AVRUPA iNSAN HAKLAR! SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

2. Çevre İçin Örgütlenme

ÇEVRE İ Çİ N
ÖRGÜ İLENME

a. Dernek Kurmanı n Güçlükleri
Ismayılov/ Azerbaycan,
Katılımcı ve çoğ ulcu demokrasi olgusunu özümsemekte geciken toplumlarda, sivil toplum kurulu şlarının
ülke yasaları na göre örgütlenmeleri engellemelerle kar şılaşabilmektedir. Bu engeller y asalardan kaynaklanabildi ği
gibi, iş lemler sürecinde yer alan kamu görelilerinin tutucu
davramşiarı ndan da ileri gelebilmektedir. A İHM, 17 Ocak
2008'te, Azerbaycan'dan gönderilen böyle bir ba şvuruyu
karara bağlamıştır.
Bakü'de yaş ayan, 1947 doğumlu Ismayı l Ismayılov,

6 Eylül 1999 günü kurulan " İnsanlık ve Çevre" ("İnsan ve

Mühit" İctimai Birliyi) isimli derne ğin kurucuları arasında

bulunmaktadı r. Ismayılov, ekoloji alamnda çal ışmaları bulunan, sivil toplum kurulu şlan ile bağlantıları olan ve çevreye dönük yayı nlar yapan bir kiş idir. Yerel yasalara göre,
n tüzel kiş iliklerini kazanabilmesivil toplum kurulu şlarını
leri için, öncelikle Adalet Bakanl ığı'na kuruluşlarım tescil
ettirmeleri gerekmektedir. Bu i şlemin ard ından sivil toplum kurulu ş u kimliğ ini elde edebilmektedirler. Ba şladıkları süreci tamamdamak üzere dernek kurucular ı, 30 Eylül
1999 günü, kurulu şlanmn yasal açı dan tescili için Adalet
Bakanlığı'na ba şvurmuşlardır. Tescil başvurusunun üzerinden yaklaşık dört buçuk ay geçtikten sonra, 11 Şubat
2000'de Bakanlı k, tescilin gerçekleştiğine ili şkin olumlu ya
da olumsuz herhangi bir iş lem yapmaksızm, başvuru belgelerini kuruculara geri vermi ş tir. Bakanlık, dernek tüzüğünün 10 Kası m 1992 günlü Dernekler Yasas ı'nın 1. maddesine uygun olmad ığını bildirmiştir.
Kurucular, tüzü ğü Bakanlık' ı n yorumları uyarınca
yeniden düzenleyerek, 24 Temmuz 2000 tarihinde tescilin
gerçekleşmesi için Bakanl ık'a tekrar başvurmuşlardır. Ba-.
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kanjık, demek tüzü ğ ünün, dernek üyeleri ile ilgili düzenlemelerinin 13 Temmuz 2000 günü yürürlü ğe giren Sivil
Toplum Örgütleri Yasas ı'mn 10. maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile 28 Aral ık 2000'de bir kez daha onaylamayı reddetmiştir.

Başvurucular, istenildi ği biçimde tüzü ğü tekrar düzenleyerek 28 A ğustos 2002 günü üçüncü kez tescil istemlerini
yinelemi şlerdir. Bu ba şvurularina herhangi bir yanıt alamayan kurucular, 25 Ekim 2002'de Bakanhk' ın örgütlerini
yasada belirtilen sürede tescil etmekten kaç ındığı gerekçesi ile dava açarak, ulusal mahkemeden Bakanl ık'ça derneklerinin tesciline karar verilmesini istemi şlerdir. Ayrıca
manevi zararları için tazminat isteminde bulunmuşlardır.
2 Aralı k 2002'de, Yasamal Bölge Mahkemesi kurucularm
taleplerini reddederek, Bakanl ık işlemlerinde yasaya ayk ırı bir yön bulunmadığını kararlaştırmıştı r. Bölge Mahkemesi, dernek tüzü ğünün yerel yasalann gereklerine uygun
olmadığına karar vermi ştir. Kurucular, bu karar ı Temyiz
Mahkemesi'ne taşınıış lardı r. Bu arada, 6 Aralık 2002'de
Bakanlı k, tescil için gerekli olan belgeleri kuruculara geri
vermiştir. Sivil Toplum Örgütleri Yasas ı'nı n 13. maddesi
uyarı nca zorunlu bulunan, üyeli ğin sona ermesi ile ilgili
düzenlemenin tüzükte yer almamas ı, tescil isteminin reddedilmesinin nedeni olarak gösterilmi ştir. Temyiz Mahkemesi 22 Mayı s 2003 tarihinde, Yasamal Bölge Mahkemesi
kararını onaylamıştı r. 5 Kasım 2003 tarihinde ise Yüksek
Mahkeme, kurucuları n savlarmı reddeden alt mahkeme
kararları n onaylamıştır.
Azerbaycan'da kiş ilere Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baş vuruda bulunabilme olanağı da tanmmıştır. Ancak bu yöntem oldukça karma şık süreçlerden geçmektedir. Azerbaycan yasalarma göre gerekenleri yapmalar ına
karşı
n kuruluşlarını gerçekleş tiremeyen dernek kurucuları adına Ismayıl ismayılov, sözleş menin 11. maddesindeki 'Dernek Kunna' haklarının ihlal edildiğ i görüşü ile
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AİHM'ne ba şvurmuş tur. Azerbaycan Hükümeti, Anaya- ÇEVRE IÇİ N
sa Mahkemesi'ne itiraz edilmedi ğ i gerekçesiyle iç hukuk ÖRGÜTİİ NME
yollarmı n tüketilmediği itirazında bulunmu ştur. A İHM
başlı ca iki nedenle bu savunmay ı yerinde bulmantıştır.
Anayasa Mahkemesi'nin eri şilebilirliğ i son derece güçlükna etkili bir
ler taşımaktad ır. Ayr ıca uyuşmazlik konular ı
da
yoktur.
Bu
nedenlerle
iç hukuk
çözüm getirme olana ğı
yollarının tüketilmediği savlarmı reddeden Mahkeme'nin,
uyuşmazlığı n özü hajkkı nda verdiğ i kararın ilgili bölümlerini aşağı da sunmaktayız:
"L Sözleşme Madde 11'in İhlali Edildiği Savları
21. Ba ş vurucu, Adalet Bakanl ığı 'n ı n derneğin yaz ımını zarnan ı nda yapmamasını n, dernek kurma özgürlü ğ ünü engelleme
olduğuna iliş kin istemlerde bulunmu ş tur. Bakanl ı k derneğin
kurucuları n ı n yaz ı lma istemini ele almayı ciddi bir süre geciktirerek ve resmi yan ı t için belirlenen yasal süreyi a şarak derneğin
yaz ı lma işlemlerini savsaklam ış ve sonuçta yasal kimlik kazanamas ını önlemiş tir.

B. Davanı n Esasları
1. Yanların Anlatımlan
in kurulu şunu resmen red43. Hükümet, Bakanh ğrn derneğ
detmediğini belirterek, ba ş vurucunun demek kurma özgürlü ğüne yönelik bir engellemenin olmad ığını savunmuş tur. Yaln ızca
eksikleri tamamlayabilmelerini ve iç hukukun gereklerini yerine
getirebilmelerini sa ğlamak için, derne ğ in kuruluş belgelerinin
kuruculara geri verildiği belirtmiş tir. Hükümet "bir derneğin
kaydı n ı yapmayı reddetmenin demek kurma özgürlü ğ ünü ihlal
edebilecek bir husus olmas ı na rağmen, [resmi kayı t başvurusunu]
geç cevaplaman ın bu hakkı n ihlali olmad ığın ı " ileri sürmü ş tür.
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44. Ayrı ca Hükümet yasal kuruluş statüsüne sahip olmaÖRGÜTlENME man ı n, derneğin etkinliklerini sürdürmesine bir engel olu ş turmadığın ı savunmuş tur. Bu çerçevede, yasal statüsü olmadan
derneğin çalışma/anna devam ederek bir kitap yay ı nladığı n ı belirtmişlerdir.
ÇEVRE Çİ N

45. Hükümet, kurucular ı n dernek kurma belgelerini yasan ı n öngördüğii biçimde hazı rlamayarak, "yaz ı lma sürecinde gerekli özeni ve titizliği gösterme görevini yerine getirmediklerini"
ileri sürmüş tür. Bakanlık, yön temsel yan l ışlar yapm ış olsa bile,
bu yanlışlann 11. madde'ye göre başvurucunun hakları n ı ihlal
edecek düzeyde olmad ığı n ı savunmuş tur.
46. Başvurucu, kuruculann kay ı t olma istemlerine verilen
yan ı tı n iç hukukun öngördü ğü süre sı n ı rın ı önemli ölçüde aşarakgeciktirilmesinin, dernek kunna hakkı n ı engelleme ve bu hakkı n ihlal edilmesi oldu ğunu savunmu ş tur. Başvurucu böyle bir
gecikmenin iç hukuka ayk ı rı olduğunu belirtmiş tir.
47. Başvurucu aynca yasal kimlik kazanamadığı için derneğin çalışamadığı nı ve temel işlevlerini yerine getiremediğini
ifade etmiş tir. Hükümetin sözünü ettiği kitabın ise "İnsanl ık ve
Çevre Derneği" tarafindan bas ı lmadığın ı belirtıniş tir. Başvurucu kendisinin kitab ın yazarları ndan biri olduğunu, mesleğini ve
sivil toplum örgütleri alan ındaki çalışmalar
ı n ı göstermek için
kendi adın ı n yan ı na kaydı yapı lmamış derneğin adın ı n da yaz ı ldığını söylemiş tir.

2. Mahkemenin Değerlendirmesi
48. Daha önce Mahkeme tarajindan, Adalet Bakanl ığı 'nı n
bir derneğin resmi başvuru istemini yasal süre içinde cevaplamaması n ı n, derneğin kayı t başvurusunun defacto reddi anlam ına geldiği sonucuna ula şı lm ış tı r. Yasal statünün bulunmaması
durumunda, derneğin sını rlı etkinliklerde bulunabildiği varsayı/sa bile, derneğin yasal kapasitesi resmi kayı tlı sivil toplum
örgütlerininkiyle eşit değildir. Kay ı t prosedüründeki ciddi gecik-
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me, eğerAdalet Bakanlığı 'n ı n sorumluluğ undan kaynaklan ıyor- ÇEVRE IÇİ N
sa, demek kurucuların ı n demek kurma haklar ı n ı kullanmalarına ORGÜTLENME
bir engel teş kil eder (bakın ı z yukai'ı da Ş 54-60'da daha ba şka
referanslarla atıfta bulunulan Ramazanova ve Di ğerleri kararı)
Buna göre, başvurucunun, derneğin kuruculanndan biri oldu ğu
bu davada, baş vurucunun dernek kurma hakk ı nı kullanmas ı nı n
engellenmesi sözkonusudur.
49. 11. madde'nin 2fikras ı nda ifadesini bulan bir yada daha
çok meş ru amaç uyarı nca, "yasa taraJindan emredilmediği" ve
bu ama çlann gerçekleş mesi için "demokratik bir toplumda gerekli olmadığı " sürece böyle bir müdahale Sözle ş me'nin 11. maddesince kabul edilemez (bak ı n ız örneğin, Chassagnou ve Di ğerleri
v. France (GCJ, no. 25088/94, 28331/95 ve 28443/95, 104,
A İHM 1999-111).
50. Mahkeme, önündeki bu ş ikayete neden olan olaylardan
beri, tüzel kişiliklerin resmi kay ı tları na dair Azerbaycan yasalannda bazı değiş iklikler yap ı ldığı n ın ayı rdı ndadı r. Bununla birlikte, bu şikayet açıs ı ndan Mahkeme olayı n geçtiği tarihte yürürlükte olan iç hukuku dikkate alacakt ır.
51. Mahkeme, Bakanl ığı n bir tüzel kişiliğ in resmi kaydın ı n
kabul veya reddi yönündeki kararını on günlük yasal süre sın ı rlaması içinde bildirmesini öngören 6 Ş ubat 1996 tarihli Tüzel
Kişiliklerin Resmi Kay ı tlanna İlişkin Yasa'n ın 9. maddesini gözönünde tutar. Tüzel ki şiliğin kurucu belgelerinin giderilebilir
eksikleri olduğunda, Bakanl ı k on günlük süre içinde eksiklerin
düzeltilmesini isteyerek kuruculara belgeleri gen' verebilirdi.
Yasa, eksikler giderilerek kay ı t baş vurusunun tekrar sunul ınasın ı izleyen resmi yan ı t için beş günlük yasal süre s ı nı rlaması
tan ı maktadı r.

52. Davaya konu olan olayda Bakanl ık üç kayı t ba şvurusu
istemine yan ı tın ı aylarca geciktirmiş tir. Özellikle Mahkeme'nin
ön yargı lama dönemine rastlayan zamanda, ba şvurucunun 28
Ağ ustos 2002 tarihli üçüncü kay ı t talebine cevap, yasa aç ıkça
beş günlük bir sure öngörmesine rağmen, üç aydan fazla gecikti-
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rilmiş tir. Bu yüzden Bakanl ık usule ilişkin zaman s ı nı rlaması n ı
ihlal etmiş tir. İç hukukta bu gecikmelere ilişkin bir dayanak mevcut değildir. (bakı n ız yukarıda 65'de atıf yapılan Ramazanova
ve Diğerleri,l
53. Mahkeme, resmi kayı t prosedüründe Bakanl ığı n kayı t
taleplerine yasal süre içinde cevap vermemesinden ortaya ç ıkan
gecikmelere karşı 6 Ş ubat 1996 tarihli Tüzel Kişiliklerin Resmi
Kayı t İş h?mlerine Dair Yasa'n ın yeterli koruma sağlamadığına
ilişkin kanaatini de yeniler (bakı n ız yukarı da 66'da atıf yap ı lan
Ramazanova ve Diğerleri).
54. Adalet Bakanl ığı 'n ı n resmi kayı t talebini yasal sürede
cevaplamad ğı na ve iç hukukun bu gibi gecikmelere karşı yeterli
koruma sağlanıadığı na dayanarak, Mahkeme, devletin bu engellemesinin Sözleş me'niıi Madde il Ş 2 'deki "yasa taraJindan ernredilme" hükmüne uygun olmadığı kan ısına vann ış tı r.

55. Bu sonuca ula şan Mahkeme, Madde 11 2'nin öngördüğü diğer koşullara (meş ru amaç ve müdahalenin gerekliliği)
uyulup uyulnıadığı na bakmaya gerek görmemi ş tir.
56. Buna göre, sözle şmenin 11. maddesinin ihlali söz konu5 udur."

(Ismayılov / Azerbaycan,2008)
6 Eylül 1999 günü kurulu ş bildirgesini veren "İnsanlık
ve Çevre" derneği, aradan 9yıi geçmesine karşın, AİHM'nin
kararını verdiği 2008 yılında tüzelkişiliğiııi kazanarak hükümet d ışı kurulu şlar listesine ad ını yazdırmayı başaramamıştı . Yönetim birimlerince ç ıkarı lan engellerin ulusal
hukuka göre inand ırıcı bir açıklaması yapılamıyordu. Aynı
yı llarda, Avrupa Konseyi üyesi Azerbaycan, yasalarm ı
Avrupa hukukuna uyarlama çabaları içinde bulunuyorOrçurı Utusoy çevirisi.
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du. Ancak bu değişimler, başvurucu açısı ndan olumlu bir ÇEVRE İÇİN
gelişme sağlamamıştı r. Daha önce de 2001 y ılında kuru- ORGÜRENME
lan Baku'daki evsizlerin ve mazlunıları n insan haklarınm
korunmas ını amaçlayan ("Evsiz ya Mazlum Bakı lı lann İnsan
Hüquglanmn Müdafiasina Yard ı m" tctimai Birliyi) adında-

ki dernek de aynı sorunları yaşamış ve AİHM'ne yaptığı
baş vuru sonucunda (Ramazanova ve Di ğerleri)karar ı ile sözi saptanmıştı. Mahleşmenin 11. maddesinin ihlal edildi ğ
keme, değiş en ulusal yasalara kar şın, Ismayılov kararım,
derneğin kuruldu ğ u tarihte yürürlükte olan iç hukuka dayandırmıştır. Bu olayda devlet, ba şvurucuyu süresi içinde
yanıtlamamakla, öncelikle ulusal yasay ı ve son çözümde
sözleşmeyi çiğnemiş olmaktadır.
İnsan hakları ve çevre örgütleri ne denli barışçı tutumlar içinde olsalar da, izledikleri amaçlar nedeniyle zaman
zaman kamu yöneticileri ile kar şı karşıya gelmeleri kaçınılmaz olmaktad ır. Ismayı l Ismayılov'un karşılaştığı Hükümet kaynaklı engellemeler de, böyle bir beklentiyi geciktirme çabalarının ürünüdür.

b. Yağmalanan Kumullar
Vides Aizsardzibas Klubs/Litvanya

Basınm yanı sıra, hükümet dışı kurulu şların da, çevrenin korunmasmda kamuoyunu olu şturmak açısndan belirleyici etkileri oldu ğu bilinmektedir. Bu konuda
Mahkeme'nin Litvanya'da halk ı ve yerel yöneticileri uyrama görevini yerine getirdi ği için kişisel haklara sald ırmakla suçlanan bir çevre örgütünün çal ışmalarını değerlendiren kararına değineceğiz. Baş vurucu Vides Aizsardzibas
Klubs (" yAK" olarak bilinen Çevre Koruma Klübü), Riga
merkezli bir sivil toplum kurulu şudur. 1997 y ılı Kasım
ayında baş vurucu örgüt, Riga körfezi çevresindeki k ıyı şeridinde bulunan kum tepelerinin (kpu josla) korunmas ına ili şkin kuşkularmı dile getiren bir kararı kabul etmiştir.
nAlı
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Karar Mersrags kenti Belediye Ba şkanı LB'nin yasa d ışı
ÖRGÜ İ LENM[ belgelere, kararlara ve ruhsatlara imza att ığı, konuyla ilgili
diğ er yetkililerce gönderilen ve yasad ışı inşaatların durdurulması m talep eden talimatlar ı kasden yerine getirmedi ği
savlarını içermektedir. 1997 y ılı Aralık ayında söz konusu
karar, bölgesel bir gazete olan Ta/su Wstis ("Talsi Haber")
de yayınlanmıştır.
ÇEVRE IÇ İ N

Belediye Ba şkanı 1. B., başvurucu kurulu ş hakkında
Yalsi ilk derece mahkemesinde dava açmış ve Mahkeme,
23 Ağustos 1999 günlü kararı ile I:B'nin hakl ı olduğuna
karar vermi ştir. Yerel mahkeme başvurucu kuruluşun
kararmda belirtmiş olduğu suçlamalannın doğruluğunu
kanıtlayamadığını saptayarak, gazetenin resmi bir özür
yayımlanmasına ve Beldiye Başkanı 'na yöneltilen hakaret niteliğindeki suçlamaları nedeniyle davac ının zararlarını karşılamas ına karar vermi ştir. Karar, Kurzeme Bölge
Mahkemesi tarafından onanmıştı r. Temyiz Mahkemesi
Genel Kurulu, baş vurucu örgütün temyiz istemini 9 Şubat
2000'de reddetmi ştir.
İç hukuk yollarını n tüketilmesinden sonra ba şvuru, 15
Mayıs 2000'de Mahkeme'ye sunulmu ştur, AİHM 1 Dairesi,
13 Şubat 2003 günlü bir kararla başvuruyu kısmen kabul
edilebilir bulmu ştur. Son kararın özetini sunuyoruz:
"Yakınına lar
Başvurucu örgüt yerel mahkeme karar ı n ın Sözleşmenin
1O.maddesince güvence alt ı na alınan anlatı m özgürlüğü hakkı m, özellikle de bilgi yayma hakk ın ı ihlal ettiği yakmmas ı nda
bulunmuş tur.
-

Mahkemenin kararı

Yerel mahkemenin karar ı başvurucu organizasyonun
ifade özgürlü ğü hakkını kullanmasma müdahale etmiştir.
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Bu müdahale yasa taraf ından emredilmiş ve diğerlerinin
haklarını ve itibarlarını koruma olarak nitelenebilecek
meşru bir amacı hedeflemiştir.
Mahkeme, gazetede yayınlanan karar ın temel amacının yerel makamlar tarafı ndan yönetilen önemli bir idari
birimin kötü etkinliklerde bulunmas ı olarak adland ırilabilecek ve kamunun yararlarını ilgilendiren duyarl ı bir konuya yetkililerin dikkatinin çekilmesi oldu ğunu belirtmiştir. Konuyla ilgili uzmanla şrruş bir sivil toplum kuruluşu
olarak, başvurucu örgüt, Çevre Koruma Yasas ı uyarınca
sahip olduğu "sivil denetçi" görevini yerine getirmiştir. Demokratik bir toplumda bir derne ğin bu tür katılımı , temel
niteliktedir. Sonuç olarak derne ğin görevlerini etkin bir
biçimde yerine getirebilmesi için kamuoyunu ilgilendiren
konularda bilgi yayabilmesi, kendi de ğerlendirmesini haln uygulama
ka sunabilmesi ve sonuçta kamu organlar ını
sunabilmesi
n
a
katkı
ve işlemlerinde şeffaflığın sağlanması
gerekmektedir.
Yerel mahkeme yasadışı belgelere, kararlara ve ruhsatlara imza attığı ve konuyla ilgili diğ er yetkililerin yasadışı yapılarının durdurulmasına iliş kin kararlarını kasden
yerine getirmediğ ini ileri sürmesi nedeniyle, ba şvurucu
kuruluşa bir yaptırım yükleniiştir. Söz konusu savlann
belirli bir kişiye karşı yöneltilnıiş ve olaylara dayalı bir
na karşın, başvurucu kuruluş savlarımn
suçlama olması
doğruluğunu kanı tlama yükümlülü ğü altında bırakılmış tır. Başvurucu da ileri sürdüklerinin do ğruluğunu kanıtlamıştır. Mahkeme başvurucu kurulu şun hangi ek kanıtlan
sunabileceğini de gözetmemi ştir.
Gerek Bölge Mahkemesi'nin kararmdan gerekse Hükümet'in değerlendirmelerinden görülebilece ği üzere, söz
konusu gazetede yay ımlanan kararı n, her ne kadar topluca
Belediye Encümeni kararlarını hedef olarak alsa da, I.P'ye
rması nedeniyle hakaret niteliği taşıdı kişisel olarak saldı
ğma hükmedilmi ş tir. Litvanyalı bir belediye başkanının,
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belediye kararlarının alınması konusundaki yetkileri ve
kamusal bir giriş ime yöneltilebilecek eleştirinin sınırlarını
göz önüne alarak Mahkeme, bir yerel makam ın bütününün politikası nedeniyle Belediye Ba şkanı'nm eleştirilme5mm anlatım özgürlü ğünün kötüye kullan ılması olarak
nitelenemeyece ği görü şündedir.
Söz konusu yerel mahkeme emrinin gerekçelerinden
bir diğeri, başvurucu kurulu şun l.B'nin işlemlerini hukuk
d ışı olarak nitelemesidir. Mahkemenin görü şüne göre
başvurucu örgüt, değerli bir kanı olarak nitelenebilecek
kurumsal bir görüşü ifade etmiş tir. Bu nedenle başvurucu örgüt, değerlendirmesinin do ğrulu ğunu kanıtlama yükümlülüğü altına sokulamaz. Bu bağ lamda Mahkeme, demokratik bir toplumda kamu organlar ının bir kural olarak
yurttaşların sürekli denetimlerine açık ve her zaman iyi
niyet içersinde hareket etmek durumunda olduklar ını ve
herkesin hukuka ayk ırı olarak gördü ğü bir takım konulara
kamuoyunun dikkatini çekebilme ehliyetine sahip olmas ının zorunlu oldu ğunu belirtmiştir.
Sonuç olarak, ulusal makamlarca sahip olunan takdir
yetkisine rağmen Mahkeme, ba şvurucu kurulu şun ifade
özgürlüğü üzerine getirilen sınırlamalar ile hedeflenen
meşru amaç arasında makul bir orantılılık ili şkisi bulunmadığı kanaatindedir Açıklanan nedenlerle Mahkeme,
oybirli ğiyle Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlal edildi ğine
karar vermiştir. Ayrıca 41. madde uyarmca ba şvurucunun
manevi zararları nedeniyle 3.000 euro ve yargılama giderieeri nedeniyle 1000 euronun kendisine ödenmesi kararla ştırılmıştır.10 ° ( Vides Aizsardzibas Klubs /Litvanya, 2004)
Karar, Mahkeme'nin, bs ın özgürlü ğü ile birlikte sivil toplum örgütlerine bak ışını vurgulaması açısından
önemlidir. Etkili bir çevre koruma kurulu şu olan Vides
Aizsardzibas Klubs'm toplumsal i şlevi, kararda, "watchSerkan Cengiz çevirisi.
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dog" sözcü ğü ile anlatılmıştır. Tam karşılığı "bekçi köpeği"
olan kavramın sözlük çevirisi "yasaya ayk ı rı veya kamuya
zararlı hareketlere karşı tetikte olan kimse veya kurum" olarak
geçmektedir. A İHM bu kavramı basın için de çok s ık kullanmakta ve bas ın yayın kuruluşlarma getirilecek kısıtlamalarm, onlarun "toplumun bekçi köpeğ i olnı a görevlerini"

yerine getirmelerini engelleyece ğine de ğinmektedir.

Mahkeme, yerel yönetim birimlerinin kamusal uygulamalarındaki yanlışlarını saptayıp bunları kamuoyunun
bilgisine sunmanı n, sivil toplum kuruluşlarını n görevi olduğ unu belirtmektedir. Kararda, Mahkeme'nin gelenekleşen denetimi doğrultusunda, toplumun yarar ını amaçlayan
yay ı nlarda, ileri sürülen savlar ı kesin olarak kanıtlama yükümlülü ğü aramamaktadı r. Edinilen bilgilerin, do ğruluğu
açı smdan belli bir denetimden geçirilmesi ve yöre halk ının
yakındığı konuları n dile getirilmesi yeterli görülmektedir.
Kaldı ki ulusal yargı yerinin kan ıtlanmarnış bulduğu yayını AİHM, yöneticilerin de ğer vermeleri gereken kurumsal bir görüş olarak nitelemiş tir. Mahkeme'nin dayand ığı
bir başka gerekçe de, gönüllü çal ışmalar yürüten çevreci
kuruluşları, Litvanya Çevre Koruma Yasas ı'nm, "sivil denet çiler" olarak yetkilendirmesidir. A İHM'nin de belirtti ği
gibi, "Demokratik toplumda" çevresel sorunlara derneklerin
etkin bir biçimde katılmaları, çoğulculuğ un temel nitelikleri arasındadır.
c. Nükleer Kar şıtı Örgüt ve İki Dev
CollectifNational D'infonnation Et Opposition
A L'Usine Melox- Collect if Stop Melox Et MOX
/Fransa

Başvurucu derneğ in amac ı , temel maddeleri plutonium oksit ve uranium oksit olan MOX adl ı nükleer yakıtın üretilmesine, kullanılmasına ve ta şınmasına karşı
çıkmaktı r. MOX kullanarak nükleer yak ıt imal eden Melox
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nükleer santralinin geni şletilmesine izin verilmesi, an ılan
firmanın üretiminin de artmas ına neden oldu. Ba şvurucu
dernek, Melox firmas ına karşı yasal girişim başlattı. Başvurucu, çevreci bir grupla birlikte Dan ıştay'a yönetsel kararın iptali için dava açtı.
Nükleer santralı çalıştıran COGEMA (Compagnie generale des matieres nucleaires) ad ındaki şirket de, açılan davaya, daval ının yanında katıldı. İdari Yargılama Yasası'nın
L.761-1 maddesine dayanarak ba şvurucunun yasal bir çıkarı olmamas ı nedeniyle dava açma ehliyetinin bulunmadığını ileri sürdü. Darııştay, davayı, başvurucu derneğin
ve birlikte oldu ğu çevreci grubun dava ehliyetlerinin bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Danıştay, İdari Yargılama
yasasının yukarıda anılan maddesine dayanarak, giderler
içinde olmamak üzere, verdikleri zarar nedeniyle davac ı
örgütün COGEMA firmasına 5.000 FRF ödemelerine karar
verdi.

Başvurucu AİHM önünde, özel bir kurulu ş olan COGEMA firmasının yürütülmekte olan davaya kat ılmasına
Fransız Danıştayı'nın izin vermesinin, kendilerini iki davalıyla karşı karşıya bıraktığını ileri sürmüştür. Davacı, bu
dengesizliğiı-ı COGEMA'ya tazminat ödemek zorunda kalması sonucunda daha da bozulduğu görüşündedir. Benzer bir bakış açısının birden fazla taraf ile savunulmas ının,

karşı taraf için "savunmas ın ı yapmakta önemli bir olumsuzluğa" neden olmayacağı açıktır.

Mahkeme, dava konusu resmi karar ın COGEMA'nın
ekonomik etkinlilclerinden birinin yasal dayana ğını oluşturdu ğunu gözeterek, uyu şmazlıkta sözleşmenin 6/1.
maddenin uygulanabilece ği görüşünde oldu. Bu nedenle
COGEMA'nın aç ılan davaya katılabileceğini belirtti. Başvurucu dernek de, yalnız değildi. Çevreci bir grupla bu
davayı açmıştı . Başvurucu derne ğin ve çevreci grubun
iki devlet -devlet ve çok uluslu bir şirketle- karşı karşıya gelmiş olduklarından yakınmaları, ortak davalarını
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sunarken, "savunma yapmada önemli bir dezavantaja" sahip
olduklarını söylemeleri için yeterli bir gerekçe olu şturmamaktad ır.
Danıştay' ın, gelir kaynakları kısıtlı olan başvurucu dern giderlerini ödemesini
neği, çok uluslu, zengin ortakl ığı
karara bağlaması güçsüz olan yanı n cezaland ırılması anlamına geldi ği ileri sürülmüştür.. Bu karar ba şvurucu derneği, gelecekte, Tüzü ğünde yer alan ilkeler do ğrultusunda
görevlerini izleme çabas ından caydırabilecek niteliktedir.
Yerel mahkemelerde çevrenin korunmas ı gibi davaların
savunulması , demokratik toplumlarda resmi olmayan hükümet dışı örgütlerin etkinliklerinin önemli bir parças ıdır.
Tüm bu yak ınmalara karşı Mahkeme, olayda sözleşmenin
6/1. maddesinin uygulanabilece ğini kararlaştırmakla, ileride benzer koşullar altındaki daha başka davalarda, davaya
nın dışlamaması gerektiği görüşünde oldu.
katılma hakkı
AİHM'ne göre, ba şvurucu derneğin, İdari Yargılama
yasas ı gere ğince giderleri ödeme kararını temyize götürme olana ğı bulunuyordu. Kaldı ki ödenmesi öngörülen
miktar, Kamu Sözcüsü'nün 101 önerdi ği miktarın yarısı kadardı. Böylece kararın, giderlerin ba şvurucu dernekle diğer yan arasında yarı yarıya paylaşılmasını amaçlad ığını
gösteriyordu. Bu nedenlerle Mahkeme, oy birli ğiyle ihlal
bulunmad ığına karar verdi.102
(Collectif National D'information Et Opposition A
L'Usine Melox-Collectif Stop Melox Et MOX/ Fransa,
2007)
Yukandaki Greenpeace ba şvurusunda olduğu gibi,
kazanç amacı gütmeyen ve salt kamu yarar ı amacıyla çalışmalarını yürüten hükümet d ışı kurulu ş konumundaki
Türkiye ile karşılaştırıldığı nda, önceki ad ıyla "kanun sözsüsü" yada
günümüzdeki yasal tan ımıyla "Danıştay savcısı " biçiminde algılanmas! uygundur.
102
www.echr.coe.int
101
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başvurucu demek, bir davay ı yitirmeııin olası yükümlükleri aras ında bulunan ödemelerden kendisinin ba ğışık
tutulmasmı istemektedir. Üstelik tek bir kurulu şa karşı
dava açmışken, yerel mahkemenin izni ile davaya kat ılan
ikinci bir yan ın da giderlerinden sorumlu kıtulmu ştur.
Başvurucunun istemleri büsbütün dayanaks ız değildir.
Mahkeme'nin en önemli denetim yöntemlerinden birisi,
"orantılilı k" denetimidir. Kararda, Mahkeme'nin böyle bir
tartışma açmadığı görülmektedir. Ancak kararda yaz ılmamış olması, orantılılık denetiminin yapılmdığı anlamına
gelmemektedir. Her iki olayda ba şvuruculann katlanmak
zorunda b ırakıld ıkları ödemeler, orantılılık denetimini gerektirmeyecek düzeydedir. Yitirilen bir davan ın ard ından
yasa ve mahkeme kararı uyarınca karşı yana ödenmesi
gereken giderler konusunda bir a şırılığın bulunmaması
nedeniyle, şimdilik sivil toplum kuruluşlarına tanınan bir
ayrıcalık bulunmuyor. Ba şvuru konusuyla s ınırlı kalınarak
olaya bu açıdan bakıldığında, AİHM'nin kararını olağan
karşılamak gerekiyor.
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3. Çevre İçin Savaşanlara Yaptırımlar

ÇEVRE İ ÇiN
S4VAŞNLARA

a. Rusya'da Çevre Dostu Olmak, "Zor Zanaat" m ış

YAPT İ RIMLAR

Rustam Makhrnudov/Rusya

Sivil toplum kurulu şları, kamu yararı ile bağdaşmaz
gördükleri kent ve çevre planlar ına karşı ortak girişimlerle
görüşlerini ortaya koymaktad ırlar. Ancak bu girişimlerin
bir etkisi olabilmesi için, her düzeydeki yöneticilerin demokratik katılımcılığı benimsemeleri, uygulamalarm ı yöre
halkı ile paylaşmaları gerekmektedir. Daha da önemlisi,
halkın ekonomik beklentileri ile yöneticilerin s ınıfsal yaklaşımları arasında uzlaşmaz çelişkiler bulunmamal ıdır. Bu
gibi durumlarda yöneticiler, kar şıtlarının eleştiri özgürlüğünü bile tanımamaktadı rlar. Böyle bir olay yak ın zamanda Rusya'da geçmi ştir.
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