Birleşmiş Milletler
Adli Yardım ve
Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri
Prensipleri ve
Rehber İlkeleri
Sinisa Milatovic
10 Aralık 2016

BM Prensipleri ve Rehber İlkeleri Arkaplan
• BM Prensipleri ve Rehber İlkeleri (BMPRİ) 20 Aralık
2012 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından oybirliği ile
kabul edildi.
• BM Prensipleri ve Rehber İlkeleri’nin kabul edilmesinde
birçok gerekçe belirtildi:
• Tahmini rakamlara göre dünya çapında günde
ortalama üç milyon kişi tutuklu olarak yargılanıyor.
Bu rakam tüm tutuklu nüfusunun yüzde 30’una
tekabül etmekte.
• Etkin bir adli yardım olmadan, masumiyet karinesi
kaybedilebilir. Bu durum uzayan tutuklu
yargılamalar, delillerin eskimesi ve şahitlerin yok
olması anlamına gelebilir. Suçu kabul etme baskısı
zamanla artar.
• Bu prensipler ve rehber ilkeler özellikle hassas
gruplar için kilit bir görevdedir.

BMPRİ - Arkaplan
• Bu Prensipler ve Rehber İlkeler türünün ilk örneğidir
yalnızca adli yardıma adanmış olarak kurulan
uluslararası bir araç olması itibariyle çığır açıcı
niteliktedir.
• BMPRİ sağlam bir temele oturur ancak aynı zamanda
bölgesel ve uluslararası standartların ötesine gider.
• BMPRİ adli yardım hakkında bugüne kadar yapılmış en
güçlü bildiridir. Bugüne kadar adli yardım yalnızca adil
yargılanma hakkı gibi diğer hakların sonuçlarına dair
bir unsur olmuştur. Örn; İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi ve Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi.
• Bunun yerine BMPRİ adli yardımı ön saflara ve
merkeze koymuştur.

BMPRİ – Kilit Noktalar
1. Niteliği arttırma: Mali durum testinden adaletin
menfaatine. Adaletin menfaati mevzu bahis
olduğunda kişinin mali durumu önemsenmeden adli
yardım sağlanmalıdır.
2. Hukuk asistanları, STK’lar, hukuk kliniklerini de
dahil ederek adli yardım sağlayıcıları
çeşitlendirilmeli: Bu yapılar davanın karmaşıklığına
ve kişilerin bilgi birikimlerine göre kullanılmalı ve
izlenmelidir (Adli yardım sisteminin kendisi de aynı
şekilde izlenmelidir).
3. Hassas gruplara odaklanmalı ve toplumsal
cinsiyet perspektifi sağlanmalı. BMPRİ kadın
avukatların ve uzak ve ekonomik olarak dezavantajlı
bölgelerde adli yardımın teşvik edilmesi için çağrıda
bulunur.

BMPRİ – Kilit Noktalar
4. BMPRİ mağdurlara ve şahitlere adli yardım
sağlanması için çağrıda bulunur. Ceza hukuku
süreçlerinde bu kişilerin görüşleri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
5. Finansal destek ve ulusal bir adli yardım yapısının
kurulması sağlanmalı. Finansal destek yeterli olmalı,
personeli de desteklemeli; ulusal bir yapı ile adli
yardım sağlanmalı, standartlar konulmalı, araştırma,
izleme ve değerlendirme yapılmalıdır.
6. Eğitim ve bilgilendirme: Devletler vatandaşların
ceza hukuku sistemi ve adli yardım hakkı konularında
bilgilendirildiğinden emin olmalıdır. BMPRİ detaylı
olarak polis karakollarında ve adli kurumlarda, yerelde
yapılan toplantılarda, medya ve kamuoyuna açık
yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde, vb. vasıtasıyla
eğitim ve bilgilendirmenin yapılmasını öngörür.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 14 adet prensip barındırır:
1. Adli yardım bir haktır. Devletler tarafından en yüksek
seviyede –mümkünse anayasalarda- adli yardım
garanti edilmelidir.
2. Adli yardımın sağlanması devletlerin görevidir ve
bunun erişilebilir, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir
olması için adli yardım kanunla düzenlenmelidir. Yeterli
kaynaklar adli yardım için ayırılmalıdır.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 14 adet prensip barındırır:
3. Adli yardım sürecin tüm aşamaları için sağlanmalıdır
ve şayet adaletin menfaati söz konusu ise kişilerin mali
durumlarından bağımsız bir şekilde sağlanmalıdır.
• Bu durum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin toplu
test uygulamasını içeren içtihat kararının ötesine gider.
(mali durum testi + adaletin menfaati).
4. Adli yardım mağdurlara sağlanmalıdır.
5. Adli yardım şahitlere sağlanmalıdır.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 14 adet prensip barındırır:
6. Adli yardım ayrımcılık söz konusu olmadan
sağlanmalıdır. Yaş, cinsiyet, din, vb. gibi ayrımcılıklar
yapılmadan herkese sunulmalıdır.
7. Adli yardım ceza hukuku sürecinin her aşamasında
hızlı bir şekilde sağlanmalıdır.
8. Sorgulamadan ya da hürriyetten yoksun bırakılmadan
önce kişiler adli yardım hakları konusunda
bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme mümkün
olduğunca geniş çapta yapılmalıdır.
9. Adli yardımın reddedildiği, geciktiği ya da zayıf olduğu
durumlarda etkin çareler bulundurulmalıdır.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 14 adet prensip barındırır:
10. Kadınların, çocukların ve özel ihtiyaçlara sahip
grupların etkin bir adli yardıma erişimlerinin mümkün
olması için özel tedbirler alınmalıdır – ve adli yardım
tüm ülkede ulaşılabilir olmalıdır.
11.Çocukları ilgilendiren tüm adli yardım kararlarında,
çocuğun yüksek menfaati öncelikli olmalıdır.
12.Adli yardım sağlayıcılar tehdit altında olmadan, özgür
ve bağımsızca çalışabilmelidir.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 14 adet prensip barındırır:
13. Devletler adli yardım sağlayıcılarının yeterli bir şekilde
eğitildiğinden ve öğretildiğinden ve konuyla ilgili
şikayetler için bir prosedür olduğundan emin olmalıdır.
14. Adli yardım içlerinde üniversitelerin ve sivil toplumun
olduğu bir dizi grup ve kurum tarafından sağlanabilir.
Bu tarz ortaklar adli yardımın sağlanması için teşvik
edilmelidir.

BMPRİ - İçerik

• BMPRİ 18 adet rehber ilke barındırır:
1. Mali durum testi: Devletler şayet mali durum testine
başvurursa, BMPRİ bazı kılavuzlar sunar, örn;
• Çocuklar bu testten muaf tutulur,
• Adaletin menfaati uğruna mali durum testinden
feragat edilebilir, vb.
2. Adli yardım konusunda bilgilendirilme hakkı: Adli
yardım hakkına dair bilgilendirmeye herkes
erişebilmelidir. Hassas grupları bilgilendirmek için özel
tedbirler alınmalıdır. (sosyal yardım, toplumsal
toplantılar, vb.)
3. Devletler şüphelenilen, tutuklanan, gözaltına alınan,
suçlanan ya da ceza gerektiren suç nedeniyle
suçlanan herkesin adli yardımın da dahil olduğu
hakları konusunda bilgilendirildiklerinden emin
olmalıdır.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 18 adet rehber ilke barındırır:
4. Dava öncesi adli yardım: Bu ilke kişilerin hukuka uygun
bir şekilde yargılanmaları ve davaların zamanında
yapılması adına polis karakolundaki yardımı ve ön
duruşma süreçlerindeki temsiliyeti içerir.
5. Mahkeme işlemleri: Sanığın kendisine karşı açılan
davayı anlaması, savunmasını hazırlayabilmesi ve
davada ve işlemlerin kritik aşamalarında adli yardıma
erişimleri sağlanır. Hukuk asistanları ve hukuk
öğrencileri mahkemede avukatların gözetiminde
yardım sağlayabilir.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 18 adet rehber ilke barındırır:
6. Dava sonrası: Hapishaneye girişte, kişiler hapishane
kuralları ve hakları konularında bilgilendirilmelidir. Adli
yardım sağlayıcıları, avukatları ve hukuk asistanlarını
hukuki tavsiye ve yardım sağlamaları için yapacakları
hapishane ziyaretleri için teşvik etmelidir
7. Mağdurlar için adli yardım: Mağdurlar mağdur
hizmetleri ve STK’ların da dahil olduğu kurumlardan
tavsiye, yardım ve destek almalıdır.
8. Şahitler için adli yardım: Şahitlere uygun olduğu
durumlarda bilgi, yardım ve koruma verilmelidir.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 18 adet rehber ilke barındırır:
9. Kadınların adli yardıma erişim hakkı: Kadınlar için adalete eşit ve
adil bir erişim sağlayabilmek adına toplumsal cinsiyet perspektifi
tüm politikalar ve pratiklerde bulundurulmalıdır. Mümkün
olduğunda, kadın sanıkları, suçluları ve mağdurları kadın
avukatlar temsil etmelidir; adli yardım şiddet mağduru kadınlara
adalete erişimlerinin olduğundan ve ikincil kurbanlaşmanın
önlendiğinden emin olmak adına sağlanmalıdır.
10.Çocuklar için özel tedbirler: Çocukların adalete erişiminin her
aşamada etkin olduğundan emin olmak için özel koşullar
konulmuştur. Bu bağlamda resmi ceza hukuku sistemindekinden
farklı uygulamaların yapılması teşvik edilir ve hürriyetten yoksun
bırakma kararı son çare olarak ve mümkün olan en kısa süre için
verilir.

BMPRİ – İçerik
• BMPRİ 18 adet rehber ilke barındırır:
11.Ulusal çapta adli yardım sistemi: Devletler koordineli ve entegre
edilmiş, hassas grupların ihtiyaçlarına yönelik bir adli yardım
sistemi kurmalıdır. Adli yardım sağlayıcılar eğitim almalıdır. Adli
yardım sistemini idare ve koordine etmek ve izlemek için özel bir
yapı kurulmalıdır. Hukuk asistanları kanunla izin verilen bir şekilde
adli yardım sağlayabilmelidirler. Avukatların ekonomik olarak
dezavantajlı olan bölgelerde çalışmaları için teşvikler
oluşturulmalıdır. (vergi kesintisi, vb.) almalıdır.
12.Hizmetlerin fonlanması: Devletler yeterli bütçe koşulları
yaratıldığından ve adli yardım için fonlama mekanizmaları
olduşturulduğundan emin olmalıdır. Örnekler: kamu avukatları
düzeni, üniversite hukuk kliniklerini desteklemek, STK’ları
fonlamak, teşvikler, vb.
13.İnsan kaynakları: Devletler sistemde kalifiye ve eğitimli adli yardım
sağlayıcılarının yeterli bir şekilde istihdamının yapılmasını ve adli
yardım sağlayıcılarının eğitilmesini sağlamalıdır. Kalifiye
avukatların eksikliğinin olduğu noktalarda, avukat olmayanlar ve
hukuk asistanları adli yardım sağlayabilir.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 18 adet rehber ilke barındırır:
14.Hukuk asistanları: Devletler hukuk asistanlarını tanımalıdır. Bu
kişilerin adli yardım sundukları yerlerde, devlet standart bir eğitim
ve kalite standartlarını belirleyen bir akreditasyon sağlamalı ve
hukuk asistanlarının eğitimlerini ve avukatla olan çalışmalarını
denetlemelidir. Bu kişilerin hizmetlerinin kalitesi izlenmeli ve
değerlendirilmelidir. Eğitimli hukuk asistanları avukatlar
bulunmadığında mahkeme süreçlerine katılabilir.
15.Düzenleme ve gözetim: Profesyonel derneklerle ortak çalışarak
devletler adli yardım sağlayıcılarının akreditasyonları için kriter
oluşturmalı, bu sağlayıcıların profesyonel meslek kurallarına
uyduğundan, bağımsız dava dilekçeleri verdiklerinden ve
gözetleme mekanizmalarının olduğundan emin olmalıdır.

BMPRİ - İçerik
• BMPRİ 18 adet rehber ilke barındırır:
• Devlet dışı adli yardım sağlayıcılarla yapılan ortaklıklar:
Üniversiteler ve STK’lar adli yardım hizmetleri sunabilir. Devletler
sivil toplum, adalet ajansları ve profesyonel kuruluşlar adli yardım
sağlayıcılarını çeşitlendirmek amacıyla istişare içinde olmalıdır;
kalite standartları belirlemeli ve ülkenin her yerinde ve tüm
topluluklar için adli yardıma erişimi arttırmalı; kaliteyi izlemelidir.
Hukuk öğrencileri adli yardım kliniklerine ve topluluk planlarına
katılmaları için teşvik edilmelidir.
16.Araştırma ve veri: Adli yardım konusunda yapılacak araştırma ve
veri toplama işlemleri hakkında alınan tedbirler devletler
tarafından tanıtılmalıdır.
17.Teknik yardım: Teknik yardım adli yardımı ve ceza hukuku
reformunu geliştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler gibi uluslararası
örgütler, bağışçılar, STK’lar ve devlet otoriteleri tarafından
sağlanabilir.

BMPRİ –Kilit Soru ve Cevaplar

• 4 kilit soru:
• S: Adli yardımı kim sağlar? C: avukatlar, diğer (hukuk
asistanları, STK’lar, hukuk klinikleri)
• S: Kimler adli yardımdan faydalanır? C: Yoksullara ve
adaletin menfaati olduğu durumlarda adli yardım sağlanır.
Hassas gruplar bu konuda daha büyük bir önem arz eder ve
bu kişilere özel tedbirler sağlanır. Mağdurlar ve şahitler de
adli yardımdan faydalanır.
• S: Adli yardım sistemini kim nasıl yönetir? C: BMPRİ bunu
detaylandırmaz, ancak adli yardımın idaresini,
koordinasyonunu ve izlemesini sağlamak adına bir yapı
kurulması gereklidir. Adli yardım entegre ve koordine
edilmelidir.
• S: Adli yardım nasıl finanse edilir? C: «Uygun bir bütçe
öngörüsü» yapılmalı; hukuk asistanları, hukuk klinikleri, vb.
gibi yapılarla adli yardım sağlayıcılar çeşitlendirilmelidir.
Avukatlara vergi kesintileri yapılmalı ve teşvikler
sağlanmalıdır..

BMPRİ ve SKH
• İyi işleyen bir adli yardım sistemi 2030 yılına kadar
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmaya
yardımcı olabilir. Özellikle, SKH 16’da şu şekilde
belirtilmiştir; «Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve
kapsayıcı toplumların teşvik edilmesi, herkes için
adalete erişim sağlamak ve her aşamada etkin,
güvenilir ve kapsayıcı kurumlar kurmak»
• Daha detaylı olarak ise Hedef 16.3’te şu şekilde
belirtilmiştir; «Ulusal ve uluslararası düzeyde hukukun
üstünlüğünün teşvik edilmesi ve herkesin adalete eşit
erişiminin olduğundan emin olunması»

Bazı Adli Yardım Linkleri
BM Prensipleri ve Rehber İlkeleri (UN Principles and
Guidelines):
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_le
gal_aid.pdf
UN Commission on Legal Empowerment of the Poor
(2008):
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypag
e/democratic-governance/Lep/making-the-law-workfor-everyone---vol-i---english/

