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Giriş

Kaos GL’n�n Avrupa B�rl�ğ� desteğ� �le hayata geç�rd�ğ�

Eş�t Haklar İç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında hukuk alanında gerçekleşt�rd�ğ� AİHM

B�reysel Başvurularında Ayrımcılık etk�nl�ğ�n�n konuğu

G�zem Ül�ç oldu.

Ül�ç, etk�nl�k kapsamında AİHM b�reysel başvurularında

d�kkat ed�lmes� gereken hususları aktardı.

Ül�ç’�n aktardıklarından öne çıkanlar şu şek�ldeyd�:

AİHS ve Ayrımcılık Yasağı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes� Madde 14 yan�

Ayrımcılık Yasağı şu şek�lde tanımlanır:

Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden

yararlanma c�ns�yet, ırk, renk, d�l, d�n, s�yasal veya

d�ğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal

b�r azınlığa a�d�yet, servet, doğum başta olmak üzere

herhang� başka b�r duruma dayalı h�çb�r ayrımcılık

gözet�lmeks�z�n sağlanmalıdır.

Bu maddeyle beraber 12. Protokol’ün 1. maddes� olan

Ayrımcılığın genel olarak yasaklanması maddes�ne

Türk�ye taraf değ�ld�r.

Bu sebeple Türk�ye bağlamında Avrupa İnsan Hakları

Mahkemes�’ne götürülen başvurularda genel olarak

14. madde kullanılır.

Mahkeme daha önce verd�ğ� �k� kararda �lk olarak

c�nsel yönel�m�n Madde 14 kapsamında yer alacağına

hükmederken daha sonra c�ns�yet k�ml�ğ�n�n de

Madde 14 kapsamında yer alacağına hükmett�.
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Üç Unsur

Madde 14 �le �lg�l� ş�kayetler ve �hlal kararına vardırma

sürec� oldukça zor. Bugüne kadar mahkemen�n

�nceled�ğ� bütün başvurular �ncelend�ğ�nde 250 başvuru

açısından Madde 14’e �l�şk�n �hlal kararı mevcuttur. Bu on

b�nlerce ya da yüz b�nlerce başvuru �çer�s�nden 250

başvuru demek. Dolayısıyla başvurular d�kkatl� yapılmalı.

Görmezden gel�nemeyecek, h�çb�r alanda etk�s�nden

çıkılamayan ayrımcılığı mahkeme ya da makamlar öyle

varsaymayab�l�rler.

Belç�ka Eğ�t�m D�l� Davası’nda mahkeme Madde 14

�ç�n “tek başına b�r varlığı yoktur” hükmünde

bulunmuştur. Bu durum Madde 14’ün ek maddelerle

desteklenmes� gerekt�ğ�n� göster�r. Yakınılan, �hlal

teşk�l eden muamelen�n sözleşme kapsamında

kalması gerekmekted�r. Bu �k� türlü olab�l�r:

1.    Eğer sözleşmede tanınmış yahut sözleşmey�

yorumlarken mahkemen�n �lg�l� maddelere

dayanarak türett�ğ� haklardan b�r�ne denk düşme

varsa Madde 14 otomat�k olarak uygulanır (Örn. Kozak

v. Polonya Kararı).

2.    Yakınılan muamele sözleşmede doğrudan

düzenlenm�ş b�r hakla �lg�l� olmayab�l�r ama ulusal

makamların sözleşmedek� sorumluluklarının ötes�ne

geç�p yurttaşları yahut egemenl�k alanındak� herkes�n

yarattığı bel�rl� haklara �l�şk�n olab�l�r. Bu durumda da

Madde 14 otomat�k olarak uygulanır (Örn. E.B. Evlat

Ed�nme Hakkı’na �l�şk�n Fransa Kararı).
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Mahkeme esasa �l�şk�n hakkı tek başına yahut Madde

14 �le beraber �nceleyeb�l�r. Eğer esasa �l�şk�n ş�kayette

�hlal bulunduysa Madde 14 altında ayrı b�r �ncelemeye

gerek görülmez. Dolayısıyla ş�kayet�n temel�n�, ana

gövdes�n� Ayrımcılık Yasağı’na aykırı davranılmasının

teşk�l ett�ğ�n�n düşünülmes� kuvvetl� argümanlar

gerekt�r�r.

İspat hususunda doğrudan hang� düzenlemelerden

kaynaklandığına parmak basılıyorsa �spat kolaydır.

Talepler� yerel mahkemeler değerlend�r�rken

c�ns�yetç� uygulamalara müsaade eden normları açık

ed�yorlarsa da �spat kolaydır fakat ayrımcı sa�k� ortaya

koymak özel �l�şk�lerde hayl� zor olab�l�r.

Mahkeme �ncelemes�n� yaparken üç aşamalı b�r test

uygular. Burada mahkeme önüne başvuru get�r�rken

bu üç unsura d�kkat ed�lmel�d�r. Mahkeme bu

durumu şöyle tanımlar:

“Mahkeme �çt�hadında ortaya konulduğu üzere

Madde 14 altında b�r meselen�n ortaya çıkab�lmes�

�ç�n görece benzer durumda olan k�ş�ler�n gördüğü

muamelede b�r farklılık söz konusu olmalıdır. Bu

farklılığın ayrımcılık olarak n�telend�r�leb�lmes� �ç�n

nesnel ve makul b�r haklılık neden� bulunmaması yan�

meşru b�r amaca h�zmet etmemes� ya da kullanılan

araçlarla �zlenen amacın orantısız olması gerek�r.”
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Bu açıklamanın ardından şu üç soruya odaklanılab�l�r:

1.    Aynı ya da benzer durumdak� k�ş�lere farklı

muamele var mıydı? Farklı durumdak� k�ş�lere aynı

muamele yapılması noktasında hataya mı düşüldü?

2.    Eğer öyleyse, bu farklı muamele nesnel nedenler

ışığında haklı mıdır yan� meşru b�r amaca h�zmet

etmekte m�d�r?

3.    Kullanılan araçlar bu amaca uygun mudur?

Bu üç unsurun yanı sıra kural olarak başvurucu

�dd�alarını �spat etmekle yükümlüdür. Doğrudan

olmayan ayrımcılık �dd�alarında �stat�st�klere

dayanılab�l�r.

*Bu etk�nl�k, Avrupa B�rl�ğ�'n�n destekled�ğ� Eş�t

Haklar �ç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında yapılmaktadır. Bu durum, etk�nl�k

�çer�ğ�n�n ve etk�nl�kte konuşulanların AB'n�n resm�

görüşünü yansıttığı anlamına gelmemekted�r.
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