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Avrupa Birliği Adalet Divanı
Lüksemburg’da bulunan bu Mahkeme Avrupa Birliği
mevzuatı ve Avrupa Birliği’ni kuran anlaşmaların yorumu ve
uygulaması hakkındaki kurallarla uyumu temin eder.

Uluslararası Adalet Divanı
Lahey’de bulunan Birleşmiş Milletler’in adli organıdır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
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Metin, 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları
korumasının uluslararası boyutta güçlenmesi amacıyla kabul
edilmiştir.
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Temel Haklar Şartı
2000 yılında kabul edilmiş, insan hakları ve temel özgürlükler
hakkında Avrupa Birliği metnidir.

MAHKEME
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
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ÖNEMLİ TARİHLER
5 Mayıs 1949
Avrupa Konseyi’nin kuruluşu
4 Kasım 1950
Sözleşme’nin kabulü
3 Eylük 1953
Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi

AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1959 yılında kurulan
uluslararası bir mahkemedir. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nde düzenlenen medeni ve siyasal hakların
ihlal edildiğini iddia eden bireysel veya devlet başvuruları
hakkında hüküm verir.
1998 yılından bu yana tam zamanlı mahkeme olarak
çalışmaktadır ve bireyler doğrudan başvurabilirler.
Mahkeme, kuruluşundan bu yana yüzbinden fazla başvuru
incelemiştir. Verdiği kararlar bağlayıcıdır ve hükümetlerin
mevzuatlarını ve idari uygulamalarını pek çok alanda
değiştirmelerine neden olmuştur. Mahkeme’nin içtihadı,
Sözleşme’yi, yeni sorunları karşılamak ve Avrupa’da
hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi güçlendirmek için
yaşayan modern, dinamik ve güçlü bir araç yapmaktadır.
Mahkeme Strazburg’da, İngiliz Mimar Lord Richard
Rogers tarafından 1995 yılında tasarlanan -görüntüsü
dünyaca tanınan bir bina olan- İnsan Hakları binasında
bulunmaktadır. Buradan Mahkeme, Sözleşme’yi
onaylayan 46 Avrupa Konseyi üye devletindeki 700
milyon Avrupalı’nın insan haklarına saygı gösterilmesini
denetler.

21 Ocak 1959
Avrupa Konseyi Danışma Kurulu tarafından Mahkeme’nin
ilk üyelerinin seçimi

AVRUPA İNSAN
HAKLARI
SÖZLEŞMESİ
Avrupa İnsan Hak ları
Sözleşmesi,
Avrupa
Konseyi’ne üye devletlerin,
yalnızca kendi vatandaşlarının
değil, aynı zamanda yargılama
yetkisindeki herkesin temel
medeni ve siyasal haklarını
korumayı taahüt ettiği uluslararası
bir antlaşmadır. 4 Kasım 1950 yılında
imzalanan Sözleşme, 1953 yılında
yürürlüğe girdi.

23-28 Şubat 1959
Mahkeme’nin ilk oturumu

GÜVENCELER VE YASAKLAR
Sözleşme özellikle şunları
güvence altına alır:

18 Eylül 1959
Mahkeme, İç Tüzüğü’nü kabul eder

• yaşam hakkı,

14 Kasım 1960
Mahkeme ilk kararını verir:
Lawless/İrlanda

• adil yargılanma hakkı,
• özel ve aile hayatına
saygı gösterilmesi
hakkı,

1 Kasım 1998
“Yeni Mahkeme” yi kuran, 11 no.lu Protokol’ün
yürürlüğe girişi

• ifade özgürlüğü,
• düşünce, vicdan ve din
özgürlüğü ve,

1 Haziran 2010
Amacı Mahkeme’nin uzun dönemdeki etkinliğini
sağlamak olan 14 no.lu Protokol’ün yürürlüğe girişi

• mülkiyet hakkı

1 Ağustos 2018
Mahkeme’ye tavsiye görüşleri sorma olanağı tanıyan
16 no.lu Protokol’ün yürürlüğe girişi

Sözleşme özellikle şunları
yasaklar:
• işkence ve insanlıkdışı veya aşağılayıcı muamele veya
cezalandırma,
• kölelik ve zorla çalıştırma,
• ölüm cezası,
• keyfi ve hukuka aykırı tutukluluk, ve
• Sözleşme’de düzenlenen hak ve özgürlüklerin
kullanılmasında ayrımcılık.

