BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKELERİ
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tarafından kabul edilen 2001 Bangalor Yargı Etiği Taslak
Belgesi’nin 25-26 Kasım 2002 tarihlerinde Lahey Barış
Sarayı’nda düzenlenen Yüksek Mahkeme Başkanları Yuvarlak
Masa Toplantısında revize edilmiş hâlidir)

Önsöz
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin herkesin, hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde ve
herhangi bir suç isnadının karara bağlanmasında bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından tam
bir eşitlikle, âdil ve alenî olarak yargılanma hakkına sahip olduğunu temel bir ilke olarak tanıdığı,
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin, herkesin mahkemeler önünde eşit olmasını
ve bir davada herhangi bir suç isnadının karara bağlanmasında veya hak ve yükümlülüklerin
belirlenmesinde herkesin kanunla kurulmuş, yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından
âdil ve alenî olarak, sebepsiz gecikme olmaksızın yargılanma hakkına sahip olmasını teminat altına
aldığı,
Aşağıdaki temel ilkelerin ve hakların, bölgesel insan hakları belgelerinde, ulusal anayasalarda,
yasalarda ve içtihat hukukunda ve yargı teamül ve geleneklerinde de kabul görmüş veya yansıtılmış
olduğu,
Yetkili, bağımsız ve tarafsız yargının insan haklarının korunması açısından sahip olduğu önemin;
diğer tüm hakların icra edilebilmesinin nihai olarak adaletin doğru idaresine bağlı olması
keyfiyetince de vurgulandığı,
Aynı şekilde yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargının, mahkemelerin anayasa ve hukukun
üstünlüğünü koruma rollerini yerine getirmeleri bakımından da elzem olduğu,
Modern ve demokratik bir toplumda halkın yargı sistemine güveninin ve yargının ahlaki otoritesinin
ve doğruluğunun son derece önemli olduğu,
Hâkimlerin, bireysel ve toplu olarak, hâkimlik makamına kamusal bir sorumluluk olarak saygı ve
hürmet duymalarının ve yargı sistemine olan güveni artırmaya ve idame ettirmeye çalışmalarının
oldukça önemli olduğu,
Yargı etiğinde yüksek standartların teşvik ve muhafaza edilmesine yönelik temel sorumluluğun her
bir ülkedeki yargı organına ait olduğu,
Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri’nin yargının bağımsızlığını güvence altına
almak ve ilerletmek üzere tasarlandığı ve öncelikle devletlere yönelik olduğu
DİKKATE ALINARAK
Hâkimlere yönelik etik davranış standartlarını oluşturmak amacıyla AŞAĞIDAKİ İLKELER
belirlenmiştir. Bu ilkeler, hâkimlere rehberlik sunmak ve yargıya yargı etiğini düzenlemeye yönelik
bir çerçeve temin etmek üzere tasarlanmıştır. Bu ilkelerin amacı ayrıca yasama ve yürütme
mensupları ile avukatların ve kamuoyunun yargıyı daha iyi anlamalarına ve ona destek olmalarına
yardımcı olmaktır. Bu ilkeler, hâkimlerin, yargı standartlarını idame ettirmek üzere oluşturulmuş
olan ve kendileri de bağımsız ve tarafsız olan uygun kurumlar karşısında meslekî davranışlarından
dolayı sorumlu olduklarını varsayar ve hâkimler üzerinde bağlayıcı olan mevcut hukuk ve davranış
kurallarını değiştirmeyi değil onları tamamlamayı amaçlar.

1. Değer:
BAĞIMSIZLIK
İlke:
Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün ön koşulu ve adil yargılanmanın temel garantisidir. Bu
nedenle hâkim, hem bireysel hem de kurumsal yönleriyle yargı bağımsızlığını korumalı ve bu
konuda örnek teşkil etmelidir.
Uygulama:
1.1

Hâkim; herhangi bir yerden herhangi bir sebeple doğrudan ya da dolaylı olarak gelebilecek
her türlü dış etki, rüşvet, baskı, tehdit ve müdahaleden uzak şekilde, olaylara ilişkin kendi
değerlendirmesine dayanarak ve hukuka dair kendi vicdani anlayışı ile uygun biçimde yargı
işlevini bağımsız olarak yerine getirmelidir.

1.2

Hâkim, genel anlamda toplumdan, özelde ise karara bağlamak durumunda olduğu ihtilafın
taraflarından bağımsız olmalıdır.

1.3

Hâkim, yasama ve yürütme organlarıyla uygunsuz bağlantılardan ve bu organların
etkisinden bağımsız olmalı ve ayrıca makul bir şekilde gözlemlendiğinde de bunlardan
bağımsız görünmelidir.

1.4

Hâkim, yargısal görevlerini yerine getirirken bağımsız şekilde karar vermekle yükümlü
olduğu hususlarda meslektaşlarından bağımsız olmalıdır.

1.5

Hâkim, yargının kurumsal ve eylemsel bağımsızlığını sürdürmek ve artırmak için yargısal
görevlerinin ifasına yönelik koruma tedbirlerini teşvik etmeli ve korumalıdır.

1.6

Hâkim, yargı bağımsızlığını sürdürmede esas olan yargıya yönelik kamusal güveni
güçlendirmek amacıyla yargı etiği ile ilgili yüksek standartlar sergilemeli ve bunları
ilerletmelidir.

2. Değer:
TARAFSIZLIK
İlke:
Tarafsızlık, yargı görevinin doğru bir şekilde yerine getirilmesine esas teşkil eder. Bu ilke sadece
kararlar için değil, kararların oluşturulduğu süreç açısından da geçerlidir.
Uygulama:
2.1

Hâkim, yargı görevlerini tarafsız, önyargısız ve iltimassız olarak yerine getirmelidir.

2.2

Hâkim, mahkeme içerisinde ve dışında, halkın, hukukçuların ve dava taraflarının yargı ve
hâkim tarafsızlığına duyduğu güveni koruyacak ve artıracak davranışlar içerisinde
olmalıdır.

2.3

Hâkim, makul olduğu ölçüde, duruşma ve karar aşamalarında davadan reddini gerektirecek
durumları en aza indirecek şekilde hareket etmelidir.

2.4

Hâkim, önündeki veya önüne gelme ihtimali olan bir dava hakkında, bilerek ve isteyerek,
davanın sonucunu etkilemesi veya sürecin aşikâr adillik vasfını zayıflatması beklenebilecek
hiçbir yorumda bulunmamalıdır. Ayrıca hâkim, kamuya açık olsun veya olmasın, herhangi
bir şahıs ya da mesele konusunda adil yargılamayı etkileyebilecek herhangi bir yorum da
yapmamalıdır.

2.5

Hâkim, tarafsız olarak karar veremeyeceği veya makul bir gözlemcide tarafsız olarak karar
veremeyeceği izlenimi doğurabileceği durumlarda yargılamanın herhangi bir aşamasına
katılmaktan kaçınmalıdır. Bu tür davalar aşağıdaki durumlarda söz konusu olup, bu üç
bentle sınırlı değildir:
2.5.1 Hâkimin, davanın taraflarından biriyle ilgili gerçek bir önyargı veya tarafgirlik
içerisinde olması veya davaya ilişkin delil kabilinden tartışılan olaylarla ilgili kişisel
bir bilgiye sahip olması;
2.5.2 Hâkimin ihtilaflı konuda daha önceden avukatlık yapmış olması veya esas
tanıklardan biri olarak yer almış olması;
2.5.3 Hâkimin ya da hâkimin ailesinden birisinin ihtilâf konusu dava sonuçlarıyla ilgili
ekonomik bir çıkarının olması.
Davaya bakmaya devam edecek başka bir hâkimin belirlenememesi halinde veya herhangi
bir eylemde bulunulmamasının, durumun aciliyeti nedeniyle ciddi şekilde adaletsizliğe yol
açacağı durumlarda hâkime görevden el çektirmek gerekmez.

3. Değer:
DOĞRULUK
İlke:
Doğruluk, yargı görevinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesinde esastır.
Uygulama:
3.1

Hâkim, davranışlarının makul bir kişinin gözünde tasvip edilir nitelikte olmasını
sağlamalıdır.

3.2

Hâkimin hâl ve davranış tarzı, insanların yargının doğruluğuna ilişkin inancını
kuvvetlendirici nitelikte olmalıdır. Adalet sağlanmakla kalmamalı, sağlandığı görüntüsü de
yansıtılmalıdır.

4. Değer:
DÜRÜSTLÜK
İlke:
Dürüstlük ve dürüstlük görüntüsü, bir hâkimin tüm faaliyetlerinin icrasında esaslı bir unsurdur.
Uygulama:
4.1

Hâkim, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan ve uygunsuzluk görüntüsü
oluşturmaktan kaçınmalıdır.

4.2

Sürekli kamu gözetiminin öznesi durumunda olan hâkim, sıradan bir vatandaşın ağır olarak
nitelendirebileceği kişisel sınırlamaları kabul etmek durumundadır ve bunu özgürce ve
kendi iradesiyle yapmalıdır. Hâkim, özellikle yargı vazifesinin onuruyla uyumlu bir tarzda
davranmalıdır.

4.3

Hâkim, kendi mahkemesinde hukuk mesleğini icra eden kişilerle olan kişisel ilişkilerinde,
makul şekilde değerlendirildiğinde taraflılık veya iltimas görüntüsü veya şüphesi doğurması
muhtemel olan durumlardan kaçınmalıdır.

4.4

Hâkim, kendi ailesinden birinin taraf olduğu veya herhangi bir şekilde bağlantılı olduğu bir
davanın karara bağlanma sürecine dâhil olmamalıdır.

4.5

Hâkim, kendi ikametgâhının, hukuk mesleğini icra eden birisi tarafından müvekkillerini
veya meslektaşlarını kabul yeri olarak kullanılmasına izin vermemelidir.

4.6

Hâkim, diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, dernek kurma ve toplanma özgürlüğüne sahiptir;
ancak bu hakların kullanılmasında, yargı mesleğinin onurunu, yargının bağımsızlığını ve
tarafsızlığını koruyacak şekilde davranmalıdır.

4.7

Hâkim, kişisel olarak ve emaneten taşıdığı mali menfaatlerinin farkında olmalı ve aile
üyelerinin mali menfaatlerinin de farkında olmaya yönelik makul bir çaba sarf etmelidir.

4.8

Hâkim; ailesinin, sosyal ilişkilerinin veya diğer ilişkilerinin, hâkim olarak meslekî
davranışlarını veya kararlarını uygunsuz bir şekilde etkilemesine izin vermemelidir.

4.9
Hâkim, hâkimlik mesleğinin itibarını; kendisine, aile üyelerinden birisine veya herhangi bir
kimseye özel çıkar sağlayacak şekilde kullanmamalı ve kullandırtmamalıdır. Ayrıca hâkim, yargı
görevinin yerine getirilmesinde herhangi bir kimsenin kendisini uygunsuz bir şekilde
etkileyebileceği izlenimine yol açmamalı ve başkalarının böyle bir izlenime yol açmasına müsaade
etmemelidir.
4.10 Hâkim, hâkimlik sıfatıyla elde ettiği gizli bilgileri, yargısal görevleriyle ilgili olmayan diğer
amaçlar için kullanmamalı ve ifşa etmemelidir.
4.11 Yargısal görevlerini doğru bir şekilde icra etmek kaydıyla hâkim;
4.11.1
Hukuk, hukuk sistemi, adaletin idaresi veya bunlarla ilintili diğer konularda yazı
yazabilir, konferans verebilir, ders verebilir ve diğer etkinliklere katılabilir;

4.11.2
Hukuk, hukuk sistemi, adaletin idaresi veya bunlarla ilintili diğer konularla ilgili
resmi bir organ önündeki kamuya açık bir duruşmaya katılabilir;
4.11.3
Eğer üyeliği, hâkimin algılanan bağımsızlığına ve siyasi yansızlığına halel
getirmeyecekse resmi bir organın veya başka bir hükümet komisyonunun, komitesinin veya
danışma kurulunun üyesi olarak hizmet verebilir;
4.11.4
Hâkimlik makamının onurunu zedelememesi ve yargısal görevlerin yerine
getirilmesine engel olmaması koşuluyla diğer etkinliklere katılabilir.
4.12

Hâkim, hâkimlik makamında görevli iken avukatlık yapamaz.

4.13 Hâkim, hâkimlerle ilgili derneklere katılabilir, bu tür bir dernek kurabilir ve hâkimlerin
çıkarlarını temsil eden diğer örgütlere katılabilir.
4.14 Hâkim ve hâkimin aile üyeleri; hâkimin yargısal görevlerinin yerine getirilmesiyle ilişkili
olarak yapılmış, yapılacak veya yapılmamış bir şey ile ilgili herhangi bir hediye, bağış, borç ya da
iltimas talebinde bulunmamalı ve bunları kabul etmemelidir.
4.15 Hâkim; mahkeme personelinin veya kendi nüfuzu, idaresi veya yetkisi altında bulunan diğer
kişilerin, hâkimin görev ve işlevleriyle ilişkili olarak yapılmış, yapılacak veya yapılmamış bir şey
ile ilgili herhangi bir hediye, bağış, borç ya da iltimas talebinde bulunmasına veya bunları kabul
etmesine bilerek müsaade etmemelidir.
4.16 Kamunun bilgilendirilmesi konusundaki kanunlar ve yasal gerekler gözetilmek suretiyle
hâkim; makul şekilde değerlendirildiğinde yargısal görevlerinin ifasında hâkimi etkilemek
amacıyla verildiği izlenimi yaratmayacak olması veya taraflılık görüntüsüne yol açmayacak olması
kaydıyla, sunuluş vesilesine uygun olarak sembolik bir hediye, ödül veya avantajı kabul edebilir.

5. Değer:
EŞİTLİK
İlke:
Mahkemeler önünde herkese eşit muamele gösterilmesi, hâkimlik görevinin gereğince yerin
getirilmesi için elzem bir unsurdur.
Uygulama:
5.1
Hâkim; ırk, renk, cinsiyet, din, ulusal köken, sosyal sınıf, engellilik, yaş, evlilik durumu,
cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik statü ve benzeri diğer hususlar (“davaya mesnet olmayan
sebepler”) dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, çeşitli unsurlara dayanan
farklılıkların ve toplumdaki çeşitliliğin bilincinde olmalı ve bunları anlamalıdır.
5.2
Hâkim, yargı görevlerini yerine getirirken davaya mesnet olmayan sebeplere dayanarak
herhangi bir kişi ya da gruba karşı sözle veya davranışlarıyla yanlılık veya önyargı
sergilememelidir.

5.3
Hâkim, yargısal görevlerini; davaya mesnet olmayan ve görevlerin düzgün bir şekilde icra
edilmesinde ehemmiyetsiz olan sebeplerle ayrımcılık yapmaksızın davanın tarafları, tanıklar,
avukatlar, mahkeme personeli ve yargı görevini icra eden meslektaşları dâhil herkes için gerekli
ilgiyi göstererek yerine getirmelidir.
5.4
Hâkim, mahkeme personeline veya kendisinin nüfuzu, idaresi veya denetimi altında
bulunan diğer kişilere, kendi önüne gelmiş bir konuda, davaya mesnet olmayan sebeplere dayanarak
bireyler arasında ayırımcılık yapmalarına izin vermemelidir.
5.5
Hâkim, mahkeme huzurundaki yargılamalarda avukatlardan, yargılama konusuyla hukuki
açıdan ilişkili olan ve meşru savunmanın konusu olabilecek olan hususlar hariç olmak kaydıyla,
davaya mesnet olmayan sebeplere dayanarak herhangi bir kişi ya da gruba karşı sözleriyle veya
davranışlarıyla yanlılık veya önyargı sergilemekten kaçınmalarını talep etmelidir.

6. Değer:
EHLİYET VE LİYAKAT
İlke:
Ehliyet ve liyakat, yargı görevinin gereğince yerine getirilmesinin ön koşullarıdır.
Uygulama:
6.1

Bir hâkimin yargısal görevleri, diğer tüm faaliyetlerden önce gelir.

6.2
Hâkim, meslekî faaliyetini yargısal görevlere adamalıdır; bu görevler, sadece mahkemedeki
yargısal işlev ve sorumlulukların yerine getirilmesini ve karar vermeyi değil, aynı zamanda yargı
makamı ve mahkemenin işleriyle ilgili diğer görevleri de içerir.
6.3
Hâkim, yargının denetimi altında hâkimlere sunulması gereken eğitimlerden ve diğer
fırsatlardan yararlanarak yargısal görevlerin düzgün bir şekilde icrası için gerekli olan meslekî
bilgisini, becerisini ve bireysel niteliklerini korumak ve artırmak için gerekli adımları atmalıdır.
6.4
Hâkim, uluslararası sözleşmeler ve insan hakları normlarını oluşturan diğer belgeler dâhil
olmak üzere uluslararası hukuktaki ilgili gelişmeleri takip etmelidir.
6.5
Hâkim, mahkeme kararlarının verilmesi de dâhil tüm yargısal görevlerini etkin ve adil bir
şekilde ve makul bir süre içerisinde yerine getirmelidir.
6.6
Hâkim, mahkemedeki tüm yargılama aşamalarında düzeni ve davranış uygunluğunu
sağlamalı; davanın tarafları, jüri üyeleri, tanıklar, avukatlar ve hâkimin resmi sıfatıyla muhatap
olduğu diğer kişilerle ilişkilerinde sabırlı, vakur ve nazik olmalıdır. Hâkim, aynı davranış tarzını
tarafların yasal temsilcilerinden, mahkeme personelinden ve kendi nüfuzu, idaresi ve denetimi
altında bulunan diğer kişilerden de talep etmelidir.
6.7
Hâkim, yargısal görevlerini layıkıyla yerine getirmesine uygun düşmeyen davranışlar
içerisinde bulunmamalıdır.

UYGULAMA
Yargı vazifesinin doğası gereği, hâlihazırda hukuk sistemlerinde bu ilkeleri uygulamaya yönelik
mekanizmaları bulunmayan ulusal yargı teşkilatları, bu mekanizmaları temin etmek için etkili
tedbirler almalıdır.

Bu metin Avrupa Konseyi’nin katkılarıyla Türkçeye çevrilen gayri resmi tercümedir.

