sının Sözletme’nin 2. ve 3. m[ddesi k[ps[mınd[ detitli hususl[r[ yol [d[bileceğine
ve sınır dıtı edildiğinde hedef ülkede 2. ve 3. m[ddeye [ykırı bir müd[h[le ile k[rtı k[rtıy[ k[lm[ riski
bulunduğun[ in[nm[k idin ciddi gerekdelerin sunulduğu duruml[rd[ Sözletme k[ps[mınd[ söz
konusu Eevletin sorumlu tutul[c[ğın[ hükmetmittir. Bu t[rtl[rd[, Sözletme’nin 2. ve 3. m[ddeleri
söz konusu kitiyi o ülkeye sınır dıtı etmeme yükümlülüğünü if[de eder (FG / İsved §§ 110-111).
Özellikle b[tvur[nın ölüm cez[sın[ d[rptırılm[sı b[kımınd[n Sözletme’nin 2. M[ddesine ilitkin sınır
dıtı edilme d[v[l[rı genellikle 3. m[dde k[ps[mınd[ki konul[rı d[ gündeme getirmektedir (bk.
At[ğıd[ 40. P[r[gr[f): Bunun sebebi, 2. ve 3. m[dde k[ps[mınd[ y[pıl[n değerlendirmelerde ilgili
ilkelerin [ynı olm[sıdır. Sınır dıtı edilme d[v[l[rınd[ M[hkeme y[ her iki m[dde k[ps[mınd[ki
meseleleri birbiriyle ilitkilendirilemez bulur ve bu meseleleri birlikte inceler (bk. FG / İsved (*BE+, §
110; LM ve Eiğerleri / Rusy[, § 108) y[ d[ 2. M[dde k[ps[mınd[ki tik[yeti 3. M[dde k[ps[mınd[ki
[n[ tik[yete b[ğl[ntılı ol[r[k ele [lınır (bk. J.H. / Birletik Kr[llık § 36).
25. M[hkeme, dok s[yıd[ d[v[d[ söz konusu kitinin sınır dıtı edilmesi h[linde, gideceği ülkede 2 y[
d[ 3'üncü m[ddelere [ykırı bir mu[meleye m[ruz k[lm[ riskiyle k[rtı k[rtıy[ k[l[c[ğın[ in[nm[k idin
önemli d[y[n[klı gerekdelerin sunulup sunulm[dığını incelemit ve k[r[r vermittir. M[hkeme F.G. /
İsved(*BE+, §§ 110-127) ve J.K. Ve Eiğerleri / İsved(*BE+, §§ 66-105) Büyük E[ire k[r[rl[rınd[; özellikle
risk değerlendirmesi(genel bir tiddet durumu, b[tvur[nın hedeflenen grub[ üyeliği gibi kendine özgü
kotull[r, [yrı [yrı ele vey[ toplu ol[r[k değerlendirildiğinde gerdek bir risk oluttur[bilecek diğer
bireysel risk f[ktörleri, özel grupl[r t[r[fınd[n kötü mu[mele riski, id udut [ltern[tifinin v[rlığının
güvenirliği, mente ülke r[porl[rının değerlendirilmesi, isp[t yükümlülüğünün d[ğıtılm[sı, bir risk
göstergesi ol[r[k gedmitte m[ruz k[lınmıt kötü mu[mele ve yerinde mültecilik f[[liyetleri),
M[hkemenin değerlendirmesinin niteliği ve b[tvur[nın henüz sınır dıtı edilmediği duruml[rın ex
nunc(‚tu [nd[n sonr[‛) değerlendirmesine (kitinin sınır dıtı edilmit olduğu sen[ryol[r idin bk. X /
İsvidre; ve A.S. / Fransa) ilitkin ilgili ilkeleri büyük öldüde ort[y[ koymuttur.
26. Yerel m[k[ml[r[ düten usuli yükümlülükler b[kımınd[n, M[hkeme, F.G. / İsved d[v[sınd[,
Sözletme'nin 2. ve 3. m[ddelerinde güvence [ltın[ [lın[n h[kl[rın mutl[k niteliğini ve sığınm[cıl[rın
sık sık kendilerini idinde bulduğu s[vunm[sız konumu göz önünde bulundur[r[k; Sözletmeci
devletlerden birinin belirli bir bireyin söz konusu ülkeye döndükten sonr[ söz konusu hükümlerin
ihl[li sonucund[ kötü mu[mele riskine m[ruz k[l[bileceğine yönelik olgul[rd[n h[berd[r edilmesi
halinde, Sözletme'nin 2. ve 3. m[ddeleri k[ps[mınd[ki yükümlülüklerin, yetkililerin bu riskin
değerlendirmesini re’sen y[pm[l[rını gerektirdiğini [dıklığ[ k[vutturmuttur. İsp[t yükümlülüğün
d[ğıtımın[ ilitkin ol[r[k, M[hkeme, J.K. ve Eiğerleri / İsved d[v[sınd[ (*BE+, §§ 71 ve sonr[ki
p[r[gr[fl[r) iltic[ prosedürlerinde ilgili tüm olgul[rı tespit etmenin ve bu husust[ bir değerlendirme
y[pm[nın sığınm[ ve gödmenlik m[k[ml[rının ort[k görevi olduğunu [dıklığ[ k[vutturmuttur. Bir
t[r[ft[n, her ne k[d[r M[hkeme, bir sığınm[cının delil topl[m[d[ k[rtıl[t[bileceği tüm zorlukl[rı
dikk[te [lm[nın önemli olduğunu k[bul ettiyse de kendi kitisel duruml[rı üzerindeki yükümlülük
sığınm[cıl[r[ [ittir. Eiğer t[r[ft[n, k[mu m[k[ml[rının korum[ s[ğl[m[ becerisi de d[hil olm[k
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üzere, b[tk[ bir Eevletteki genel durum, yetkili yerel gödmenlik m[k[ml[rının kendi ir[desiyle
(proprio motu) olutturulm[lıdır. K[bul eden Eevlet t[r[fınd[n gedmitte 3. m[ddeye [ykırı bir tekilde
gerdeklettirilen kötü mu[melelere ilitkin ol[r[k, M[hkeme, gedmitte y[t[n[n ve 3. m[ddeye [ykırı
bir tekilde gerdeklettirilen kötü mu[melelerin gelecekteki gerdek bir kötü mu[mele riskinin güdlü bir
göstergesi ol[c[ğını dütünmektedir. M[hkeme’nin söz konusu ilkeyi b[tvur[n t[r[fınd[n söz konusu
ülkedeki genel durum h[kkınd[ güvenilir ve nesnel k[yn[kl[rd[n gelen bilgilere d[y[n[r[k, ol[yl[rın
genel ol[r[k tut[rlı ve güvenilir bir [dıkl[m[sını y[pılm[sı t[rtın[ b[ğl[mıt olm[sının bu durum
üzerinde bir etkisi yoktur. Bu gibi duruml[rd[, yükümlülük, bu riskle ilgili tüpheleri ort[d[n k[ldırm[
b[kımınd[n Hükümet’e doğru k[y[r.
27. M[hkeme, yuk[rıd[ belirtilen ilkelerin tümü idin genit bir idtih[t gelittirmittir. Örnek ol[r[k, ülke
m[tery[llerine [tfedilen [ğırlık [dısınd[n, bk. Sufi ve Elmi / Birletik Kr[llık (§§ 230-234); b[tvur[nın
güvenilirliğinin değerlendirilmesi idin bk. N. / Finlandiya, A.F. / Fransa ve M.O. / İsvidre; ve yerel
m[k[ml[rın, bir b[tvuru s[hibi t[r[fınd[n, korum[ t[leplerinin temeli ile ilgili ol[r[k b[tl[ngıdt[n
itib[ren y[ d[ d[h[ sonr[ ileri sürülen belgelerin uygunluğunu, özgünlüğünü ve isp[t değerini
değerlendirme yükümlülüğü b[kımınd[n bk. M.D.; ve M.A. / Beldik[, Singh ve Eiğerleri / Beldik[ ve
İsvidre. Yine örnek ol[r[k, bk. M[hkeme'nin hedef ülkedeki durumun sınır dıtı etmenin Sözletme’nin
3. M[ddesinin ihl[l edilmesi [nl[mın[ gelecek bir h[lde olduğun[ k[r[r verdiği Sufi ve Elmi / Birletik
Kr[llık; Mog[ditu'd[ki genel tiddet durumu ve ülkesinde yerinden edilmit kitilere yönelik k[mpl[r[
güvenli eritim eksikliği ve bur[d[ki dehtet verici kotull[r h[kkınd[ bk. S[l[h Sheekh / Holl[nd[;
sistem[tik ol[r[k risk [ltınd[ ol[n bir grub[ mensup b[tvur[n h[kkınd[ki bir risk değerlendirmesi ile
ilgili ol[r[k; ve y[ygın cinsel tiddet gibi toplums[l cinsiyetle ilgili zulmün detitli bidimleri ve
sen[ryol[rı h[kkınd[ M.M.R. / Hollanda (k.k), erkek destek [ğının bulunm[dığı iddi[sı (R.H. / İsved),
[yrılmıt bir k[dın[ y[pıl[n kötü mu[mele (N. / İsved), bir ilitki sebebiyle [ile üyeleri t[r[fınd[n
y[pıl[n kötü mu[mele (R.E. / Fr[ns[ §§ 36-45), namus cinayetleri ve zorla evlendirme (A.A. ve
Eiğerleri / İsved) ve k[dın sünneti (R.B.A.B. / Hollanda; Sow / Beldik[).
Zorl[ fuhut ve / vey[ bir ins[n tic[reti [ğın[ zorl[ yeniden d[hil edilmeye ilitkin ol[r[k L.O. / Fransa
(k.k.). M[hkeme, V.F. / Fr[ns[ k[r[rınd[ Sözletme’nin 4. m[ddesi k[ps[mınd[ risk değerlendirmesi
y[p[rken, bu m[ddenin ülke sınırl[rı dıtınd[ uygul[n[bilirliğini [dık bır[kmıttır: Bu husust[, M.O. /
İsvidre d[v[sı sınır dıtı edildikten sonr[ zorl[ d[lıttırılm[ riski ile ilgili olup ve 4. m[dde k[ps[mınd[
y[pıl[n tikâyet, id hukuk yoll[rının tüketilmemesi nedeniyle k[bul edilemez bulunmuttur.
28. Kötü mu[mele riskinin kitinin cinsel yöneliminden k[yn[kl[nm[sı durumund[, cinsel yönelimin
kitinin kimliğinin temel bir yönü olm[sı gerekdesiyle kötü mu[meleye m[ruz k[lm[m[k idin cinsel
yönelimin gizlenmesi istenmeyebilir (I.K. / İsvidre (k.k.)). Bir kitinin dini in[ndl[rı konusund[ d[ benzer
konul[r gündeme gelebilir (bk. A. / İsvidre).

2. Üdüncü bir ülkeye sınır dıtı etme
27. M[hkeme t[r[fınd[n 2. vey[ 3. m[dde uy[rınc[ incelenen sınır dıtı etme d[v[l[rının doğunluğu,
b[tvur[nın k[dtığı ülkeye sınır dıtı edilmesiyle ilgili olm[kl[ birlikte, bu d[v[l[r, b[tvur[nın üdüncü
bir ülkeye sınır dıtı edilmesiyle b[ğl[ntılı ol[r[k d[ ort[y[ dık[bilir. Bu durum, kitinin k[dtığı ülkeye
keyfi ol[r[k sınır dıtı edilme riski nedeniyle (M.S.S. / Beldik[ ve Yun[nist[n *BE+, §§ 323-360) veya
k[bul eden Eevletin [lım kotull[rının yetersiz olm[sı ([ynı k[r[rd[. *BE+, §§ 362-368) vey[ sınır dıtı
eden Eevletin [lıcı Eevletten temin[tl[r [lm[sını gerektirebilecek tekilde özel güvenlik z[fiyetlerine
k[rtı korun[klı [lım tesislerine eritiminin g[r[nti edilmemesi nedeniyle (bk. U[r[khel / İsvidre [BD];
Ali ve Eiğerleri / İsvidre ve İt[ly[ (k.k.); Ojei / Hollanda (k.k.)) Eublin Uüzüğü k[ps[mınd[ y[pıl[n
tr[nsferlerde ort[y[ dık[bilir. Son ol[r[k, b[tvur[nı mente ülkesine zincirleme ol[r[k geri gönderme
riski [ltın[ sok[n bu durum ‚güvenli üdüncü ülke‛ ol[r[k k[bul edilmeyen üdüncü bir ülkeye sınır dıtı
edilmeyle b[ğl[ntılı ol[r[k ort[y[ dık[bilir (M.A. ve Eiğerleri / Litv[ny[; B[b[j[nov / Uürkiye).
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3. Usuli hususlar
30. Kitinin sınır dıtı edilmesinin kendisini Sözletme'nin 2. vey[ 3. m[ddesine [ykırı mu[meleye
m[ruz bır[k[c[ğı konusund[ ‚t[rtıtm[y[ [dık bir tik[yeti‛ olduğund[; diğerlerinin y[nı sır[, 2. vey[
3. M[ddeye [ykırı gerdek bir mu[mele ve otom[tik [skıy[ [lm[ etkisi riskinden korkm[k idin önemli
gerekdeler bulunduğun[ yönelik iddi[l[rın b[ğımsız ve titiz bir bidimde incelenmesini gerektiren
Sözletme'nin 13. m[ddesi uy[rınc[, uygul[m[d[ ve hukukt[ id düzeyde etkili bir hukuk yolun[ s[hip
olm[lıdır (M.S.S. / Beldik[ ve Yun[nist[n *BE+, §§ 288 ve 271; M[hkemenin sınır dıtı d[v[l[rınd[ 2.
vey[ 3. m[ddelerle b[ğl[ntılı ol[r[k ele [lın[n 13. m[dde k[ps[mınd[ki gerekliliklere ilitkin genel bir
b[kıt idin, özellikle bk. [ynı k[r[rd[. §§ 286-322; Abdolkh[ni ve K[rimni[ / Uürkiye, §§ 106-117;
Gebremedhin [Gaberamadhien] / Fransa §§ 53-67; I.M. / Fransa; Ch[h[l / Birletik Kr[llık *BE+, §§
147-154; , Sh[m[yev ve Eiğerleri / Gürcist[n ve Rusy[ § 460). Sığınm[ d[v[l[rınd[ Sözletme'nin 35 §
1. m[ddesi uy[rınc[ tüketilmesi gereken hukuk yoll[rının etkinliği hususu söz konusu olduğund[ d[
[ynı ilkeler gederlidir (A.M. / Holl[nd[ §§ 65-69). Sığınm[ t[lebinde bulun[nl[r ile ilgili ol[r[k
M[hkeme, özellikle bireylerin [nl[dıkl[rı bir dilde izlenecek iltic[ prosedürü ve h[kl[rı h[kkınd[
yeterli bilgiye s[hip olm[sı ve ilgili m[k[ml[r[ kur[c[kl[rı ilitkide güvenilir bir iletitim sistemine
eritimlerinin bulunm[sı gerektiğini tespit etmittir: M[hkeme [yrıc[ tercüm[nl[rın mevcudiyetini,
mül[k[tl[rın eğitimli personel t[r[fınd[n y[pılıp y[pılm[dığını, sığınm[cıl[rın [dli y[rdım[ eritimi
olup olm[dığını dikk[te [l[r[k sığınm[cıl[r[ h[kl[rınd[ k[r[r verilirken gerekdelerin bildirilmesinin
gerekli olduğu k[n[[tine v[rmıttır (bk. M.S.S. / Beldik[ ve Yun[nist[n *BE+, §§ 300-302, 304 ve 306310; [yrıc[ bk. Abdolkh[ni ve K[rimni[ / Uürkiye; ve Hirsi J[m[[ ve Eiğerleri / İt[ly[ *BE+, § 204).
31. Sözletme'nin 6. m[ddesi, sığınm[ t[lebinin reddedilmesi nedeniyle sığınm[cının m[ruz k[ldığı
z[r[rl[r[ ilitkin [dıl[n t[zmin[t d[v[l[rı b[ğl[mınd[ sığınm[, sınır dıtı etme ve ilgili itlemlerle konu
b[kımınd[n(ratione materiae) b[ğd[tm[m[kt[dır (Maaouia / Fransa *BE+, §§ 38-40; Onyejiekwe /
Avusturya (k.k.) § 34; sığınm[ t[lebinin reddedilmesi nedeniyle sığınm[cının m[ruz k[ldığı z[r[rl[r[
ilitkin bir d[v[ ile ilgili ol[r[k bk. Panjeheighalehei / Danimarka ( k.k.).
32. Sığınm[ t[lebinin m[kul bir sürede incelenememesi 8. m[ddeyi ihl[l edebilir (bk. BAC /
Yunanistan ) ve 13. m[dde k[ps[mınd[ki bir hukuk yolunun [tırı uzunluğu, norm[lde yeterli ol[n
niteliğine gölge dütürebilir ( M.S.S. / Beldik[ ve Yunanistan) *BE+, § 272). Öte y[nd[n, bir b[tvur[nın
sığınm[ t[lebinin hızlı bir tekilde sonudl[ndırılm[sı gerekliliği, söz konusu kitiyi keyfi sınır dıtı
edilmelere k[rtı korum[k idin gerekli usuli güvencelerin etkinliğinden d[h[ [ğır b[sm[m[lıdır.
Sözletme’nin 3. M[ddesinde ile birlikte Sözletme’nin 13. M[ddesinde yer [l[n gerekliliklere [ykırı bir
bidimde, hızl[ndırılmıt sığınm[ prosedürleri b[ğl[mınd[ olduğu gibi bir t[lepte bulunm[k ve / vey[
d[h[ sonr[ verilen sınır dıtı edilme k[r[rını temyiz etmek idin m[kul olm[y[n kıs[ bir süre sınırı
konulm[sı, söz konusu hukuk yolunu uygul[m[d[ etkisiz h[le getirebilir (bk. ilk sığınm[ b[tvurusu
idin bet günlük bir sınırı ve temyiz idin 48 s[[tlik bir süre sınırı konulm[sının söz konusu hükümleri
ihl[l ettiğinin tespit edildiği I.M. / Fransa; R.D. / Fransa, §§ 55-64).
33. Ayrıc[ bk. sınır dıtı etme d[v[l[rınd[ 8. m[dde ile birlikte ele [lın[n 13. m[dde k[ps[mınd[ki
gerekliliklerle ilgili ol[r[k hızl[ndırılmıt iltic[ prosedürlerine genel b[kıt De Souza Ribeiro / Fransa
*BE+ (§§ 82-83). 4 No.lu Protokol'ün 4. m[ddesi ile birlikte ele [lın[n 13. m[dde k[ps[mınd[ki
gereklilikler idin bk. Khl[ifi[ ve Eiğerleri / İt[ly[ *BE+ (§§ 266-281; [yrıc[ bk. Hirsi J[m[[ ve Eiğerleri /
İt[ly[ [BD]; Sh[rifi ve Eiğerleri / İt[ly[ ve Yun[nist[n; ve Čonk[ / Beldik[).

4. Ulusal güvenliğe ilitkin davalar
34. Mahkeme genellikle ulus[l güvenliğe tehdit olutturduğu dütünülen sınır dıtı edilmesine ilitkin
d[v[l[rı ele [lmıttır (bk. örneğin A.M. / Fransa ). M[hkeme, def[l[rc[ 3. m[ddenin mutl[k olduğunu
ve sınır dıtı edilmek üzere ort[y[ kon[n nedenler k[rtısınd[ kötü mu[mele riskini [ğırlığını
belirlemenin mümkün olm[dığı k[n[[tine v[rmıttır ( S[[di / İt[ly[ *BE+, §§ 125 ve 138;, Othman
(Abu K[t[r) / Birletik Kr[llık §§ 183-185). M[hkeme, sınır dıtı etme d[v[l[rını k[r[r[ b[ğl[rken
gerekli tüm bilgilere s[hip olm[dıkl[rı t[kdirde, yerel m[k[ml[rın bulgul[rın[ (örneğin ulus[l güvenlik
nedeniyle sınır dıtı etme) güvenemez (bkz. X / İsved ).
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5. Sudluların iadesi
35. Sözletmeci bir Eevlet t[r[fınd[n gerdeklettirilen i[de itlemi Sözletme’nin 3. m[ddesi
k[ps[mınd[ detitli hususl[r[ yol [d[bilir ve kiti i[de edildiğinde hedef ülkede ve 3. m[ddeye [ykırı bir
müd[h[le ile k[rtı k[rtıy[ k[lm[ riski bulunduğun[ in[nm[k idin ciddi gerekdelerin sunulduğu
duruml[rd[ Sözletme k[ps[mınd[ söz konusu Devlet sorumlu tutulur (Soering / Birletik Kr[llık, §§
88-71). Uygul[m[d[ i[de ve sınır dıtı edilme itlemleri [r[sınd[ dok [z f[rk ol[bileceğinden, b[tk[ bir
Eevlette 3. m[ddeye [ykırı gerdek bir kötü mu[mele riski olup olm[dığı sorusu, kitinin bu Eevlete
sınır dıtı edilmesinin hukuki d[y[n[ğın[ b[ğlı ol[m[z (B[b[r Ahm[d ve Eiğerleri / Birletik Kr[llık, §§
168 ve 176;, Ur[belsi / Beldik[§ 116). Örneğin, i[de t[lepleri geri dekilebilir ve Sözletmeci Eevlet yine
de söz konusu kitiyi b[tk[ gerekdelerle kendi topr[kl[rınd[n dık[rm[y[ k[r[r verebilir; vey[ bir
Devlet, bir i[de t[lebi bulunm[dığı h[lde, h[kkınd[ b[tk[ bir Eevlette cez[ y[rgıl[m[l[rı yürütülen
(vey[ z[ten m[hkum edilmit) birini sınır dıtı etmeye k[r[r verebilir; ve bir Eevlette h[kkınd[ verilen
k[r[rın uygul[nm[sınd[n korktuğu idin k[d[n bir kitinin, i[de [nl[tm[sı k[ps[mı dıtınd[, b[tvurusu
b[t[rısız bir mülteci ol[r[k söz konusu Eevlete geri gönderildiği duruml[r d[ ol[bilir (d[h[ det[ylı
refer[ns idin bk. B[b[r Ahm[d ve Eiğerleri / Birletik Kr[llık , § 168). Ayrıc[, Eevletlerin bir siy[si
güdümlü sudl[rl[ sudl[n[n (bk. Mamazhonov / Rusya ) ve sığınm[ b[tvurusund[ bulun[n vey[ b[tk[
bir ülkede mülteci ol[r[k t[nın[n [nc[k i[desi istenen kitiler h[kkınd[ki, i[de t[leplerini k[bul ettiği
duruml[r d[ söz konusu ol[bilir . M.G. / Bulgaristan ).
36. Kitinin diğer bir Eevlette ölüm cez[sın[ d[rptırılm[sı konusund[ gerdek bir riskle k[rtı k[rtıy[
k[l[c[ğın[ in[nm[k idin önemli gerekdelerin gösterildiği duruml[rd[, Sözletme'nin 2. ve 3. m[ddeleri
ile 6 No.lu Protokol'ün 1. m[ddesi vey[ 13 No.lu Protokol'ün 1. m[ddesi ([t[ğıd[ 40. p[r[gr[f[
b[kınız), söz konusu kitinin b[tk[ bir Eevlete i[desini, sınır dıtı edilmesini vey[ b[tk[ bir tekilde
gönderilmesini y[s[kl[m[kt[dır ( Al-Saadoon ve Mufdhi / Birletik Kr[llık §§ 123 ve 140-143; A.L.
(X.W.)/ Rusya §§ 63-66; Sh[m[yev ve Eiğerleri / Gürcist[n ve Rusy[ § 333). Benzer tekilde, fiili veya
hukuki ol[r[k serbest bır[kılm[ ol[sılığı olm[ksızın bir kitiyi ömür boyu h[pis cez[sın[ d[rptır[n bir
Eevlete i[de itlemi de benzer tekilde ihl[le konu ol[bilir (bk. B[b[r Ahm[d ve Eiğerleri ve Eiğerleri /
Birletik Kr[llık ve Ur[belsi / Beldik[ [yrıc[ ömür boyu h[pis cez[l[rı ve M[dde 3 idin bk. Murray /
Hollanda [BD] ve Hutchinson / Birletik Kr[llık *BE+. Kitiyi t[lep eden Eevletin 3. m[ddeye [ykırı kötü
mu[melesi, tutuklulukt[ kötü kotull[r ve kötü mu[mele (bk. Allanazarova / Rusya ) ya da ilgili bireyin
kendine özgü z[fiyetleri idin yetersiz ol[n tutukluluk kotull[rı ( [kıl h[st[sı bir bireyin i[desi
h[kkınd[ki Asw[t / Birletik Kr[llık) d[hil olm[k üzere detitli bidimlerde ol[bilir.
37. M[hkeme t[r[fınd[n diplom[tik güvenceler b[kımınd[n incelenen kriterler Othman (Abu
Qatada) / Birletik Kr[llık d[v[sınd[ (§§ 186-187) belirlenmittir.
38. Sözletme'nin 6. m[ddesi, i[de y[rgıl[m[l[rın[ konu b[kımınd[n uygul[n[bilir değildir (
M[m[tkulov ve Ask[rov / Uürkiye *BE+, §§ 81-83).

6. Ciddi derecede hasta kimselerin sınır dıtı edilmesi
39. Mahkeme, P[poshvili / Beldik[ *BE+ d[v[sınd[ ciddi derecede h[st[ kimselerin sınır dıtı edilmesi
hususund[, ins[ni k[ygıl[rın ne z[m[n diğer dık[rl[rd[n d[h[ [ğır b[sıp ne z[m[n b[sm[y[c[ğını
özetlemit ve [dıklığ[ k[vutturmuttur. Gürcist[n v[t[nd[tı ol[n b[tvur[n, k[mu y[r[rı gerekdesiyle
sınır dıtı edilmit ve 10 yıl boyunc[ Beldik['y[ tekr[r girmesi y[s[kl[nmıttır (cez[i m[hkûmiyet).
B[tvur[n[ h[pish[nede iken, ciddi h[st[lık (kronik lenfositik lösemi, hep[tit C ve tüberküloz) tethis,
kon[r[k ted[visine b[tl[nmıttır. E. / Birletik Kr[llık d[v[sınd[ki muhtemel ölüm durumun dıtınd[,
daha sonra verilen N. / Birletik Kr[llık *BE+ k[r[rı, bu b[ğl[md[ 3. M[dde k[ps[mınd[ bir sorun[ yol
[d[bilecek ‚diğer dok istisn[i d[v[l[r[‛ [tıft[ bulunmuttur. Büyük E[ire P[poshvili / Beldik[,
d[v[sınd[, muhtemel ölüm riski [ltınd[ olm[m[sın[ r[ğmen, ciddi derecede h[st[ bir kitinin s[ğlık
durumunun k[bul eden ülkede uygun tekilde ted[vi edilememesi vey[ böyle bir ted[viye eritim
eksikliğinin bulunm[sı nedeniyle ciddi derecede [cı dekmesine yol [d[bilecek vey[ y[t[m
beklentisinde önemli bir [z[lm[y[ sebep ol[bilecek tekilde ciddi, hızlı ve geri dönütü olm[y[n bir
kötületme riskiyle k[rtı k[rtıy[ olduğun[ in[nm[k idin es[slı gerekdeler sunul[r[k h[st[nın sınır dıtı
edildiği duruml[r[‛ [tıft[ bulun[r[k; ‚dok istisn[i d[v[l[rın‛ n[sıl [nl[tılm[sı gerektiğini belirtmittir
([ynı kararda., § 183). Büyük E[ire [yrıc[ korum[ yükümlülüğünün öncelikle [t[ğıd[ki unsurl[rı
y[nsıt[n uygun yerel prosedürler yoluyl[ yerine getirileceğini [dıkl[mıttır ( [ynı k[r[rd[, , §§ 18519/38

193): Bun[ göre, b[tvur[nl[r, gerdek bir 3. m[ddeye [ykırı mu[mele riskine m[ruz k[l[c[kl[rın[
‚in[nm[k idin es[slı gerekdeler olduğunu gösterebilen‛ k[nıtl[r sunm[lıdır. Büyük E[ire [yrıc[, 3.
m[ddenin önleyici [m[cının doğ[sınd[ belirli bir düzeyde spekül[syonun b[rındırdığını ve
b[tvur[nl[rın iddi[l[rının [dık bir k[nıtını sunm[l[rı gerekmediğini k[ydetmittir. Bu tür k[nıtl[rın
sunulm[ [m[cı, i[deyi gerdeklettiren Eevlet yetkilileri t[r[fınd[n öne sürülen tüpheleri ort[d[n
k[ldırm[ktır. Sınır dıtı edilmenin ilgili kitiler üzerindeki etkisi, sınır dıtı itleminden önceki s[ğlık
durumu ile itlemden sonr[ bu s[ğlık durumunun n[sıl değiteceği k[rtıl[ttır[r[k değerlendirilmelidir.
Bu b[ğl[md[, Eevlet, diğerlerinin y[nı sır[ ([) k[bul eden Eevlette genel ol[r[k mevcut ol[n s[ğlık
sisteminin b[tvur[nın h[st[lığının ted[visinde ‚3. m[ddeye [ykırı bir mu[meleye m[ruz k[lm[sını
önlemek idin uygul[m[d[ yeterli ve uygun‛ olup olm[dığını (Büyük E[ire i[deyi gerdeklettiren
Eevlette mevcut ol[n s[ğlık sisteminin kıy[s ol[r[k [lınm[y[c[ğını belirtmittir) ve (b) bireyin hedef
ülkede Eevlette böyle bir s[ğlık sistemine (bu b[ğl[md[ ilgili m[sr[fl[r, sosy[l ve [ile [ğının v[rlığı ve
gerekli b[kım[ eritmek idin gidilecek mes[fe etit ol[r[k önemlidir.)gerdekten ne öldüde
eritebileceğini dikk[te [lm[k zorund[dır. Sınır dıtı etmenin ilgili kiti üzerindeki etkisi konusund[
‚ciddi tüpheler‛ dev[m ederse, yetkililer sınır dıtı edilmenin ön kotulu ol[r[k hedef Eevletten
‚bireysel ve yeterli‛ güvenceler [lm[kl[ yükümlüdür. Ciddi h[st[lıkt[n must[rip bir kitinin, uygun
tıbbi ted[vinin mevcudiyeti ile ilgili tüpheler k[rtısınd[ mente ülkesine gönderilmesinin teklif
edilmesi de 8. maddeyi ihlal edebilir (, [ynı k[r[rd[.§§ 221-226).

B. İdam cezası: 6 No.lu Protokol’ün 1. maddesi ve 13 No.lu
Protokol’ün 1. maddesi
40. Avrup[ Konseyinin hemen hemen tüm üye Eevletleri t[r[fınd[n on[yl[n[n Sözletme'ye Ek 6 ve
13 no.lu Protokoller, Sözletme’nin ölüm cez[sının Sözletme’nin 3. m[ddesi [nl[mınd[ ins[nlık dıtı
ve [t[ğıl[yıcı mu[mele vey[ cez[ ol[r[k k[bul edilmesinin önünde herh[ngi bir engel bır[km[y[c[k
tekilde, Sözletme'nin 2. m[ddesinin her kotuld[ fiziksel [cının y[nı sır[ ölümün önceden bilinmesi
sonucund[ yoğun bir psikolojik [cıy[ d[ yol [d[n ölüm cez[sını y[s[kl[dığı teklinde yoruml[nm[sın[
k[tkıd[ bulunmuttur. Aynı z[m[nd[ M[hkeme, 13 No.lu Protokol'ün 1. m[ddesinin, bireyin söz
konusu ülkede ölüm cez[sın[ m[ruz k[lm[ riskiyle k[rtı k[rtıy[ k[c[ğın[ in[nm[k idin önemli
gerekdelerin sunulduğu duruml[rd[ b[tk[ bir Eevlete i[desini vey[ sınır dıtı edilmesini y[s[kl[dığın[
hükmetmittir ([ynı kararda., § 123). Anc[k, Ir[klı sivillerin Ir[k't[ f[[liyet gösteren Birletik Kr[llık
yetkilileri t[r[fınd[n sivillerin ölüm cez[sıyl[ k[rtı k[rtıy[ k[ldığı kotull[r [ltınd[ Ir[k cez[ id[resine
teslim edilmesini ilgilendiren Al-S[[doon ve Mufdhi / Birletik Kr[llık k[r[rınd[, M[hkeme, 3.
m[ddenin ihl[l edildiğini tespit ettikten sonr[, b[tvur[nl[rın Sözletme'nin 2. m[ddesi ve 13 no.lu
Protokol'ün 1. m[ddesi uy[rınc[ s[hip olduğu h[kl[rın d[ ihl[l edilip edilmediğini incelemeyi gerekli
görmemittir (, [ynı k[r[rd[.§§ 144-145). Ölüm cez[sın[ d[rptırıldığınd[n tüphelenilen bir teröristin
Gu[nt[n[mo'd[ki ABE deniz üssüne ol[ğ[nüstü tr[nsferini ilgilendiren Al Nashiri / Polonya k[r[rınd[
M[hkeme, M[hkeme, b[tvur[nın Polony['d[n tr[nsferi sır[sınd[, k[tıl[c[ğı [skeri bir komisyon
nezdindeki durutm[sınd[n sonr[ ölüm cez[sın[ m[ruz k[l[bileceği konusund[ önemli ve
öngörülebilir bir risk bulunduğunu tespit etmittir (, [ynı k[r[rd[. §§ 566-579).
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C. Adaletten adık bir tekilde mahrum bırakma: 5 ve 6. madde
41. Bir kitinin v[rıt ülkesinde [dık bir tekilde Sözletme'nin 5. vey[ 6. M[ddelerinin ihl[li riskiyle k[rtı
k[rtıy[ olduğu duruml[rd[, bu hükümler istisn[i ol[r[k kitinin sınır dıtı edilmesine, i[desine vey[
b[tk[ bir tekilde gönderilmesine engel tetkil edebilir. M[hkemenin henüz ‚[d[letten [dık bir tekilde
m[hrum bır[km[‛ k[vr[mını d[h[ kesin ol[r[k t[nıml[m[sı gerekmese de, b[zı h[ksızlık bidimlerinin
bu tür bir mu[mele [nl[mın[ gelebileceğine hükmetmittir(bk. Genel b[kıt H[rkins / Birletik Kr[llık.
(k.k.) *BE+, §§ 62-65): B[tvur[nın gıy[bınd[ verilen ileride söz konusu sudl[m[nın es[sının yeninden
incelenip k[r[r[ b[ğl[nm[ ol[sılığı bulunm[y[n bir m[hkumiyet k[r[rı; doğ[sı gereği durutm[sız
gerdeklettirilen ve s[vunm[ h[kl[rın[ hidbir tekilde s[ygı gösterilmeyen bir y[rgıl[m[; tutukluluğun
hukuk[ uygunluğunu incelenmesi idin b[ğımsız ve t[r[fsız bir m[hkemeye eritim olm[ksızın
tutukl[m[; özellikle y[b[ncı bir ülkede tutuklu bulun[n bir kitinin [vuk[t[ eritiminin k[sıtlı ve
sistem[tik ol[r[k reddedilmesi; 3.M[ddeye [ykırı bir bidimde ve s[nığın vey[ üdüncü bir kitinin
itkence sonucu elde edilen if[delerin cez[ y[rgıl[m[l[rınd[ kull[nılm[sı.

D. Madde 8
1. Sınır dıtı edilme
42. E[v[lı Eevletin topr[kl[rınd[ y[s[dıtı ol[r[k bulun[n ve bu nedenle ‚yerletik gödmen‛ ol[r[k
k[bul edilemeyen y[b[ncıl[rın ülke sınır dıtı edilmesi konusund[ bk. Butt / Norved; ‚Yerletik
gödmenler‛ y[ni ev s[hibi bir ülkede h[lih[zırd[ resmi ol[r[k ik[met h[kkı t[nınmıt ol[n ve örneğin
ilgili kiti bir sudt[n hüküm giydiği idin d[h[ sonr[ söz konusu h[kkın geri dekildiği kitiler h[kkınd[
M[hkeme Üner / Holl[nd[ *BE+ (§§ 54-60) k[r[rınd[ Sözletme'nin 8. m[ddesiyle uyumluluğu
değerlendirmek idin ilgili kriterleri belirlemittir: B[tvur[n t[r[fınd[n itlenen sudun niteliği ve
ciddiyeti; b[tvur[nın sınır dıtı edileceği ülkede k[ldığı süre; sudun itlenmesinden bu y[n[ geden süre
ve b[tvur[nın söz konusu süre z[rfınd[ki d[vr[nıtı; ilgili detitli kitilerin uyrukl[rı; evliliğin süresi gibi
b[tvur[nın [ile durumu ve diftin [ile y[t[mının etkinliğini if[de eden diğer f[ktörler; [ile ilitkisine
girildiği sır[d[ etin sudt[n h[berd[r olup olm[dığı; evlilikten docuk olup olm[dığı ve y[tl[rı; etin
b[tvurucunun sınır dıtı edilmesi gereken ülkede k[rtıl[t[bileceği zorlukl[rın ciddiyeti; docukl[r idin
en iyi t[rtl[r ve docukl[rın ref[hı, özellikle b[tvur[nın herh[ngi bir docuğunun, b[tvur[nın sınır dıtı
edileceği ülkede k[rtıl[t[bileceği zorlukl[rın ciddiyeti; ve ev s[hibi ülke ve gidilecek ülke ile sosy[l,
kültürel ve [ilevi b[ğl[rın s[ğl[mlığı.
43. Mahkeme, bu kriterleri Üner / Holl[nd[ *BE+ d[v[sınd[n bu y[n[ birdok d[v[d[ uygul[mıttır,
[nc[k her bir kritere yüklenecek [ğırlık d[v[nın özel kotull[rın[ göre değitecektir (Maslov /
Avusturya *BE+, § 60). Örneğin, M[hkeme, diğer teylerin y[nı sır[, yetitkin bir ‚y[b[ncının‛, tüm
h[y[tı boyunc[ sınır dıtı edileceği d[v[lı Eevlette doğmut ve y[t[mıt olduğu gerdeğinin sınır dıtı
edilmesini engellemediğini tespit etmittir (Kaya / Almanya , § 64). Anc[k, docukluğunun ve
gendliğinin t[m[mını vey[ büyük bir kısmını y[s[l ol[r[k ev s[hibi ülkede gediren yerletik
gödmenlerin ihr[d edilmesinin h[klı gerekdelere d[y[ndırılm[sı idin oldukd[ ciddi sebeplere ihtiy[d
v[rdır (Maslov / Avusturya *BE+, § 45). Docuk ol[r[k itlenen sudl[rd[n hüküm giymit gend
yetitkinlerin sınır dıtı edilmeleri ile ilgili ol[r[k, bk. Maslov / Avusturya [BD] ve A.A. / Birletik Kr[llık .
Oturm[ izninin ipt[li y[ d[ sınır dıtı edilmeye ilitkin nih[i k[r[r ile gerdekteki sınır dıtı etme itlemi
[r[sınd[ önemli bir z[m[n [tımı olm[sı durumund[, bu süre z[rfınd[ki gelitmeler dikk[te [lın[bilir ( ,
Ejimson / Almanya § 61). H[s[nb[sic / İsvidre, k[r[rınd[ M[hkeme oturm[ izninin ipt[li ve sınır dıtı
etme k[r[rının düzensizliğin ve sudun önlenmesinden ziy[de, ülkenin ekonomik ref[hıyl[ ilgili olduğu
bir sen[ryoyu ele [lmıttır. ‚Yerletik gödmenlerin‛ sınır dıtı edilmesi ve 8. M[ddeye ilitkin son
davalarda Mahkeme, yerel m[hkemelerin ol[yl[rı özenle incelediği, Sözletme idtih[dını uygul[dığı ve
b[tvur[nın kitisel dık[rl[rını d[v[d[ki d[h[ genel k[mu y[r[rın[ k[rtı yeterli öldüde dengelediği
k[n[[tine v[rmıttır.
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Ort[d[ güdlü nedenlerin olduğu duruml[r dıtınd[, M[hkeme es[s[ ilitkin kendi değerlendirmesini
(özellikle or[ntılılığın olgus[l [yrıntıl[rın[ ilitkin kendi değerlendirmesini ideren) yetkili ulus[l
m[k[ml[rın değerlendirmesinin yerine koym[z (Ndidi / Birletik Kr[llık, § 66; Levakovic / Danimarka).
Bunun [ksine, yerel m[hkemelerin M[hkemenin y[rdımcı rolünü kull[nm[sını engelleyerek
k[r[rl[rını yeterince gerekdelendirmedikleri ve ihr[d k[r[rının or[ntılılığını yüzeysel ol[r[k incelediği
duruml[rd[, böyle bir k[r[r[ d[y[n[n bir sınır dıtı etme itlemi, 8. m[ddeyi ihl[l edecektir (I.M. /
İsvidre). Adıkl[nm[y[n bilgiler temelinde ik[met izninin ipt[li ve ulus[l güvenlik özel b[ğl[mınd[
yeterli usuli güvencelerin v[rlığı konusund[, bk. Gazpar / Rusya.

2. Oturma izinleri
44. M[hkeme, [ile birletmesi [m[cıyl[ bölgeye eritim ile ilgili sen[ryol[r[ (bk. Yuk[rıd[ki 5-8.
P[r[gr[fl[r) ek ol[r[k, d[v[lı Eevletin topr[kl[rınd[ bulun[n kitilerin oturm[ izninin reddedilmesi
hususun[ ve bu kitilere oturm[ izni verilmesi konusund[ pozitif bir yükümlülük bulunup
bulunm[dığın[ yönelik d[v[l[rı 8. m[dde k[ps[mınd[ incelemittir (bk. Jeunesse / Hollanda [BD];
Rodrigues da Silva ve Hoogkamer / Hollanda ; ayrıc[ cez[i sudl[rd[n hüküm giymit bir kiti idin bk.
Ejimson / Almanya). M[hkeme [yrıc[, oturm[ izni t[lebinin itleme koyulm[sı idin ön kotul ol[r[k
ödenecek id[ri ücretlerle ilgili ol[r[k; bir y[b[ncının id hukukt[ öngörülen t[rtl[rı yerine getirmesi
t[rtıyl[, d[v[lı Eevlette y[s[l ol[r[k ik[met etmesine izin verecek ik[met iznini [l[bileceği id[ri usule
etkin eritiminin olup olm[dığını d[ incelemittir (GR / Hollanda). B[tvur[nın st[tüsünün
belirsizliğinden ve y[b[ncı bir ülkede k[lm[sınd[n etkilenebildiği öldüde, bir gödmenin özel h[y[t
dık[rl[rının korunm[sı ile ilgili ol[r[k, bk. Abuhmaid / Ukrayna ([yrıc[ sığınm[cı b[kımınd[n bk.
B.A.C. / Yunanistan).
B[tvur[nın oturm[ izni b[tvurusunun s[ğlık durumun[ göre sonudl[ndırılm[sı [yrımcı bir d[vr[nıttır
ve 8. maddeyle b[ğl[ntılı ol[r[k 14. m[ddeyi ihl[l eder (Kiyutin / Rusya ;b[tvur[nl[rın HIV- pozitif
olm[sı nedeniyle oturm[ izinlerinin reddedilmesi ile ilgili ol[r[k Novruk ve Eiğerleri / Rusy[ ).

3. Uyruk
45. Hoti / Hırv[tist[n d[v[sınd[ M[hkeme, v[t[nsız bir kiti ol[n b[tvur[nın ik[met durumunun
belirsizliğinden dol[yı ik[met durumunun etkin bir tekilde norm[llettirilme ol[sılığının bulunm[m[sı
nedeniyle 8.M[ddenin ihl[l edildiğine k[r[r vermittir. 8.M[dde, belirli bir uyruk vey[ v[t[nd[tlık
edinme h[kkını g[r[nti etmez, [nc[k v[t[nd[tlık t[lebinin keyfi bir tekilde reddedilmesi, b[zı
duruml[rd[ Sözletme'nin 8. m[ddesi uy[rınc[ bireyin özel h[y[tı üzerinde y[r[t[c[ğı etki nedeniyle
b[zı sorunl[r[ yol [d[bilir ( Slivenko ve Eiğerleri / Letony[ (k.k.) *BE+, § 66; , Genovese / Malta § 30).
Aynısı, h[lih[zırd[ edinilmit ol[n v[t[nd[tlığın ipt[li idin de gederlidir; denetim, ipt[lin keyfi olup
olm[dığını ve ipt[lin sonudl[rının b[tvur[n b[kımınd[n sonud doğurup doğurm[dığını
değerlendirmeyi gerektirir (ipt[le r[ğmen d[v[lı ülkede k[l[n bir kiti idin, bk. Ramadan / Malta § 85
ve b[tvur[nın ulus[l güvenliğe yönelik bir tehdit ol[r[k görülerek yurtdıtınd[yken v[t[nd[tlıkt[n
dık[rıldığı ve d[v[lı Eevletin topr[kl[rın[ girme h[kkının elinden [lındığı K2 / Birletik Kr[llık (k.k)).
İlgili ilkeler [yrıc[ p[s[portl[r[ el konm[sı ve p[s[portun itleme konm[sının reddedilmesi idin de
gederlidir (eski Sovyetler Birliği V[t[nd[tl[rın[ verilen p[s[portl[rın gedersiz kılınm[sı uygul[m[sın[
ilitkin ol[r[k Alpeyeva ve Dzhalagoniya / Rusya ).
46. P[s[port s[hibi olm[ h[kkı ve v[t[nd[tlık h[kkı, Sözletmenin 6. M[ddesinin [m[dl[rı
b[kımınd[n medeni h[k ol[r[k k[bul edilmezler ( Sergey Smirnov / Rusya (k.k)).
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E. Sözletme’ye Ek 6 No.lu Protokol’ün 1. maddesi
47. Sınır dıtı edilme durumund[, 6. Protokolü on[yl[mıt bir devletin topr[kl[rınd[ k[nuni ol[r[k
ik[met eden y[b[ncıl[r d[ [ynı z[m[nd[ 1. m[ddesinde öngörülen özel güvencelerden de
y[r[rl[nm[kt[dır (bk. C.G. ve Eiğerleri / Bulgaristan, § 60). Bu hüküm, b[tvur[nın sınır dıtı
edilmesine d[ir k[r[r yürürlüğe girmemit ve ols[ bile gederli olup, yetkili m[k[ml[rın, ulus[l güvenlik
d[v[l[rı d[ d[hil olm[k üzere her d[v[d[ b[tvur[nın güvencelerden f[yd[l[n[bilmesi idin sınır dıtı
etme itleminin gerekdelerini belirtmelerini t[rt kotm[kt[dır (bk. Ljatifi / eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti).

F. Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4. maddesi
48. Eenizde geri püskürtme y[ d[ yuk[rıd[ [dıkl[n[n sınırl[rd[ y[ d[ y[kınınd[ sınır dıtı edilmeler
dıtınd[ (bk. yuk[rıd[ki 11-12. P[r[gr[fl[r), M[hkeme, d[v[lı Eevletin topr[kl[rınd[ bulun[n
y[b[ncıl[rın (Čonka / Belçika ve Sultani / Fransa'd[ki sığınm[cıl[r) toplu ol[r[k sınır dıtı edilmesini
ele [lmıttır; d[v[lı devlette k[nuni ol[r[k ik[met edip etmediklerine b[kılm[ksızın Gürcist[n / Rusy[
(I) *BE+, § 160) d[v[sınd[ki gödmenler. M[hkemenin Sözletme’ye Ek 4 No.lu Protokol’ün 4.
M[ddesinin ihl[l edildiğini tespit ettiği Čonka / Belçika ve Gürcist[n / Rusy[ (I) *BE+ k[r[rl[rınd[,
sınır dıtı edilmeleri pl[nl[n[n bireyler [ynı etnik kökene s[hipti (ilk d[v[d[ Slov[ky['d[ y[t[y[n
Rom[n [ileler ve ikinci d[v[d[ Gürcist[n v[t[nd[tl[rı.)
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IV. Geri gönderme öncesi ve geri gönderme
Sözletme’nin 3. maddesi
‚Hid kimse itkenceye vey[ ins[nlık dıtı y[ d[ [t[ğıl[yıcı mu[mele vey[ cez[y[ t[bi tutul[m[z.‛

Sözletme’nin 5. maddesi
‚1. Herkes özgürlük ve güvenlik h[kkın[ s[hiptir. At[ğıd[ belirtilen h[ller dıtınd[ ve y[s[nın
öngördüğü usule uygun olm[d[n hid kimse özgürlüğünden yoksun bır[kıl[m[z:
(a) Kitinin, yetkili bir m[hkeme t[r[fınd[n verilmit m[hkûmiyet k[r[rı sonr[sınd[ y[s[y[ uygun ol[r[k
tutulm[sı;
(b) Kitinin, bir m[hkeme t[r[fınd[n y[s[y[ uygun ol[r[k verilen bir k[r[r[ uym[m[sı sebebiyle vey[
y[s[nın öngördüğü bir yükümlülüğün uygul[nm[sını s[ğl[m[k [m[cıyl[ y[s[y[ uygun ol[r[k
y[k[l[nm[sı vey[ tutulm[sı;
(c) Kitinin bir sud itlediğinden tüphelenmek idin in[ndırıcı sebeplerin bulunduğu vey[ sud itlemesine
y[ d[ sudu itledikten sonr[ k[dm[sın[ engel olm[ zorunluluğu k[n[[tini doğur[n m[kul gerekdelerin
v[rlığı h[linde, yetkili [dli merci önüne dık[rılm[k üzere y[k[l[nm[sı vey[ tutulm[sı;
(d) Bir küdüğün gözetim [ltınd[ eğitimi idin usulüne uygun ol[r[k verilmit bir k[r[r gereği tutulm[sı
vey[ yetkili merci önüne dık[rılm[k üzere y[s[y[ uygun ol[r[k tutulm[sı;
(e) Bul[tıcı h[st[lıkl[rın y[yılm[sını engellemek [m[cıyl[, h[st[lığı y[y[bilecek kitilerin, [kıl
h[st[l[rının, [lkol vey[ uyutturucu m[dde b[ğımlıl[rının vey[ serserilerin y[s[y[ uygun ol[r[k
tutulm[sı;
(f) Kitinin, usulüne [ykırı surette ülke topr[kl[rın[ girmekten [lıkonm[sı vey[ h[kkınd[ derdest bir
sınır dıtı y[ d[ i[de itleminin olm[sı nedeniyle y[s[y[ uygun ol[r[k y[k[l[nm[sı vey[ tutulm[sı.
2. Y[k[l[n[n her kitiye, y[k[l[nm[ nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü sudl[m[nın en kıs[
sürede ve [nl[dığı bir dilde bildirilmesi zorunludur.
3. İtbu m[ddenin 1 (c) fıkr[sınd[ öngörülen kotull[r uy[rınc[ y[k[l[n[n vey[ tutul[n herkesin derhal
bir hâkim vey[ y[s[yl[ [dli görev y[pm[y[ yetkili kılınmıt s[ir bir k[mu görevlisinin önüne dık[rılm[sı
zorunlu olup bu kiti m[kul bir süre idinde y[rgıl[nm[ y[ d[ y[rgıl[m[ süresince serbest bır[kılm[
h[kkın[ s[hiptir. Serbest bır[km[, ilgilinin durutm[d[ h[zır bulunm[sını s[ğl[y[c[k bir temin[t t[rtın[
b[ğl[n[bilir.
4. Y[k[l[m[ vey[ tutulm[ yoluyl[ özgürlüğünden yoksun kılın[n herkes, tutulm[ itleminin y[s[y[
uygunluğu h[kkınd[ kıs[ bir süre idinde k[r[r verilmesi ve eğer tutulm[ y[s[y[ [ykırı ise, serbest
bır[kılm[sı idin bir m[hkemeye b[tvurm[ h[kkın[ s[hiptir.
5. Bu m[dde hükümlerine [ykırı bir y[k[l[m[ vey[ tutm[ itleminin m[ğduru ol[n herkes t[zmin[t
h[kkın[ s[hiptir.‛

Sözletme’nin 8. maddesi
‚1. Herkes özel ve [ile h[y[tın[, konutun[ ve y[zıtm[sın[ s[ygı gösterilmesi h[kkın[ s[hiptir.
2. Bu h[kkın kull[nılm[sın[ bir k[mu m[k[mının müd[h[lesi, [nc[k müd[h[lenin y[s[yl[ öngörülmüt
ve demokr[tik bir toplumd[ ulus[l güvenlik, k[mu güvenliği, ülkenin ekonomik ref[hı, düzenin
korunm[sı, sud itlenmesinin önlenmesi, s[ğlığın vey[ [hl[kın vey[ b[tk[l[rının h[k ve özgürlüklerinin
korunm[sı idin gerekli bir tedbir olm[sı durumund[ söz konusu ol[bilir.‛

Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi
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Mahkeme İd Tüzüğü’nün 37. maddesi
1. E[ire vey[ gerektiği t[kdirde, Bölüm B[tk[nı vey[ bu m[ddenin 4. fıkr[sı uy[rınc[ [t[n[n nöbetdi
bir y[rgıd, t[r[fl[rd[n birinin y[ d[ ilgili herh[ngi bir kitinin t[lebi üzerine vey[ re’sen, t[r[fl[rın y[r[rı
vey[ önlerindeki y[rgıl[m[nın uygun tekilde görülebilmesi idin [lınm[sı gerektiğini dütündükleri gedici
tedbirleri taraflara bildirebilir.
2. Uygun olduğu dütünülen duruml[rd[, belirli bir d[v[d[ [lın[n tedbire ilitkin bildirim v[kit
gedirilmeksizin B[k[nl[r Komitesi’ne verilebilir.
3. E[ire y[ d[ gerektiği t[kdirde Bölüm B[tk[nı vey[ bu m[ddenin 4. fıkr[sı uy[rınc[ [t[n[n nöbetdi
bir y[rgıd, bildirdikleri bir gedici tedbirin uygul[nm[sıyl[ b[ğl[ntılı bir konu h[kkınd[ t[r[fl[rd[n bilgi
talebinde bulunabilir.
4. M[hkeme B[tk[nı, gedici tedbir t[lepleri konusund[ k[r[r vermek üzere Bölüm B[tk[n
Y[rdımcıl[rını nöbetdi y[rgıdl[r ol[r[k [t[y[bilir.

A. Dolatım özgürlüğüne dair kısıtlamalar ve geri gönderme
amacıyla tutma
49. Bir y[b[ncıy[ nih[i bir sınır dıtı emri tebliğ edilir edilmez, bu kitinin v[rlığı [rtık ‚y[s[l‛ değildir
ve 4 no.lu Protokol’ün 2. m[ddesince güvence [ltın[ [lın[n dol[tım özgürlüğü h[kkın[ d[y[n[m[z
(Piermont /Fransa, § 44).
50. 5 § 1 (f) m[ddesinin ikinci yönü uy[rınc[, Eevletler, bir kitinin sınır dıtı edilmesi vey[ i[desi idin
onu tutm[ h[kkın[ s[hiptir. Keyfi ol[r[k nitelendirilmeyi önlemek [m[cıyl[, 5 § 1(f) m[ddesi
uy[rınc[, tutulm[ iyi niyetle gerdeklettirilmelidir; Hükümetin d[y[ndığı tutulm[ gerekdesiyle y[kınd[n
b[ğl[ntılı olm[lı; tutulm[ yeri ve kotull[rı uygun olm[lı; ve tutulm[ süresinin uzunluğu, izlenen [m[d
idin m[kul bir tekilde gerekli ol[nın ötesine gedmemelidir (A. ve Eiğerleri/Birletik Kr[llık *BE+, § 164).
Tutulm[nın, örneğin bir kitinin sud itlemesini vey[ k[dm[sını önlemek [m[cıyl[ m[kul bir tekilde
gerekli olduğunun dütünülmesi gerekmemektedir; [nc[k tutulm[ s[dece sınır dıtı etme veya iade
itlemleri dev[m ettiği müddetde gerekdelendirilecektir ([ynı k[r[rd[).Bu tür itlemler gerekli özenle
kovutturulm[dığı t[kdirde, tutulm[y[, 5 § 1(f) m[ddesi uy[rınc[ [rtık izin verilmeyecektir ([ynı
kararda.). Ülke dıtın[ dık[rm[ k[r[rının ulus[l hukuk vey[ Sözletme hukuku uy[rınc[ gerekdelendirilip
gerekdelendirilmeyeceği meselesi, 5. m[dde uy[rınc[ önemsizdir (M ve Eiğerleri/Bulg[rist[n § 63).
Bununl[ birlikte, sığınm[cıl[rın iltic[ b[tvurul[rı k[r[r[ b[ğl[nm[d[n önce sınır dıtı edilememeleri
nedeniyle M[hkeme, b[zı d[v[l[rd[, henüz k[r[r[ b[ğl[nm[mıt ol[n bir iltic[ b[tvurusund[ bulun[n
bir b[tvur[nın tutulm[sı ve onun sınır dıtı edilmesi ol[sılığı [r[sınd[ y[kın bir b[ğl[ntı vey[ ulus[l
m[k[ml[r b[kımınd[n iyi niyet tespitinde bulunm[mıttır (bk., kötü niyet örnekleri idin
R.U./Yunanistan, §§ 74-75; [yrıc[ bk., Longa Yonkeu/Letonya § 143; ve Čonk[/Beldik[, § 42). Bir
y[b[ncının, örneğin geri gönderme 3. m[ddeye [ykırı ol[c[ğı idin timdiki t[rtl[r[ göre geri
gönderilememesi h[linde, bir kitinin muhtemel ol[r[k sınır dıtı edilmesini ‚[ktif denetim‛ [ltınd[
tutm[ politik[sı, ‚sınır dıtı etme [m[cıyl[ gerdeklettirilen eylem‛ [nl[mın[ gelecek tekilde yeterince
kesin vey[ belirli değildir (ulus[l güvenlik d[v[l[rı d[hil olm[k üzere A. ve Eiğerleri/Birletik Kr[llık
*BE+ d[v[sı, §§ 166-167) (a.g.e.,§§ 162-170; bk., [yrıc[, M[hkeme’nin, b[tvur[nı tutm[ gerekdesinin
hidbir güvenli üdüncü ülkenin b[tvur[nı k[bul etmeyeceğinin netletmesinin [rdınd[n gederliliğini
k[ybettiğine k[r[r verdiği Al Husin /Bosna- Hersek (no. 2) d[v[sı; güvenlik tehdidi olutturduğu
dütünülen bir gödmenin tutulm[sının 5 § 1(f) m[ddesine uygun olduğu k[r[rını verdiği d[v[ idin, bk.,
K.G./Beldik[).
51. Eevletler bir geri gönderme itlemini org[nize etmek [m[cıyl[ [ktif bir d[b[ göstermeli, somut
[dıml[r [tm[lı ve örneğin, k[bul eden devlet yetkililerinin kendi v[t[nd[tl[rını tespit etmede y[v[t
olduğu durumd[ (bk., örneğin, Singh/Dek Cumhuriyeti) ya da kimlik belgeleri ile ilitkili sorunl[r olm[sı
durumunda (M ve Eiğerleri/Bulg[rist[n ) gerekli özen t[rtın[ uym[k [m[cıyl[ k[bulü güvence [ltın[
[lm[k idin gösterilen d[b[l[r[ ilitkin delil s[ğl[m[lıdır.
Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi
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Uutulm[nın 5 § 1(f) m[ddesinin ikinci yönüyle uyumlu olm[sı idin, sınır dıtı etmenin vey[ i[denin
y[pıl[c[ğın[ d[ir gerdekdi bir ol[sılık bulunm[lıdır; sınır dıtı etmenin, bir y[b[ncının itbirliğine ihtiy[d
duyulm[sı ve onun bu itbirliğini s[ğl[m[yı istememesi nedeniyle ol[n[ksız olm[sı vey[ ol[n[ksız h[le
gelmesi durumund[, tutulm[nın söz konusu y[b[ncının sınır dıtı edilmesi [m[cıyl[ gerdeklettirildiği
söylenemez (bk.,Mikolenko/Estonya d[v[sınd[, M[hkeme, yetkililerin, b[tvur[nın derh[l ülke dıtın[
dık[rılm[sı ol[sılığının bulunm[dığı durumd[ onun sınır dıtı etme merkezinde uzun süreli tutulm[sı
h[ricinde önlemlerinin olduğu k[n[[tindeydi (bk., [yrıc[, Louled, Massoud /Malta, §§ 48-74; Kim
/Rusya ve Al Husin/Bosna Hersek (no. 2)). Bununl[ birlikte, M[hkeme, b[tvur[nı geri göndermek
isteyen yetkililerin b[tvur[nın v[t[nd[tı olduğu iddi[ edilen ülkedeki mevkid[tl[rıyl[ uzun bir süre
boyunca irtibat halinde kalmaların[ k[rtın b[tvur[nın b[tk[ bir ülkenin v[t[nd[tı olduğunu iddi[
ettiği, kimliğini [dıkl[m[k idin itbirliğinde bulunm[yı reddettiği ve M[hkeme’yi v[t[nd[tlığı
konusund[ k[ndırm[y[ d[lıttığı bir durumun b[tvuru h[kkının kötüye kull[nılm[sı [nl[mın[
geldiğine k[r[r vermittir (bk.,Bencheref/İsved (k.k..)). Ayrıc[, v[rıt ülkesindeki durum dikk[te
[lındığınd[ gerdekdi bir sınır dıtı etme ol[sılığı d[ bulunm[y[bilir (b[tvur[nın p[s[portunu ibr[z
ettiğinde Suriye v[t[nd[tı olduğunun tespit edildiği ve Suriye'deki kötületen sil[hlı d[tıtm[nın bilinen
bir husus olduğu S.Z./Yunanistan d[v[sı).
52. M[hkeme t[r[fınd[n M[hkeme İd Uüzüğü'nün 37. m[ddesi uy[rınc[ gedici bir tedbir
bildiriminde bulunulm[sının (bk., [t[ğıd[ 56. p[r[gr[f), söz konusu bireyin t[bi tutul[bileceği
özgürlükten yoksun bır[km[nın Sözletme’nin 5 § 1 m[ddesine uygun olup olm[dığı hususund[
hidbir etkisi bulunm[m[kt[dır (Gebremedhin, [Gaberamadhien] /Fransa, § 64). E[v[lı Eevletlerin,
M[hkeme t[r[fınd[n bildirilen gedici tedbire uygun ol[r[k b[tvur[nl[rı sınır dıtı etmekten
k[dınm[l[rı h[linde, M[hkeme, b[zı d[v[l[rd[, sınır dıtı vey[ i[de itlemlerinin gedici ol[r[k [skıy[
[lınm[l[rıyl[ birlikte yine de "dev[m ettiğini" k[bul etmeye ve bu nedenle, 5 § 1 (f) m[ddesinde ihl[l
meyd[n[ gelmediğini k[bul etmeye h[zırdı (bk., Azimov/Rusya, § 160). Aynı z[m[nd[, M[hkeme
t[r[fınd[n gedici bir tedbirin bildirilmesi nedeniyle id hukuk y[rgıl[m[l[rının [skıy[ [lınm[sı,
b[tvur[nın m[kul olm[y[n bir tekilde uzun bir süre boyunc[ h[pis cez[sın[ d[rptırıldığı bir duruml[
sonudl[nm[m[lıdır ( a.g.e.,§ 161). 5 § 1 (f) m[ddesi [z[mi z[m[n sınırl[m[sı idermemektedir;
dol[yısıyl[, sınır dıtı etme itlemlerinin uzunluğunun bu hüküm k[ps[mınd[ki tutulm[nın y[s[llığını
etkileyip etkileyemeyeceği meselesi, s[dece her d[v[nın kendine özgü kotull[rın[ b[ğlıdır (Auad
/Bulgaristan, § 128 ve J.N./Birletik Kr[llık). M[hkeme, [yrıc[, gödmenlerin tutulm[sının otomatik
y[rgıs[l denetiminin, Sözletme'nin 5 § 1 m[ddesinin temel bir gerekliliği olm[dığın[ k[r[r vermittir (
J.N. /Birletik Kr[llık, § 76). Yetkililerin M[hkeme t[r[fınd[n bildirilen bir gedici tedbiri göz önünde
bulundur[r[k üdüncü bir ülkeye geri göndermeyi org[nize etmeye d[lıtm[l[rı durumund[, tutulma 5
§ 1 (f) m[ddesi k[ps[mın[ girebilir (M ve Eiğerleri/Bulg[rist[n, § 63).
53. Özel h[ss[siyetleri bulun[n kitilerin tutulm[sın[ ilitkin ol[r[k, [ynı hususl[r, hükmün ilk kısmı
k[ps[mınd[ uygul[ndığı gibi 5 § 1 (f) m[ddesinin ikinci kısmı k[ps[mınd[ d[ gederlidir (bk. yuk[rıd[
16. p[r[gr[f ve örnek ol[r[k, Rahimi /Yunanistan ve Yoh-Ek[le Mw[nje/Beldik[). Sınır dıtı edilmek
üzere tutulmadaki [dlık grevi sır[sınd[ tıbbi ted[vi ile ilgili ol[r[k, bk., Ceesay /Avusturya.
54. 5 §§ 2 ve 4 m[ddesi k[ps[mınd[ usuli güvenceler ile ilgili ol[r[k, bk., yuk[rıd[ 18-20.
p[r[gr[fl[r. Bununl[ birlikte, ülke dıtın[ dık[rılınc[y[ k[d[r tutulm[nın y[rgıs[l denetiminin etkinliği
ve 5 § 4 m[ddesinin gereklilikleri ile ilgili ol[r[k özellikle id hukukun eksikliklerine ilitkin bir dizi d[v[
bulunm[kt[dır (bk., örneğin, S.D./Yunanistan, §§ 68-77; Louled Massoud / Malta, §§ 27-47; ve A.B.
ve Eiğerleri/Fr[ns[, §§ 126-138).

B. Geri gönderilecek kitilere sağlanacak yardım
55. Geri gönderilecek ol[n y[b[ncıl[r[ tıbbi, sosy[l y[rdım vey[ diğer y[rdım türlerini s[ğl[m[
yönünde 3.m[dde uy[rınc[ pozitif bir yükümlülüğün v[rlığı ve k[ps[mı ile ilgili ol[r[k, bk.,Hunde/
Hollanda (k.k.), ve (yetkililerin geri gönderme ile b[ğl[ntılı ol[r[k k[lm[l[rın[ neden oldukl[rı [ğır
h[mile ol[n bir b[tvur[n ve küdük docukl[rı ile ilgili Shioshvili ve Eiğerleri / Rusy[ ).
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C. Zorla geri gönderme
56. Ülke dıtın[ dık[rılm[sın[ k[r[r verilen bir kitinin intih[r etme tehdidinde bulunm[sı, önceden
intih[r giritimi k[ydı bulun[n b[tvur[nl[rı d[ k[ps[y[c[k tekilde söz konusu tehditlerin
gerdekletmesini önlemek idin somut önlemlerin [lınm[sı t[rtıyl[, Eevletin öngörülen tedbiri
uygul[m[kt[n k[dınm[sını gerektirmemektedir (bk., Al-Z[w[ti[ /İsved (k.k.), § 56). Y[b[ncıl[rın
sey[h[t idin tıbbi ol[r[k uygun olup olm[dığı konusund[ tüphelerin olduğu durumlarda yetkililer,
y[b[ncıl[rın özel ihtiy[dl[rı idin uygun önlemlerin [lınm[sını s[ğl[m[lıdır (a.g.e.,§ 58). Mubilanzila
Mayeka ve K[niki Mitung[/Beldik[ (§§ 64-61) k[r[rınd[, M[hkeme, bet y[tınd[ki ref[k[tsiz bir
docuğun, mente ülkesine or[d[ b[kımı s[ğl[nm[ksızın geri gönderilme tekli yönünden 3. m[ddenin
ihl[l edildiğine k[r[r vermittir. Sınır dıtı etme sürecinde k[mu görevlileri t[r[fınd[n y[pıl[n kötü
mu[mele duruml[rı 3. m[ddeyi ihl[l edebilir (bk, Uhuo/Kıbrısk[r[rı; bu k[r[rd[, M[hkeme, kötü
muamele iddiası nedeniyle 3. m[ddenin m[ddi yönünün ihl[l edilmediğine, yetkililerin b[tvur[nın
sınır dıtı edilmesi süreci sır[sınd[ kötü mu[mele gördüğü iddi[sıyl[ ilgili tikâyetlerini etkili bir tekilde
sorutturm[m[l[rı nedeniyle hükmün usulü yönünün ihl[l edildiğine k[r[r vermittir. Bununl[
ber[ber, 8. m[dde uy[rınc[ bir sorunu gündeme getirebilecek ol[n geri gönderme sürecindeki
gizlilik ihl[lleri, i[de üzerine 3. m[ddeye [ykırı ol[r[k bir kötü mu[mele riskine yol [d[bilir (bk., İsved
yetkililerinin F[s mevkid[tl[rını b[tvur[nın bir terör tüphelisi olduğu konusund[ bilgilendirdiği X
/İsved k[r[rı).

D. Madde 37 / Gedici tedbirler
57. M[hkeme, bir b[tvuru [ldığınd[, M[hkeme İd Uüzüğü’nün 37. m[ddesi uy[rınc[, d[v[lı Eevleti,
d[v[yı incelediği sır[d[ [lınm[sı gerektiğini dütündüğü belirli gedici tedbirleri bildirebilir. Yerletik
idtih[dı ve uygul[m[sın[ göre, M[hkeme, [nc[k ciddi ve tel[fisi mümkün olm[y[n bir z[r[r ile ilgili
gerdek ve y[kın bir risk bulunm[sı durumund[ gedici tedbirleri bildirir. Bu tedbirler, en y[ygın
ol[r[k, bir Eevletten, kitileri ölüm, itkence vey[ b[tk[ bir kötü mu[meleyle k[rtı k[rtıy[
k[l[c[kl[rının iddi[ edildiği ülkelere geri göndermekten k[dınm[sının t[lep edilmesinden
olutm[kt[dır. Birdok durumd[ bu, t[lepleri sonund[ reddedilmit ol[n ve geri gönderilmelerini vey[
sınır dıtı edilmelerini önlemek idin yerel düzeyde durdurucu etkiye s[hip hidbir ek itir[z h[kkı
bulunm[y[n sığınm[cıl[r vey[ sınır dıtı edilecek kitiler ile ilgilidir (bk., yuk[rıd[ 30. p[r[gr[f).
Anc[k, M[hkeme, docukl[rın tutulm[sı dâhil olm[k üzere gödle ilgili diğer d[v[ türlerinde gedici
tedbirleri de bildirmittir. E[v[lı Eevletin M[hkeme t[r[fınd[n bildirilen herh[ngi bir 37. m[dde
tedbirine uym[m[sı, Sözletme’nin 34. m[ddesinin ihl[li [nl[mın[ gelmektedir (bk., Mamatkulov ve
Ask[rov /Uürkiye *BE+, §§ 77-127; [yrıc[ bk., Savriddin Dzhurayev/Rusya ve M.A./Fransa).

1. Madde 39 / Gedici tedbirler
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V. Diğer dava konuları
Sözletme’nin 4. maddesi
‚1. Hid kimse köle y[ d[ kul durumund[ tutul[m[z.
2. Hid kimse zorl[ d[lıttırıl[m[z ve zorunlu d[lıtm[y[ t[bi tutul[m[z.
3. At[ğıd[ki h[ller, bu m[dde [nl[mınd[ ‚zorl[ d[lıttırm[ y[ d[ zorunlu d[lıtm[‛ s[yılm[z:
(a) Bu Sözletme’nin 5. m[ddesinde öngörülen kotull[r[ uygun ol[r[k tutulu bulun[n bir kimseden,
tutulu bulunduğu sır[d[ vey[ t[rtlı t[hliyeden y[r[rl[ndığı süre idinde ol[ğ[n ol[r[k y[pm[sı istenilen
bir it;
(b) Askeri nitelikli herh[ngi bir hizmet vey[ vicd[nî reddin metru s[yıldığı ülkelerde, vicd[nî reddi
seden kitilere zorunlu [skerlik hizmeti yerine gördürülebilecek b[tk[c[ bir hizmet;
(c) Uoplumun h[y[t vey[ ref[hını tehdit eden kriz vey[ [fet h[llerinde gerekli görülen her hizmet;
(d) Ol[ğ[n yurtt[tlık yükümlülükleri k[ps[mın[ giren her türlü d[lıtm[ vey[ hizmet.‛

Sözletme’nin 8. maddesi
‚1. Herkes özel ve [ile h[y[tın[, konutun[ ve y[zıtm[sın[ s[ygı gösterilmesi h[kkın[ s[hiptir.
2. Bu h[kkın kull[nılm[sın[ bir k[mu m[k[mının müd[h[lesi, [nc[k müd[h[lenin y[s[yl[ öngörülmüt
ve demokr[tik bir toplumd[ ulus[l güvenlik, k[mu güvenliği, ülkenin ekonomik ref[hı, düzenin
korunm[sı, sud itlenmesinin önlenmesi, s[ğlığın vey[ [hl[kın vey[ b[tk[l[rının h[k ve özgürlüklerinin
korunması idin gerekli bir tedbir olm[sı durumund[ söz konusu ol[bilir.‛

Sözletme’nin 12. maddesi
Evlenme y[tın[ gelen erkekler ve k[dınl[r, bu h[kkın kull[nımını düzenleyen ulus[l y[s[l[r[ uygun
ol[r[k, evlenmek ve bir [ile kurm[k h[kkın[ s[hiptir

Sözletme’nin 14. maddesi
‚Bu Sözletme’de t[nın[n h[k ve özgürlüklerden y[r[rl[nm[, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siy[s[l vey[
diğer k[n[[tler, ulus[l vey[ toplums[l köken, ulus[l bir [zınlığ[ [idiyet, servet, doğum b[tt[ olm[k
üzere herh[ngi b[tk[ bir durum[ d[y[lı hidbir [yrımcılık gözetilmeksizin s[ğl[nm[lıdır.‛

A. Ekonomik ve sosyal haklar
58. M[hkeme, k[bul kotull[rı ve geri gönderilecek kitilere s[ğl[n[c[k y[rdıml[r dıtınd[ (bk.
yuk[rıd[ki 23. ve 55. p[r[gr[fl[r), öncelikle 14. m[dde [dısınd[n bir Sözletmeci Eevletin sosy[l
y[rdım s[ğl[m[y[ k[r[r vermesi h[linde bunu 14. m[dde uy[rınc[ y[pm[sı gerektiği gerdeği dikk[te
[lındığınd[, gödmenlerin, sığınm[cıl[rın ve mültecilerin ekonomik ve sosy[l h[kl[rın[ ilitkin bir kısım
d[v[yı ele [lmıttır. Bu b[ğl[md[, M[hkeme, bir Eevletin, kur[l ol[r[k fin[nsm[nl[rın[ k[tkıd[
bulunm[y[n kıs[ süreli ve y[s[dıtı gödmenler t[r[fınd[n ref[h progr[ml[rı, k[mu y[rdıml[rı ve s[ğlık
b[kımı gibi k[yn[k eksikliği y[t[n[n k[mu hizmetlerinin kull[nılm[sının [z[ltılm[sı idin metru
nedenlerinin bulun[bileceğine ve belirli kotull[rd[, ülkesinde ik[met eden f[rklı y[b[ncı kategorileri
[r[sınd[ h[klı bir tekilde [yrım[ gidebileceğine k[r[r vermittir (Ponomaryovi/Bulgaristan, § 54).
59. Eol[yısıyl[, mülteci st[tüsü b[tvurusu reddedilen, [nc[k süresiz ol[r[k k[lm[sın[ izin verilen bir
y[b[ncının docuğunun sosy[l konut t[hsisi b[kımınd[n gödmenlik st[tüsüne d[y[lı [yrıc[lıklı
mu[mele h[klı ol[bilir (B[h/Birletik Kr[llık). Ponomaryovi/Bulgaristan k[r[rınd[, M[hkeme,
b[tvur[nl[rın gödmenlik st[tüsüne ve uyruğun[ b[ğlı ol[r[k ort[okul ücretlerini ödeme gerekliliğinin
h[klı olm[dığın[ k[r[r vermittir.
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Bigaeva /Yunanistan k[r[rınd[, M[hkeme, y[b[ncıl[rın hukuk mesleği dıtınd[ bır[kılm[sının bir
[yrımcılık olm[dığın[, [nc[k b[tvur[nın b[roy[ k[bul edilmek üzere 18 [ylık bir st[j[ b[tl[m[sın[
izin veren, [nc[k st[jın t[m[ml[nm[sının [rdınd[n y[b[ncı olduğu gerekdesiyle b[ro sın[vl[rın[
girmesini reddeden yetkililerin tut[rsız y[kl[tımı dikk[te [lındığınd[, b[tvur[nın özel h[y[tın[ s[ygı
gösterilmesi h[kkın[ müd[h[le edildiğine k[r[r vermittir. M[hkeme’nin b[ktığı diğer d[v[l[r docuk
y[rdımı ile ilgiliydi (Niedzwiecki/Almanya; ;Weller/Macaristan Saidoun/Yunanistan), itsizlik y[rdıml[rı
(Gaygusuz/Avusturya,),engellilik y[rdıml[rı (Koua Poirrez /Fransa), emekli [ylığı dâhil olm[k üzere
k[tkıy[ d[y[lı y[rdıml[r (Andrejeva/Letonya *BE+), ve k[tkıy[ d[y[lı sosy[l güvenlik progr[mın[ k[bul
(Luczak/Polonya).
60. Mahkeme, [yrıc[, göd kontrolüne t[bi ol[n kitilerin Birletik Kr[llık’t[ evlenmelerine izin
verilmeden önce bir on[y belgesi idin b[tvurud[ bulunm[l[rı gerekliliğinin 12. m[ddeyi ihl[l ettiğine
k[r[r vermittir (O’Eonoghue ve Eiğerleri/Birletik Kr[llık).

B. İnsan kadakdılığı
61. M[hkeme’nin ins[n k[d[kdılığı b[ğl[mınd[ 4. m[dde uy[rınc[ b[ktığı b[zı d[v[l[r, ev idi hizmet
ile b[ğl[ntılı ol[r[k y[b[ncıl[r ile ilgiliydi (Siliadin/Fransa; C.N. ve V./Fransa; C.N. /Birletik Kr[llık ),
cinsel istismar (R[ntsev /Kıbrıs ve Rusy[ ;L.E./Yunanistan; U.I.ve Eiğerleri/Yun[nist[n *) ve t[rımd[
d[lıtm[ (Chowdury ve Eiğerleri/Yun[nist[n).

C. Gödmenlerle ilgili diğer hususlarda zararların meydana gelmesini
önleme ve etkili sorutturma yürütme yükümlülüğü
62. Bir gödmene k[rtı ırkdı s[ldırı sorutturulduğu sır[d[ 3. m[dde k[ps[mınd[ki usuli yükümlülükler
ile ilgili olarak, bk., Sakir /Yunanistan.

VI. Mahkeme önündeki batvurularda usule ilitkin hususlar
Sözletme’nin 36. maddesi
‚1. Y[rgıl[m[nın her [t[m[sınd[, M[hkeme [t[ğıd[ki kotull[rın oluttuğu k[nısın[ v[rırs[ bir
b[tvurunun k[yıtt[n dütürülmesine k[r[r verebilir:
(a) b[tvuru s[hibi d[v[sını t[kip etme niyetinde değilse, vey[
(b) ihtil[f dözümlenmitse, vey[
(c) M[hkeme’nin s[pt[dığı herh[ngi bir b[tk[ gerekdeden ötürü, b[tvurunun incelenmesinin
sürdürülmesini h[klı kıl[n bir neden görülmezse.
Ancak, bu Sözletme ve Protokolleri ile güvence [ltın[ [lın[n ins[n h[kl[rın[ s[ygının gerekli kıldığı
h[llerde, M[hkeme b[tvuruyu incelemeye dev[m eder.
2. M[hkeme, kotull[rın bunu h[klı kıldığı k[nısın[ v[rırs[, bir b[tvurunun yeniden k[yd[ [lınm[sını
kararl[ttır[bilir.

A. Akıl hastalığı olan batvuranlar
63. Uehr[ni ve Eiğerleri /Uürkiye d[v[sı, diğer d[v[l[rın y[nınd[, BMMYK t[r[fınd[n mülteci ol[r[k
k[bul edilen b[tvur[nl[rın, İr[n v[t[nd[tı ol[n kitilerin ve PMOI’nın eski üyelerinin geri
gönderilmesiyle ilgiliydi. B[tvur[nl[rd[n birinin M[hkeme’ye b[tvurusunu geri dekmek istediği
y[zısını y[zm[sınd[n [rdınd[n, temsilcisi, M[hkeme’yi, d[v[yı t[kip etme niyetinde olduğu ve
b[tvur[nın ruh s[ğlığının bozuk olduğu ve ted[viye ihtiy[cı olduğu konusund[ bilgilendirmittir.
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Hükümet, b[tvur[nın psikotik r[h[tsızlığı bulunm[dığını, [nc[k itbirliğinde bulunm[m[sı nedeniyle
d[h[ f[zl[ t[nının y[pıl[m[dığını belirtmittir. M[hkeme, b[tvur[nın iddi[l[rının birinin muhtemel
ölüm vey[ kötü mu[mele riski ile ilgili olduğunu k[ydetmit ve d[v[yı k[yıtt[n dütürmenin bir bireyin
y[t[m h[kkı ve fiziksel ref[hı gibi önemli bir konud[ M[hkeme t[r[fınd[n s[ğl[n[n korum[yı
k[ldır[c[ğın[, b[tvur[nın ruhs[l durumu ve tıbbi r[porl[rd[ki delitkiler h[kkınd[ tüphelerin
bulunduğun[ k[n[[t getirmit ve Sözletme ve Protokollerinde t[nıml[ndığı üzere ins[n h[kl[rın[
s[ygının b[tvurunun incelenmeye dev[m edilmesini gerekli kıldığı sonucun[ v[rmıttır (§§ 56-57).

B. 2. veya 3. madde kapsamında geri gönderme davalarında altı
aylık sürenin batlangıd tarihi
64. Etkili bir hukuk yolu s[ğl[y[n nih[i bir yerel k[r[rın t[rihinin, norm[l t[rtl[rd[, Sözletme’nin 35
§ 1 m[ddesinin öngördüğü [ltı [ylık süre sınırının hes[pl[nm[sı idin b[tl[ngıd t[rihi olm[sın[
r[ğmen, Sözletme’nin 2. vey[ 3. m[ddesi uy[rınc[, gönderen Eevletin sorumluluğu, kur[l ol[r[k,
y[lnızc[ kitiyi ülkesinden göndermek idin [dıml[r [tıldığınd[ ort[y[ dık[r. 2. vey[ 3. m[dde
k[ps[mınd[ Eevletin sorumluluk t[rihi, b[tvur[n idin söz konusu [ltı [ylık süre sınırının uygul[nm[y[
b[tl[dığı t[rihe k[rtılık gelir. Sonud ol[r[k, bir geri gönderme k[r[rı icr[ edilmediği ve kiti, kendisini
geri göndermek isteyen Eevletin topr[kl[rınd[ k[ldığı t[kdirde, [ltı [ylık süre sınırı henüz
uygul[nm[y[ b[tl[m[mıttır (bk.,M.Y.H. Ve Eiğerleri/ İsved, §§ 38-41). Aynı durum, gönderen
Eevletin, k[bul eden Eevlette 5. ve 6. m[ddeler uy[rınc[ iddi[ olun[n h[kl[rd[n [dık bir tekilde
m[hrum bır[km[ riskine yönelik sorumluluğun[ ilitkin geri göndermeler idin de gederlidir (bk.,
yuk[rıd[ 41. p[r[gr[f).

C. Ülkeden dıkarma konusunda yakın tarihte bir riskin bulunmaması
65. B[tvur[nın timdilik vey[ gelecekteki önemli bir süre boyunc[ ülke dıtın[ dık[rılm[ riskiyle [rtık
k[rtı k[rtıy[ olm[dığı ve ulus[l m[k[ml[r ve gerektiğinde M[hkeme önünde yeni bir ülke dıtın[
dık[rm[ k[r[rın[ itir[z etme fırs[tın[ s[hip olduğu geri gönderme d[v[l[rınd[, M[hkeme, norm[l
t[rtl[rd[, Sözletme ve Protokollerinde t[nıml[ndığı üzere ins[n h[kl[rın[ s[ygı konusund[
b[tvurunun incelenmesine dev[m edilmesini gerektirecek özel kotull[r bulunm[dıkd[, Sözletme’nin
36 § 1(c) m[ddesi [nl[mınd[ b[tvurunun incelenmesini h[klı kıl[n bir neden bulunm[dığın[ verir ve
b[tvuruyu k[yıtt[n dütürür (bk., Khan /Almanya *BE+). M[hkeme’nin bir b[tvuruyu k[yıtt[n
dütürmesinin [rdınd[n, Sözletme’nin 36 § 2. m[ddesi uy[rınc[, kotull[rın bu tür bir süreci h[klı
kıldığın[ k[n[[t getirmesi h[linde, b[tvuruyu herh[ngi bir z[m[nd[ tekr[r k[yd[ [l[bilir.

D. Batvuran adına batvuru yapma yetkisi
66. G.J/İsp[ny[ (k.k.) k[r[rınd[, M[hkeme, hükümet dıtı bir örgütün, M[hkeme İd Uüzüğü’nün 36 §
1 m[ddesi gerekliliklerine [ykırı ol[r[k, mülteci ol[n bir b[tvur[nın temsilcisi ol[r[k hareket etmek
idin y[zılı bir yetki belgesi sunm[m[sı nedeniyle b[tvur[nın ülke dıtın[ dık[rılm[sının [rdınd[n onun
yerine b[tvuru y[pm[ yetkisine s[hip olm[dığın[ k[r[r vermittir. N. ve M./Rusya (k.k.) d[v[sı, Özbek
yetkilileri t[r[fınd[n sınır dıtı edilmeleri t[lebinde bulunul[n iki Özbek v[t[nd[tı ol[n b[tvur[nl[rın
k[ybolduğu iddi[sı ile ilgiliydi. M[hkeme, d[v[lı Hükümete, M[hkeme İd Uüzüğü’nün 37. m[ddesi
uy[rınc[, söz konusu kitilerin M[hkeme önündeki y[rgıl[m[l[r süresince Özbekist[n’[ vey[ diğer
herh[ngi bir ülkeye geri gönderilmemeleri gerektiği konusund[ bildirimde bulunmuttur. M[hkeme,
d[h[ sonr[, b[tvur[nl[r [dın[ M[hkeme’ye b[tvuru y[p[n [vuk[tın bunu y[pm[y[ yetkili
olm[dığın[ k[r[r vermittir: [vuk[t, b[tvur[nl[rı temsil etmek idin belirli bir yetki belgesi sunm[mıttı;
[vuk[tın b[tvur[nl[r [dın[ ve yerine h[reket etmesine izin verecek hidbir istisn[i durum
bulunmuyordu.

Avrup[ İns[n H[kl[rı M[hkemesi

30/38

Son güncelleme t[rihi: 31.08.2017

Sözletme İdtih[dı Rehberi - Göd

B[tvur[nl[rın h[kl[rının etkin bir tekilde korunm[sınd[n yoksun bır[kılm[ riskleri bulunmuyordu;
zir[ b[tvur[nl[rın Özbekist[n’d[ düzenli ol[r[k iletitim h[linde oldukl[rı ve bunun k[rtılığınd[,
b[tvur[nl[rın iddi[ edildiği üzere k[dırılm[l[rının [rdınd[n [vuk[tl[ iletitim h[linde ol[n y[kın [ile
üyeleri v[rdı: b[tvur[nl[rın en y[kın [ile bireylerinin onl[rın lehine M[hkeme’ye tikâyette bulunm[
imkânı v[rdı ve M[hkeme’ye b[tvurud[ bulun[m[dıkl[rın[ d[ir hidbir bilgi bulunmuyordu.
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Atıf yapılan davaların listesi
Bu Rehberde [tıf y[pıl[n idtih[tlar, M[hkeme t[r[fınd[n verilen hüküm ve k[r[rl[r[ ve eski Avrup[
İns[n H[kl[rı Komisyonunun (‚Komisyon‛) k[r[r ve r[porl[rın[ değinmektedir.
Aksi belirtilmediği t[kdirde, tüm [tıfl[r, M[hkemenin bir E[iresi t[r[fınd[n verilen es[s[ ilitkin bir
k[r[r[ ilitkindir. ‚(k.k.)‛ kıs[ltm[sı, [lıntının M[hkeme t[r[fınd[n verilen k[bul edilebilirlik h[kkınd[
bir k[r[r[ [it olduğunu ve ‚*BE+‛ kıs[ltm[sı, d[v[nın Büyük E[ire t[r[fınd[n görüldüğünü
göstermektedir.
Sözletme’nin 44. m[ddesi [nl[mınd[ kesinletmemit ol[n E[ire k[r[rl[rı [t[ğıd[ki listede (*) ile
it[retlenmittir. Sözletme’nin 44 § 2 m[ddesi [t[ğıd[ki gibidir: ‚Bir E[irenin k[r[rı [t[ğıd[ki
duruml[rd[ kesinletir:
[) U[r[fl[r d[v[nın Büyük E[ireye gönderilmesini istemediklerini bey[n ederlerse, veya
b) K[r[rd[n itib[ren üd [y idinde d[v[nın Büyük E[ireye gönderilmesi istenmezse, vey[
c) Büyük E[ire bünyesinde olutturul[n kurul 43. m[dde derdevesinde sunul[n istemi reddederse.‛
Büyük E[ireye gönderme t[lebinin Büyük E[ire Kurulu t[r[fınd[n k[bul edilmesi h[linde, E[ire k[r[rı
kesin olm[z ve herh[ngi bir y[s[l etkiye s[hip olm[z. Anc[k, [k[binde verilen Büyük E[ire k[r[rı
kesinletir.
Rehberin elektronik versiyonund[ [lıntıl[n[n d[v[l[r idin olutturul[n b[ğl[ntı linklerinin
yönlendirildiği HUEOC veri t[b[nı (http://hudoc.echr.coe.int), M[hkemenin idtih[dın[ (Büyük E[ire,
E[ire ve Komite hüküm ve k[r[rl[rı, d[nıtm[ görütleri ve İdtih[t Bilgi Notu’nd[n hukuki özetler), eski
Komisyonun idtih[dın[ (k[r[rl[r ve r[porl[r) ve B[k[nl[r Komitesinin k[r[rl[rın[ eritime imkân
s[ğl[m[kt[dır.
M[hkemenin k[r[rl[rı, resmi dillerinde, y[ni İngilizce ve/vey[ Fr[nsızc[ ol[r[k y[yınl[nm[kt[dır.
Ayrıc[ HUEOC , pek dok önemli d[v[nın, otuzu [tkın g[yrı resmi dilde tercüme edilmit versiyonl[rını
idermektedir ve üdüncü t[r[fl[rc[ olutturul[n y[kl[tık yüz devrim idi idtih[t derlemesiyle ilgili
b[ğl[ntıl[r bulunm[kt[dır. Atıf y[pıl[n d[v[l[rın tüm dillerdeki sürümlerine HUDOC veri t[b[nının
d[v[ b[ğl[ntısın[ tıkl[dıkt[n sonr[ [dıl[n s[yf[d[ki ‘Eil sürümleri’ sekmesinden eritilebilir.

—A—
A. ve Eiğerleri/Birletik Kr[llık *BE+, no. 3455/05, AİHM 2007
A. /İsvidre no. §§ 6034216, 17 Ar[lık 2016
A.A. / Birletik Kr[llık no. 8000/08, 20 Eylül 2011
A.A. ve Eiğerleri/İsved no.14499/09, 28 H[zir[n 2012
A.B. ve Eiğerleri/Fr[ns[ 11593/12, 12 Temmuz 2016
A.E.A. /Yunanistan no. 39034/12, 15 Mart 2018
A.F./Fransa no. 80086/13, 15 Ocak 2015
A.L. (X.W.) /Rusya no. 44095/14, 29 Ekim 2015
A.M./Fransa no. 56324/13, 12 Temmuz 2016
A.M. /Fransa, no. 12148/18, 29 Nisan 2019
A.M. /Hollanda no. 29094/09, 5 Temmuz 2016
A.S./Fransa no. 46240/15, 19 Nisan 2018
Abdi Mahamud /Malta no. 56676/13, 3 M[yıs 2016
Abdolkh[ni ve K[rimni[ /Uürkiye no. 30461/08, 22 Eylül 2007
Abdulkhakov /Rusya no. 14743/11, 2 Ekim 2012
Abdullahi Elmi ve Aweys Abubakar / Malta, no. 25674/13 ve 28151/13, 22 K[sım 2016
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Aboya Boa Jean /Malta no. 62676/16, 2 Nisan 2019
Abuhmaid /Ukrayna, no. 31183/13, 12 Ocak 2017
Aden Ahmad/Malta, no. 55352/12, 23 Temmuz 2013
Al Husin/Bosna-Hersek (no. 2), no. 10112/16, 25 Haziran 2019
Al Nashiri /Polonyano. 28761/11, 24 Temmuz 2014
Al-S[[doon ve Mufdhi /Birletik Kr[llıkno. 61478/08, AİHS 2010
Al-Z[w[ti[ /İsved(k.k.), no. 50068/08, 22 Haziran 2010
Ali ve Eiğerleri/İsvidre ve İt[ly[(k.k.), no. 30474/14, 4 Ekim 2016
Allanazarova/Rusyano. 46621/15, 14 Tub[t 2016
Alpeyeva ve Dzhalagoniya /Rusya no.7549/09 ve 33330/11, 12 Haziran 2018
Amuur /Fransa25 Haziran 1996, Kararl[r ve Hükümler Eerlemesi 1776-III
Andrejeva /Letonya *BE+, no. 55606/00, AİHS 2007 Asw[t/Birletik Kr[llık no.17299/12, 16 Nisan 2013
Auad /Bulgaristan no. 46390/10, 11 Ekim 2011
Azimov/Rusya no. 67474/11, 18 Nisan 2013

—B—
B.A.C./Yunanistan no. 11981/15, 13 Ekim 2016
B[b[j[nov /Uürkiye no. 47866/08, 10 M[yıs 2016
Babar Ahm[d ve Eiğerleri/Birletik Kr[llık, no. 24026/06 ve 4 diğer b[tvuru, 10 Nis[n 2012
B[h/Birletik Kr[llık no. 56328/06, AİHS 2011
Bencheref/İsved (k.k.), no. 7602/15, 5 Ar[lık 2016
Biao /Danimarka *BE+, no. 38570/10, 24 M[yıs 2016
Bigaeva/Yunanistan no. 26613/05, 28 M[yıs 2007
Bistiev[ ve Eiğerleri/Polony[ no. 75157/14, 10 Nisan 2018
Butt /Norved no. 47017/09, 4 Ar[lık 2012

—C—
C.G. ve Eiğerleri/Bulg[rist[n no. 1365/07, 24 Nisan 2008
C.N/Birletik Kr[llık no. 4237/08, 13 K[sım 2012
C.N. ve V. /Fransa no. 67724/09, 11 Ekim 2012
Ceesay/Avusturya no. 62126/14, 16 K[sım 2016
Ch[h[l/Birletik Kr[llık*BE+, 15 K[sım 1776, K[r[rl[r ve Hükümler Eerlemesi 1996-V
Ch[pm[n/Birletik Kr[llık *BE+, no. 26238/75, AİHS 2001-I ,
Chowdury ve Eiğerleri/Yun[nist[n no. 21884/15, 30 Mart 2017
Čonk[ /Beldik[ no. 51564/77, AİHS 2002-I

—D—
E. /Birletik Kr[llık 2 M[yıs 1776,K[r[rl[r ve Hükümler Eerlemesi 1997-III
Dalea/Fransa (k.k.), no. 764/06, 2 Tub[t 2010
Eboub[ /Uürkiye no. 15916/09, 13 Temmuz 2010
De Souza Ribeiro/Fransa *BE+, no. 22687/06, AİHS 2012
Ee Uomm[so /İt[ly[ *BE+, no. 43375/07, 23 Tub[t 2017

—E—
Ejimson/Almanya no. 58681/12, 1 Mart 2018
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El Gh[tet /İsvidreno. 56761/10, 8 K[sım 2016

—F—
F.G. /İsved [BD], no. 43611/11, 23 Mart 2016

—G—
G.J. /İsp[ny[ (k.k.), no. 59172/12, 21 Haziran 2016
G.R./Hollanda no. 22251/07, 10 Ocak 2012
Gaygusuz /Avusturya, 16 Eylül 1776 K[r[r ve Hükümler Eerlemesi 1776-IV
Gaspar /Rusyano. 23038/15, 12 Haziran 2018
Gebremedhin [Gaberamadhien]/Fransano. 25387/05, AİHS 2006-II
Genovese/Malta no. 53124/09, 11 Ekim 2011
Georgia/Rusya (I) *BE+, no. 13255/06, AİHS 2014 ([lıntıl[r)

—H—
HA.A./Yunanistan no. 58387/11, 21 Nisan 2016
H[rkins/Birletik Kr[llık (k.k.) [BD], no. 71537/14, 15 Haziran 2017
H[s[nb[sic /İsvidre,no. 52166/09, 11 Haziran 2013
Hirsi J[m[[ ve Eiğerleri/İt[ly[ *BE+, no. 26665/07, AİHS 2012
Hode ve Abdi/Birletik Kr[llık no. 22341/07, 6 K[sım 2012
Hoti /Hırv[tist[nno. 63311/14, 26 Nisan 2018
Hunde/ Hollanda(k.k.), no. 17931/16, 5 Temmuz 2016
Hutchinson v. the United Kingdom [BD], no. 57592/08, 17 Ocak 2017

—I—
I.A.A. ve diğerleri/Birletik Kr[llık (k.k.), no. 25960/13, 8 Mart 2016
I.K./İsvidre (k.k.), no. 21417/17, 19 Ar[lık 2016
I.M./Fransa no. 7152/07, 2 Tub[t 2012
I.M./İsvidre no. 23887/16, 9 Nisan 2019

—J—
J.H. /Birletik Kr[llık, no.48837/07, 20 Ar[lık 2011
J.K. ve Eiğerleri /İsved *BE+, no. 57166/12, 23 Ağustos 2016
J.N./Birletik Kr[llık, no. 37289/12, 19 Mayıs 2016
J.R. ve Eiğerleri /Yun[nist[n no. 22696/16, 25 Ocak 2018
Jeunesse /Hollanda [BD], no. 12738/10, 3 Ekim 2014
Levakovic/Danimarka no. 7841/14, 23 Ekim 2018

—K—
K2 /Birletik Kr[llık (k.k.), no. 42386/13, 6 Tub[t 2016
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K.G./Beldik[, no. 52548/15, 6 K[sım 2018
Khan/Fransa, no. 12266/16, 28 Tub[t 2017
Khan /Almanya*BE+, no.38030/12, 21 Eylül 2016
Kaya/Almanya, no. 31753/02, 28 Haziran 2007
Kebe ve Eiğerleri /Ukr[yn[, no. 12552/12, 12 Ocak 2017
Khl[ifi[ ve Eiğerleri/İt[ly[ *BE+, no. 16483/12, 15 Ar[lık 2016
Khudyakova /Rusya, no. 13476/04, 8 Ocak 2009
Kim/Rusya no. 44260/13, 17 Temmuz 2014
Kiyutin/Rusya no. 2600/10, AİHS 2011
Koua Poirrez /Fransa, 40872/78, AİHS 2003-X
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—L—
L.E./Yunanistan, no. 71545/12, 21 Ocak 2016
L.M. ve Eiğerleri /Rusy[, no. 40081/14 ve diğer 2 d[v[,15 Ekim 2015
L.O./Fransa (k.k.), no. 4455/14, 26 M[yıs 2015
Lj[tifi /eski Yugosl[v M[kedony[ Cumhuriyeti, no. 17016/16, 16 M[yıs 2018
Longa Yonkeu/Letonya no. 56227/07, 15 K[sım 2011
Louled Massoud/Malta no. 24340/08, 27 Temmuz2010
Luczak/Polonya no. 66682/01, 26 K[sım 2006

—M—
M ve Eiğerleri/Bulg[rist[n, no. 41416/08, 26 Temmuz 2011
M.A/Fransa, no. 7363/15, 1 Tub[t 2018
M.A./İsvidre, no. 52587/13, 18 K[sım 2014
M.A. ve Eiğerleri/Litv[ny[, no. 57673/16, 11 Ar[lık 2018
M.E. ve M.A./Beldik[, no. 58689/12, 19 Ocak 2016
M.G./Bulgaristan, no. 59297/12, 25 Mart 2014
M.M./Bulgaristan, no. 75832/13, 8 Haziran 2017
M.M.R. /Hollanda (k.k.), no.64046/10, 24 M[yıs 2016
M.O./İsvidre no. 41282/16, 20 Haziran 2017
M.S.S./Beldik[ ve Yun[nist[n[BD], no.30676/07, AİHM 2011
M.Y.H. ve Eiğerleri/İsved ,no. 50859/10, 27 Haziran 2013
Maaouia/Fransa *BE+, no. 37652/78, AİHM 2000-X
Mahdid ve Haddar /Avusturya (k.k.), no. 64662/01, AİHM 2005-XIII ([lıntıl[r)
M[hmundi ve Eiğerleri /Yun[nist[n no. 14902/10, 31 Temmuz 2012
M[m[tkulov ve Ask[rov /Uürkiye,*BE+, no. 46826/77 ve46751/77, AİHM 2005-I
Mamazhonov /Rusya, no. 17239/13, 23 Ekim 2014
Mathloom/Yunanistan, no. 48883/07, 24 Nisan 2012
Maslov/Avusturya *BE+, no. 1638/03, AİHM 2008 ,
Mikolenko/Estonya no. 10664/05, 8 Ekim 2009
Mubilanzila Mayeka ve K[niki Mitung[/Beldik[ no. 13168/03, AİHM 2006-XI
Mugenzi/Fransa, no. 52701/09, 10 Temmuz 2014
Murray/Hollanda[BD], no. 10511/10, 26 Nisan 2016

—N—
N. ve M. /Rusya (k.k.), no. 39496/14 ve 39727/14, 26 Nisan 2016
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N. /Finlandiya no. 38885/02, 26 Temmuz 2005
N./İsved, no. 23505/09, 20 Temmuz 2010
N./Birletik Kr[llık[BD], no. 26565/05, AİHM 2008
N.U.P. ve Eiğerleri/Fr[ns[ ,no. 68862/13, 24 M[yıs 2018
N[d[ /İsvidre *BE+, no. 10573/08, AİHM 2012
N[bil ve Eiğerleri /M[c[rist[n ,no. 62116/12, 22 Eylül 2015
Ndidi/Birletik Kr[llık, no. 41215/14, 14 Eylül 2016
Niedzwiecki /Almanya no. 58453/00, 25 Ekim 2005
Nolan ve K. /Rusya, no. 2512/04, 12 Tub[t 2007
Novruk ve Eiğerleri/Rusy[,no.31039/11 ve diğer 4 k[r[r,15 M[rt 2016
Nowak/Ukrayna, no. 60846/10, 31 Mart 2011

—O—
O.M. /Macaristan, no. 9912/15, 5 Temmuz 2016
O’Eonoghue ve Eiğerleri/Birletik Kr[llık,no. 34848/06,AİHM
2010([lıntıl[r)
Ojei/Hollanda (k.k.), no. 64724/10, 14 Mart 2017
Omwenyeke/Almanya (k.k.), no. 44274/04, 20 K[sım 2006
Onyejiekwe/Avusturya (k.k.), no. 20203/11, 9 Ekim 2012
Othm[n (Abu Q[t[d[)/Birletik Kr[llık ,no. 8137/07, AİHM 2012 ([lıntıl[r)

—P—
Panjeheighalehei/Danimarka (k.k.), no. 11230/07, 13 Ekim 2009
P[poshvili /Beldik[ *BE+, no. 41638/10, 13 Ar[lık 2016
Piermont/Fransa, 27 Nisan 1995, Seri A no. 314
Ponomaryovi/Bulgaristan, no. 5335/05, AİHS 2011
Popov /Fransa, no. 39472/07 ve 39474/07, 19 Ocak 2012

—R—
R.B.A.B. /Hollanda no. 7211/06, 7 Haziran 2016
R.D. /Fransa no. 34648/14, 16 Haziran 2016
R.H. /İsved no. 4601/14, 10 Eylül 2015
R.U. /Yunanistan no. 2237/08, 7 Haziran 2011
Rahimi/Yunanistan no. 8687/08, 5 Nisan 2011
Ramadan/ Malta no. 76136/12, 21 Haziran 2016
R[ntsev/Kıbrıs ve Rusy[ no. 25765/04, AİHM 2010 ([lıntıl[r)
Ri[d ve Idi[b /Beldik[ no. 29787/03 ve 29810/03, 24 Ocak 2008
Rodrigues da Silva ve Hoogkamer/Hollanda no. 50435/77, AİHM 2006-I

—S—
S.F. ve Eiğerleri /Bulg[rist[n no. 8138/16, 6 Ar[lık 2016
S.Z. /Yunanistan, no. 66702/13, 21 Haziran 2018
S[[di/Birletik Kr[llık *BE+, no. 13227/03, AİHM 2008
S[[di/İt[ly[*BE+, no. 36201/06, AİHM 2008
Saidoun /Yunanistan no. 40083/07, 28 Ekim 2010
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Sakir/Yunanistan, no. 48475/09, 24 Mart 2016
Salah Sheekh /Hollanda, no. 1948/04, 11 Ocak 2007
Savriddin Dzhurayev /Rusya, no. 61386/10, AİHM 2013 ([lıntıl[r)
Schembri /Malta (k.k.), no. 66276/13, 17 Eylül 2016
Sergey Smirnov /Rusya (k.k.), no. 14085/04, 6 Temmuz 2006
S.D./Yunanistan, no. 53541/07, 11 Haziran 2009
Sh.E. ve Eiğerleri /Yun[nist[n,Avustury[, Hırv[tist[n, M[c[rist[n, Kuzey M[kedony[, Sırbist[n ve
Slovenya, no. 14165/16, 13 Haziran 2019
Sh[m[yev ve Eiğerleri /Gürcist[n ve Rusy[, no. 36368/02, AİHM 2005-III
Sh[rifi ve Eiğerleri/İt[ly[ ve Yun[nistan, no. 16643/09, 21 Ekim 2014
Shioshvili ve Eiğerleri/Rusy[ no. 17356/06, 20 Ar[lık 2016
Siliadin/Fransa no. 63316/01, AİHM 2005-VII
Singh /Dek Cumhuriyeti no. 60538/00, 25 Ocak 2005
Singh ve Eiğerleri /Beldik[, no. 33210/11, 2 Ekim 2012
Slivenko ve Eiğerleri /Letony[ (k.k.) *BE+, no. 48321/77, AİHM 2002-II ([lıntıl[r)
Soering/Birletik Kr[llık , 7 Temmuz 1989, Seri A, no. 161
Sow /Beldik[, no. 27081/13, 19 Ocak 2016
Stamose /Bulgaristan , no. 27613/05, AİHM 2012
Sufi ve Elmi / Birletik Kr[llık, no. 8319/07 ve 11449/07, 28 Haziran 2011
Sultani /Fransa no. 45223/05, AİHM 2006-IV ([lıntıl[r)
Suso Musa /Malta no. 42337/12, 23 Temmuz 2013

—T—
U.I. ve Eiğerleri /Yun[nist[n*, 40311/10, 18 Temmuz 2019
Taddeucci ve McCall /İt[ly[ no. 51362/09, 30 Haziran 2016
Tanda-Muzinga/Fransa no. 2260/10, 10 Temmuz 2014
U[r[khel /İsvidre *BE+, no. 27216/12, AİHM 2014 ([lıntıl[r)
Uehr[ni ve Eiğerleri/Uürkiye no. 32740/08 ve diğer 2 k[r[r, 13 Nis[n 2010
Thimothawes /Beldik[ no. 39061/11, 4 Nisan 2017
Uhuo /Kıbrıs no. 3869/07, 4 Nisan 2017
Ur[belsi /Beldik[ no. 140/10, AİHM 2014 ([lıntıl[r)

—U—
Üner /Holl[nd[[BD], no. 46410/77, AİHM 2006-XII

—V—
V.F./Fransa (k.k.), no. 6176/10, 27 K[sım 2011

—W—
Weller/Macaristan no. 44399/05, 31 Mart 2009

—X—
X /İsved, no. 36417/16, 9 Ocak 2018
X /İsvidre, no. 16744/14, 26 Ocak 2017

—Y—
Yoh-Ek[le Mw[nje /Beldik[ ,no. 10486/10, 20 Ar[lık 201
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