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GİRİŞ 

 

 Lisans sonrası eğitimin en önemli ve en zorlu aşaması olan tez yazımı, özellikle 

ülkemiz eğitim sistemi içinde pek çok öğrenci için, diğer eğitim sistemlerinde yetişmiş 

akranlarına oranla daha zor gelebilmektedir. Bunun sebebi, istisnalar dâhil pek çoğu 

açısından, ilk kez bir düşüncenin sistematik bir şekilde, başından sonuna kadar tutarlı bir 

şekilde tartışılması ve sonucun kâğıda dökülmesidir.  

 

 Bu aşamanın da belki de en zorlu safhası tez konusunun tespitidir. Bu safhada, 

alınan eğitim ve öğretimin yanı sıra, kişinin ilgi alanı, mesleki tecrübesi ve kısmen de 

akademik gelecek planlarının belirleyici olduğu görülmektedir. 

 

 Benzer etkiler ve düşünceler altında bu yüksek lisans tezinin konusu 

belirlenirken, yola çıkış noktası olarak, hukukun bireyle doğrudan ilgilenen dalı şeklinde 

nitelendirilebilecek ceza hukukunu, mesleki çalışma alanı olan uluslararası kamu 

hukukuyla birleştirme çabası alınmıştır. Bu noktadan hareketle, günümüzde hız kazanan 

uluslararası ceza hukuku çalışmalarını nispeten “ihmal edilmiş” alanı olarak 

nitelendirilebilecek olan uluslararası ceza usul hukuku yönü ele alınmıştır. 

 

Bu iki alanda birlikte çalışma arzusunun temel nedenini, görev alanı sebebiyle, 

uluslararası kamu hukuku, uluslararası özel hukuk, adli yardımlaşma, suçla mücadele ve 

benzeri alanlarda yapılan uluslararası andlaşmalar, terörizm, işgal hukuku ve soykırım 

hukuku gibi konularda çalışma imkânının doğmuş olması görülebilir. Çalışılan konunun 
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kişisel gelişimime katkısının ötesinde, sunulan tezin az çalışılmış bu alana kısmen de 

olsa katkısının bulunması en büyük amaçtır. 

 

Dünyada ve beraberinde uluslararası hukukta yaşanan ve insanlık bakımından 

büyük sınavlar olarak addedilebilecek gelişmeler, soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş 

suçları vb. alanlarda, dolayısıyla uluslararası maddi ceza hukukunda yapılan çalışmaların 

artmasına sebep olmuş, bununla birlikte yukarıda dile getirildiği üzere konunun usul 

boyutu “sakat” kalmıştır. Oysa usul, maddi hukukun canlanmasına yol açan araçlar 

bütünüdür. Nitekim uluslararası çalışmalar incelendiğinde, usul hukukuna da maddi 

hukuk boyutu kadar önem verildiği görülmektedir. 

 

 Çalışma konusu olarak seçilen usul hukukun Roma Statüsü ve Uluslararası Ceza 

Divanı ile sınırlı tutulması ise, hem pratik hem de pragmatik sebeplerden 

kaynaklanmaktadır. Şöyle ki Roma Statüsü ile kurulan Uluslararası Ceza Divanı, 

uluslararası ceza hukukunun temel ve belki de en önemli dönemecini oluşturmaktadır. 

UCD ile birlikte yeni bir dönem başlamakta, bir ilk yaşanmaktadır.  

 

 Ülkemizde ise uluslararası ceza hukukunun görece olarak yeni incelenen bir 

hukuk dalı olması sebebiyle, literatürde az sayıda olan çalışmaların esas olarak maddi 

hukuka veya bütünsel bir yaklaşımla UCD’ye yöneldiği görülmektedir. Buna karşılık, 

usuli bir konunun tüm boyutlarıyla incelendiği eserlerin sayısı görece olarak azdır. 
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Bu çalışmanın amacı, eleştirileri de göz önünde bulundurarak fakat tarihi rolünü 

de azımsamaksızın, UCD’nin yargılama yetkisini kullanmasını incelemektir. Usuli 

çerçeve içinde ilerleyerek, yargılama yetkisine ilişkin temel kavram, koşul ve unsurlar 

irdelenecektir. 

  

 Konunun işlenişi esnasında üzerinde en çok durulan husus, tez konusunun 

sınırlandırılması olmuştur. Zira konu işlenirken kavramlar ve maddi hukuk hakkında 

bilgi vermek zorunludur ancak bu bilginin sınırlandırılamaması durumunda, usulün 

maddi hukuk içinde “boğulması” sonucu doğabilecektir. Mevcut çalışmanın bu sınırlı 

çerçevede tutulması, hem sistematik bir çalışma yapabilme imkânı sunmuş hem de 

ayrıntılara saplanmaksızın öze yönelebilmeyi sağlamıştır. 

 

 Anılan düşünceyle yazımına başlanan tezin ilk bölümünü Roma Statü 

oluşturmaktadır. Statü hakkında genel izahat verilmek suretiyle konuya giriş yapılmış, 

çalışılacak alanın temel kavramları bir bütün içinde sunulmuştur. 

 

 İkinci bölümde ise UCD’nin yargılama yetkisi ele alınmıştır. Maddi hukukla en 

çok örtüşen bu bölüm çalışmanın en zorlu kısmını oluşturmuştur. Zira hâlihazırda 

uluslararası hukukta tartışılan egemenlik ve saldırı suçu gibi kavramlar bu bölüm altında 

incelenmiştir. Esasen “saldırı suçu”nun tanımlama çalışmalarının başladığı ve 

Uluslararası Adalet Divanı’nın Bosna Hersek k. Sırbistan ve Karadağ soykırım kararını 

açıkladığı döneme rastlayan bu tez, zamanlama bakımından şanslıdır. Zira uluslararası 

hukukun gelişimine büyük etki eden ve tartışmalar yaratan gelişmelere ilişkin bir 
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dönemi yansıtmaktadır. Yine bu bölümde UCD’nin yargılama yetkisinin, Viyana 

Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ni ihlal edip etmediği tartışılmıştır.  

 

 Tezin üçüncü bölümünde devletlerin, kalıcı bir uluslararası ceza mahkemesi 

fikrini benimsemesinin belki de en büyük sebebini oluşturan tamamlayıcılık ilkesi 

irdelenmiştir. Ülkesel yargılama yetkisi ile Uluslararası Ceza Divanı’nın yargılama 

yetkisi arasındaki ilişki incelenmiş, bu bağlamda devletin rızası tartışılmıştır. 

 

 Dördüncü bölümde tetik mekanizması, diğer bir deyişle, Uluslararası Ceza 

Divanı’nın yargılama yetkisini kullanmaya başlaması için gerekli itkiyi yaratan 

mekanizma ele alınmıştır. Bu bağlamda, BM Güvenlik Konseyi havalesi, Taraf 

Devletlerin havalesi ve proprio motu soruşturma ayrı ayrı incelenmiştir. 

 

 Tezin son bölümünde ise, kabul edilebilirlik müessesesi incelenmiştir. Bu 

bağlamda, bir havalenin Uluslararası Ceza Divan’ın yargılama yetkisine tabi olabilmesi 

hangi şartları haiz olması gerektiği belirtilmiş, şartlarda değişiklik olması durumunda 

izlenen yönteme ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

 

 Tezin bir bütün olarak ele alınmasından görüleceği üzere, konunun sınırlarının 

belirlenmesi suretiyle tespit edilen alanda farklı görüş ve değerlendirmelere de yer 

verilmek ve mümkün olduğunca değişik kaynaktan yararlanmak suretiyle imkân 

ölçüsünde geniş bir çalışma yapılması hedeflenmiştir. 
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 Elbette ki bu çalışmayı özellikle maddi hukuk konularına daha fazla yer vermek 

suretiyle genişletmek mümkündü. Ancak gerek tezin kısıtlı çalışma süresi, gerekse 

konunun dağılmasına izin vermeme kaygısı fiili bir imkânsızlığa yol açmış ve hacimsel 

bir genişletme biraz da bilinçli olarak kaçınılmıştır.  

 

 İzlenen yöntem kapsamında, ilk olarak genel kavramlar okuyucuya tanıtılmış, 

konu ve kavramlara aşinalık sağlanmış, daha sonra fazla alt başlıklara girmeksizin ve 

bütünlük korunmaya çalışarak konular ele alınmıştır. Bu yöntem izlenirken hem 

dönemsel tartışmalara yer vermek hem de nihai düzenlemeleri okuyucuya sunmak 

suretiyle karşılaştırma imkânı tanınırken, dönemin hukuki ve siyasi havası ile amaç 

hakkında fikir sahibi olunması hedeflenmiştir. 

 

 Çalışma esnasında bir başka zorluk, Roma Statüsü’nün yapısından 

kaynaklanmıştır. Zira tez içinde de ayrıntılı olarak değinileceği üzere Statü, hem Kıta 

Avrupası hukuku ve hem de Anglo Sakson hukuku kavramlarını içermektedir. Bu 

bağlamda, ülkemiz ve hukuk sistemimiz terminolojisinde yer almayan bir takım 

terimleri tercüme etme zorunluluğu doğurmuştur. Kimi zaman literatürde benimsenmiş 

ve kullanılagelen terimler tercih edilmekle birlikte (agression- saldırı), kimi zaman da 

farklı terimler tercih edilmiştir (Örneğin Pretrial Chamber- Ön Yargılama Dairesi, 

referral- havale). En büyük duraksama tamamlayıcılık (complementarity) kavramı için 

yaşanmış, “bütünleyici” ifadesinin kavramı daha iyi yansıttığı düşünülmekle birlikte, 

okuyucu bakımından karmaşaya sebebiyet vermemek için tamamlayıcılık ifadesi tercih 

edilmiştir. 
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 Diğer bir zorluk, Statü’nün hâlihazırda resmi Türkçe tercümesinin 

bulunmamasından kaynaklanmıştır. Var olan tercümeler incelenmiş, bununla birlikte bir 

takım eksiklikler tespit edilmesi sebebiyle şahsen tercüme etme yöntemi seçilmiştir. Bu 

durumlarda dipnot olarak metnin aslına atıfta bulunulmuştur.  

 

 Dile getirilen zorluklar ve çalışmanın kısıtlı çalışma alanı göz önünde 

bulundurularak, çalışma okuyucuya en azından literatürde henüz irdelenmemiş konu 

veya kavramlar bakımından bir başvuru kaynağı oluşturması, çalışmanın amacına 

ulaşması anlamına gelecektir. Doğaldır ki, hem uluslararası ceza hukukunda, hem de 

Statü’nün kendisine meydana gelebilecek değişiklikler, bu çalışmada tadil zarureti 

doğuracaktır. Bununla birlikte temek kavramlar ve ruh bakımından çalışmanın 

güncelliğini koruyacağını ümit edilmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ROMA STATÜSÜ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA 

 

1. TARİHÇE 

 

Kişilerin uluslararası cezai sorumluluğunun kabulü geniş anlamda savaş suçları 

kavramının doğumuyla (lato sensu) 20. yüzyılda gerçekleşmiştir.1 Bu bağlamda, 

uluslararası bir ceza mahkemesinin kurulması fikri 1899’da Uluslararası 

Uyuşmazlıkların Pasifik Çözülmesi için İlk Lahey Sözleşmesi’yle dile getirilmiş2 ve o 

zamandan beri gerek uluslararası siyaset alanında ve gerekse uluslararası hukuk 

boyutunda sürekli olarak tartışılan bir konu olmuştur.  

 

 Uygulamada savaş suçlarının cezalandırılması ilk kez Birinci Dünya Savaşı ve 

sonrasında ele alınmıştır. Rusya, Fransa ve İngiltere’nin 1915’te yayımladıkları 

Petrograd Bildirisi ile Osmanlı İmparatorluğunu “Ermeni Soykırımı”  ile suçlamalarına 

ve Sevr Andlaşması’ na buna ilişkin bir hüküm konulmasına rağmen, bahsekonu 

Andlaşma’ nın onaylanmamış olması ve Lozan Andlaşması’ nın ekini teşkil eden Genel 

Affa İlişkin Bildiri sebebiyle savaş suçlusu saptaması ve yargılaması 

                                                 
1 Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000. 
2 M. Cherif Bassiouni, Christopher L. Blakesley, The Need for an International Criminal Court in the New 
World Order, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Volume 25, Number 2, 1992, s.151. 
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gerçekleşmemiştir.3 Versailles Andlaşması’yla Kayser II. Wilhelm’in özel bir 

mahkemede yargılanması ve Almanya’nın savaş kurallarına karşı gelenleri mahkemeler 

önüne getirmesi, savaş suçlularının ilk kez yargılanmasını teşkil etmektedir. Bununla 

birlikte yetkili mahkemeler uluslararası bir mahkeme değil, ulusal mahkemeler 

olmuştur.4 

 

Uluslararası ceza mahkemesinin kurulması düşüncesinin kabul görmesi ve 

gerekli adımların atılması için aradan uzun zaman geçmesi gerekmiş ve özellikle İkinci 

Dünya Savaşı’nın insancıl hukuktaki etkileri, insanlığa karşı suçların uluslararası bir 

yargı organınca cezalandırılması düşüncesinin olgunlaşması ve resmiyet kazanması için 

gerekli itkiyi yaratmıştır. Savaş sırasında Müttefikler Moskova Bildirisi ile, savaş 

sonunda savaş suçlularının cezalandırılması konusunda uzlaşmışlardır. Amerika Birleşik 

Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa, Londra Andlaşması ile savaş 

suçlularını yargılamak amacıyla uluslararası bir Askeri Mahkeme kurmuşlar ve 

böylelikle uluslararası hukukta bir ilk gerçekleşmiştir.5 

 

 Ancak gerçek anlamda uluslararası bir ceza mahkemesinin kurulması için uzun 

süren tartışmalar ve çalışmalar gerekmiş, öncelikle muhtelif olaylar için ad hoc ceza 

mahkemeleri kurulması yoluna gidilmiş ve sürekli ceza mahkemesi oluşturulana kadar 

                                                 
3 Bassiouni ve Blakesley adı geçen eserde, 1919 Versay Andlaşması’nı ve sözde Ermeni soykırımını 
cezalandırmak için imzalanması öngörülen Sevr Andlaşması’nı “insancıl hukuk”lar olarak betimlese ve 
Lozan Andlaşması’yla “faillerin” affa uğradığını ileri sürseler de, uluslararası hukukta ağırlıkla kabul 
gören görüş, uluslararası bir ceza mahkemesinin kurulmasına ilişkin çalışmaların İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra başladığı yönündedir. 
4 H. Pazarcı, a. g. e, s.324. 
5 H. Pazarcı, a. g. e, s. 325. 
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dört ad hoc mahkeme – Nuremberg, Tokyo, eski Yugoslavya ve Ruanda- faaliyet 

göstermiştir.6 Aslında eski Yugoslavya ile birlikte Kolombiya veya Peru, Togo veya 

Liberya’da var olan savaş suçları ve ciddi insan hakları ihlalleri – eski Yugoslavya’daki 

kadar kamu ilgi ve menfaatine mazhar olmasa da- uluslararası ceza adaletinde daha ileri 

mekanizmalar kurulması yolundaki çağrılar arasında sayılabilecektir.7  

 

 Sürekli ceza mahkemesi kurulması yolunda metin anlamında ilk ciddi ve resmi 

adım olarak, 1994 yılında Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun hazırladığı taslak 

karşımıza çıkmaktadır. Anılan taslakla birlikte Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk 

Komisyonu, ilk taslağı 1991 yılında ve son hali 1996 yılında onaylanan “İnsan Türünün 

Barışı ve Güvenliğine Karşı Suçlar Taslak Sözleşmesi – Draft Code of Crimes Against 

the Peace and Security of Mankind- üzerinde yeniden çalışmaya başlamıştır.8  

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1994 yılında 49 uncu oturumunda söz konusu 

taslağı ele almış ve “Uluslararası Ceza Divanı’nın kurulması için Ad Hoc Komite”nin9 

kurulmasına karar vermiştir. 1995 yılında yapılan 50 nci oturumda ise Genel Kurul, 

Komite’nin raporuna binaen tam yetkililer konferansında ele alınmak üzere hazırlanacak 

birleştirilmiş sözleşme metninin hazırlanması için “Uluslararası Ceza Divanı’nın 

Kurulması Hakkında Hazırlık Komitesi”10 kurulması kararını almıştır. Hazırlık Komitesi 

                                                 
6 Bradley E. Berg, The 1994 I.L.C. Draft Statute for an International Criminal Court: A Principled 
Apprasial of Jurisdictional Structure, The Case Western Reserve Journal, 1996, s. 221.  
7 Kai Ambos, Establishing an International Criminal Court and an International Criminal Code, European 
Journal of International Law, Cilt 7, sayı 4, s. 519- 545, 1996. 
8 K. Ambos, a.g.e., s. 521. 
9 İng. “Ad Hoc Committee on the Establishment of an ICC” 
10 İng. “Preparatory Committee on the Establishment of an ICC”- Kısaca PrepCom olarak anılmaktadır.  
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ilk oturumunda esas, usul ve idareyle ilgili konuları ele almış, ikinci oturumunda ise 

1996 taslağını ilerletmeyi, daha ileri usuli ve teşkilatsal sorunları tartışmıştır.11 

 

Nihayet çalışmalar, 17 Temmuz 1998 tarihinde Roma’da Uluslararası Ceza 

Divanı’nın Kurulması için Birleşmiş Milletler Tam Yetkili Diplomatik Konferansı’nın 

Roma Statüsü’nü kabulü ve böylelikle Sürekli Uluslararası Ceza Divanı’nın 

kurulmasıyla sonuçlanmıştır.12  

 

Statü’nün yürürlüğe girişi ise, 11 Nisan 2002 tarihinde, 10 ülkenin Divan’ın 

statüsünü onayladıklarına ilişkin belgeleri Birleşmiş Milletlere tevdiiyle gerçekleşmiştir. 

Böylelikle, Statü’nün yürürlüğe giriş maddesinde düzenlenen 60 ıncı ülkenin onay 

belgesini tevdi şartı 6 ülke fazlasıyla sağlanmış ve Statü 1 Temmuz 2002 tarihi itibarıyla 

yürürlüğe girmiştir.13  

 

Uluslararası Ceza Divanı’nın kuruluşu, devletleri değil ama bireyleri 

yargılaması, süreklilik arz etmesi, uluslararası dikkate mazhar en ciddi suçları14 

yargılama yetkisine sahip ve ulusal yargıya bütünleyici olması bakımından 

                                                 
11 K. Ambos, a.g.e. s. 521. 
12 http://www.icc-cpi.int, Uluslararası Ceza Divanı resmi sitesi. 
13 Spyros Economides, The International Criminal Court: Reforming the Politics of International Justice, 
Government and Opposition Ltd., Blackwell Publishing, 2003, Oxford Birleşik Krallık, Malden Amerika 
Birleşik Devletleri,2003, s.29, 
14 Roma Statüsü’nün 1 inci maddesi: Uluslararası ilgiye mazhar en ciddi suçları işleyen insanlar üzerinde 
yargılama yetkisine sahip sürekli bir kuruluş ve uluslar arası ilgiye mazhar en ciddi suçları işleyen kişiler 
üzerinde yargı yetkisine sahip ve ulusal yargıya bütünleyici olacaktır. – İng: “a permanent institution shall 
have the power to exercise its jurisdiction over persons or the most serious crimes of international 
concern... and shall be complementary to the national criminal jurisdiction.”   
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benzerlerinden farklılık arz etmektedir.15 Bu yapısıyla Divan, uluslararasılaştırılmış bir 

ceza mahkemesi görüntüsü çizmekten çok, kendi idari yapısı, teşkilatı ve yargılama 

yetkisi ile başlı başına “uluslararası” niteliği haiz bir mahkeme olarak öne çıkmaktadır.  

 

Bunun ötesinde Divan, uluslararası barışı sağlamak, evrensellik ilkesi sayesinde 

uluslararası düzeni tehdit eden en ciddi suçların cezasız kalmasının önlemek,  ad- hoc 

mahkemelerden kalan boşluğu doldurmak ve sürekli olmak bakımından da bir ilktir. 

 

2. ROMA STATÜSÜ’NE GENEL BİR BAKIŞ 

 

 Roma Statüsü’yle vücut bulan Divan, farklı hukuk sistemlerine ait kavram ve 

usullerin bir araya geldiği ve uzlaştığı bir metnin uygulayıcısı olması sebebiyle de 

benzeri olmayan bir yapıdır. Nitekim Statü’de hem Kıta Avrupası Hukuku’na (Roma 

Hukuku)16, hem de Anglo-Sakson17 Hukuku’na ait kavramlar ve usuller barınmaktadır.  

 

 Statü, hâkimlere oldukça geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır. Bu yetki hasımlı 

sisteme18 mi, yoksa sorgu hâkimi sistemine19 mi uymaktadır? Esasen sorunun cevabı 

basittir. Statü her iki hukuk sistemine ait kavramları da almış fakat bu sistemlerine ait 

                                                 
15 Statü’nün 5 inci maddesinde bu “çok ciddi” (diğer bir deyişle çekirdek suçlar) suçlar şu şekilde 
sayılmıştır: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları. 
16 Civil law. 
17 Common law. 
18 Adversarial- Adversary system: Jürinin hakimle birlikte karar verdiği Anglo-Sakson ceza yargılaması 
usulü içinde yer alan sistem. 
19 Inquisitorial system. 
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olduğunu belli edecek kadar yerleşmiş kalıplardan uzak durmayı seçerek, aynı 

kavramları farklı ve belki daha az seçkin ceza hukuku terimleriyle ifade etmiştir.20 

 

 Hâkimlere tanınan yetkinin yanı sıra Statü, UCD’ye geniş bir yargılama yetkisi 

kullanma gücü sunmaktadır. Öncelikle, Statü’nün 15(3) ve 4. maddelerinde, 16 ve 53 

(1). maddelerinde öngörülen şartlar gerçekleştiğinde yargılama yetkisini tetikleme gücü 

Divan’ındır.21 Öte yandan Taraf Devletler, Divan’ın Statü’de düzenlenen bireysel ceza 

sorumluluğu bakımından soruşturma, kovuşturma, bireysel ceza sorumluluğunu ilan 

etme ve uygulama yetkisini kabul ederler. Bununla birlikte, Eski Yugoslavya için 

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Raunda için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden farklı 

olarak Divan’ın yetkisi soruşturma,  kovuşturma, bireysel ceza sorumluluğunu22 ilan 

etme ve uygulama gücünden ibaret değildir. Tam tersi Statü Divan’a, Statü’de 

düzenlenen suçların işlenmesi durumunda tazmin yükümlülüğünü23 ilan etme ve 

uygulama yetkisini tanımıştır.24 Söz konusu tazmin sorumluluğu, Divan önündeki 

yargılama sürecinde kanuni olmayan yakalama veya tutuklamadan ya da adaletin yerine 

gelmesinde Divan’ın kusuru olması durumundan doğabilir. 

  

Burada, Divan önünde gerçekleşen ceza yargılama usulünün safhalarına değinmek 

uygun olacaktır. Söz konusu süreç beş safhadan oluşmaktadır; soruşturma, ara-süreç 

                                                 
20 Clauss Kress, The Procedural Law of the International Criminal Court in Outline: Anatomy of a Unique 
Compromise, Journal of International Criminal Justice, 2003, s.603-617. 
21 Hector Olasolo, Reflections on the International Criminal Court’s Jurisdictional Reach, Criminal LAw 
Forum, 2005, 16, s.281. 
22 Individual criminal responsibility. 
23 Civil liability. 
24 H. Olasolo, a.g.e, s. 284. 
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(tasdik duruşması)25, yargılama, temyiz ve cezanın infazı. Bir kez süreç başladığında, 

Savcılık Bürosu iddianameyi hazırlayana kadar soruşturma safhası uzar. Sonraki ara-

süreçte tasdik durulmasının hazırlıkları ve yapılması sürer. İddianameye konu suçlar Ön 

Yargılama Dairesi26 tarafından tasdik edildikten sonra, yargılama safhasına geçirilir. Bu 

safhada, Yargılama Dairesi’nin27 yönetiminde yargılama hazırlıkları ve yargılama 

yapılır. Yargılamayı temyiz süreci izler. Nihai karardan sonra ise cezaların infazı 

Statü’nün 103. maddesi uyarınca yapılır.28 

 

Roma Statüsü’ne ilişkin bir başka saptama, Statü’deki, Usul ve Delil 

Yönergesi’ndeki ve İçtüzükteki pek çok maddenin mağdurların yargılama sürecine 

dahlini sağlıyor oluşudur. Gerçekten de mağdurlar tetik mekanizmasına ve Divan 

önündeki cezai ve tazmini sürece katılabilmektedirler. Bu imkânı sağlayan maddelere 

örnek olarak Statü’nün 15/9. maddesi, Usul ve Delil Yönergesi’nin 50, 92(3), 93, 107. 

ve 109. maddeleri verilebilir. 

 

3. ULUSLARARASI BİR CEZA MAHKEMESİ İHTİYACI 

 

Soykırım gibi ciddi suçları soruşturacak bir uluslararası ceza mahkeme kurulması 

ihtiyacı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca ilk kez 9 Aralık 1948’de dile getirilmiştir. 

Bu ihtiyacın arkasında yatan amaçların irdelenmesi, Divan’ın ruhunu ve ortaya çıkış 

                                                 
25 Confirmation hearing. 
26 Pre- Trial Chamber. 
27 Trial Chamber.  
28 H. Olasolo, a.g.e, s. 284- 285. 
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sebebini kavramak bakımından gereklidir. BM’nin değerlendirmesinde, bu amaçlar şu 

şekilde sıralanmıştır:29  

 

I. Barış ve Adalet 

 

BM’nin temel amaçlarından biri dünyada bireylerin temel hak ve özgürlüklerine 

evrensel saygı gösterilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda pek az konu yargı muafiyetiyle 

ve insan hakları çatışmalarıyla mücadeleden daha önemlidir. 

 

II. Herkes için Adaleti Sağlamak 

 

 UAD’nin yalnızca devletleri yargılaması sebebiyle, uluslararası bir ceza 

mahkemesi uluslararası hukuk düzeninde eksik bir bağlantı olarak nitelendirilmekteydi. 

Bireysel sorumlulukla ilgilenen ve etkin bir infaz gücü olan bir yargı organın 

yokluğunda tüm uluslararası ciddi suçların cezasız kalacağı açıktır. 

 

III. Cezasızlığı Sonlandırmak 

 

Ciddi suçları işleyenler bireyler olduğuna göre, failler arasında ayrım yapmak 

suretiyle bazıların cezasız kalmasını sağlamak adalet duygusunu zedeleyecektir. 

 

                                                 
29 The International Court: An Overview by United Nations, The International Criminal Court, Global 
Politics and the Quest for Justice, William Driscoll, Joseph Zompetti, Suzette W. Zompetti, editors, The 
International Debate Education Association, New York, 2004, s. 24- 29. 
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IV. Çatışmaların Sonlanmasına Yardımcı Olmak 

 

Etnik çatışmaları içeren durumlarda, şiddet şiddeti doğurur ve sorumlular yargı 

önüne getirilmeksizin şiddetin sonlandırılması mümkün olmaz. Ulusal yargı ise bu gibi 

durumlarda etkisiz ya da isteksiz kalabileceği için, uluslararası bir yargı makamı 

zorunluluk olarak karşımıza çıkar. 

 

V. Ad hoc Mahkemelerin Yetersizliğine Çözüm Bulmak 

 

Ad hoc mahkemelerin kuruluşu beraberinde “selektif adalet” adaletini de getirmiştir. 

Zira bu durumda mahkemelerin hangi kıstasa göre veya hangi ülkede işlenen suçlara 

göre kurulacağı belirsizdir. Örneğin Ruanda’da işlenen suçlar bakımından bir 

uluslararası ceza mahkemesi kurulurken, Kamboçya’daki veya Cezayir’de katliamlar 

bakımından bu gerekli görülmemiştir. Bu durum siyasetin hukuka üstün geldiği yönünde 

bir izlenim yaratmakta ve adalet anlayışını zedelemektedir. 

 

VI. Ulusal Yargı Makamlarının İsteksiz veya Aciz Olduğu Durumda 

İdareyi Ele Almak 

 

Statü’nün kapsamındaki suçlar üzerinde ulusal mahkemelerin ilk planda yetkili 

olduğu şüphesizdir. Ancak özellikle çatışma zamanlarında, ulusal yargı makamlarının 

adaleti yerine getirme konusunda sorunlar yaşayacağı açıktır. Bu durumlarda tarafsız bir 

uluslararası yargı makamının daha etkin ve başarılı olacağı açıktır. 
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VII. Gelecek Savaş Suçlularını Caydırmak 

 

 Tarih boyunca ciddi suçların faillerinin cezasız kaldığı göz önünde 

bulundurulduğunda, uluslararası bir yargı organının yargılama yetkisinin psikolojik 

olarak potansiyel suçlular üzerinde caydırılıcılığı olacağı muhakkaktır. 

 

 Bu bölüm altında son olarak, Divan’ın işleyişine ve ilişkilerine göz atmanın 

uygun olacağı düşünülmektedir: 

 

 Statü 1 Temmuz 2002’de yürürlüğe girmesine rağmen, Divan’ın göreve 

başlaması için bir takım usuli ve pratik adımların atılması gerekmiştir. Zira EYUCM ve 

RUCM’den farklı olarak Divan’ın arkasında BM tecrübesi yoktur, yepyeni bir kurum 

olarak kurulmuştur. Roma Statüsü’nün yürürlüğe girmesiyle Öncü Takım (İng. Advance 

Team) göreve başlamış, görevi Ekim ayı itibarıyla sona ermiştir. Takım diğer hususların 

yanı sıra, insan kaynakları, maliye, bina ve tesis idaresi, bilgi teknolojisi, hukuki konular 

ve güvenlik konularında uzman sekiz teknik personelden oluşmuştur. Ev sahibi Ülke 

(Divan Lahey’de kâin olduğundan Ev sahibi ülke Hollanda’dır) ile işbirliği içinde 

Takım, Divan’ın göreve başlayabilmesi için hazırlık çalışmalarını yürütmüştür. Yine bu 

süreçte Takım, Savcı göreve başlayana kadar iletilen bilginin güvenli olarak tasnif ve 

saklanmasından sorumlu olmuştur.30 

                                                 
30 The ICC at a Glance: What is the ICC? By the International Criminal Court, The International Criminal 
Court, Global Politics and the Quest for Justice, s. 30- 35. 
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 Taraf Devletler Kurulu31 ise Statü’ye taraf devlet temsilcilerinden oluşur ve 

Divan’ın yasama organı niteliğindedir. Kurul’un, Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve 

Kurul tarafından üç yıllık bir görev süresi için seçilen 18 üyeden oluşan bir Bürosu 

vardır. Kurulca seçim yapılırken coğrafi dağılım ve dünyanın ilkesel hukuk sistemlerinin 

uygun temsiline dikkat edilir. Kurul hâkimlerin seçimi, bütçenin ve düzenleyici 

hükümlerin kabulü gibi alanlarda görev yapar. Statü’nün 112(7). maddesi uyarınca her 

taraf devletin bir oy hakkı vardır. Kurulda karar oydaşma ile, oydaşma sağlanamazsa 

oylama ile alınır. Bir devlet Roma Statüsü’nü onayladıktan 60 gün sonra oy hakkına 

sahip olmaktadır. Ek olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurul ve Büro 

toplantılarına katılabilmektedir.  

 

Bunun dışında tüm taraf devletlerin Divan ile tam işbirliği sağlama zorunluluğu 

vardır. Bu amaçla taraf devletler, Divan aralarında uygun bir iletişim kanalı oluşturmalı 

ve Divan’ın işbirliği talebi doğrultusunda yerel makamların hemen cevap verebileceği 

bir mekanizma oluşturmakla yükümlüdür.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 İng. State Parties Assembly. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ULUSLARARASI CEZA DİVANI’NIN YARGILAMA YETKİSİ 

 

1. EGEMENLİK VE YARGILAMA YETKİSİ 

 

Egemenlik yetkisi ve uluslararası ceza hukuku arasındaki ilişki oldukça karmaşık 

ve tartışmalıdır. Genellikle, uluslararası hukuk profesörleri egemenlik yetkisini düşman 

olarak görürler. 32 Hatta bazı yazarlara göre bu iki kavram birbiriyle kesinlikle bir arada 

bulunamaz.33 

 

Teorik olarak bakıldığında, öncelikle katı ve esnek olmak üzere iki egemenlik 

teorisi karşımıza çıkmaktadır. Katı egemenlik anlayışı, Roma Statüsü’ne ilişkin 

tartışmalarda özellikle suçların tanımına ilişkin müzakerelerde ortaya çıkmıştır. Esnek 

egemenlik anlayışı ise, uluslararası hukuk düzeni ile şekillendirilen daha esnek bir 

kavram olarak görünmektedir ve temelde devletlerin hak ve yükümlülüklerini 

tanımlamaktadır.34 Nitekim bugün uluslararası hukukta devletlerin mutlak ve tam 

egemenliğinden söz etmek mümkün değildir. Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua 

k. Birleşik Devletler (Military and Paramilitary Actions in and against Nicaragua) 

davasında da hükmettiği üzere “Bir Devletin iç siyaseti münhasıran kendi yargılama 

                                                 
32 Robert Cryer, International Criminal Law vs. State Sovereignty: Another Round?, European Journal of 
International Law, Sayı:16, 2006, s.979-1000. 
33 “Antonio Cassese’e göre, kişi ya egemenliği ya da hukukun üstünlüğünü destekler. Bu ikisi 
bağdaşamaz.” zikreden R. Cryer, a.g.e., s. 980. 
34 R. Cryer, a.g. e., s. 981- 982.  
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yetkisi dâhilindedir, tabi uluslararası hukuktan doğan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal 

etmemek kaydıyla”.35 

 

Peki, gerçekten de Divan, devletlerin egemenlik yetkisine bir tehdit veya 

kısıtlama oluşturmakta mıdır? Örneğin Bassiouni, “Justice” isimli eserinde bunun tersini 

ileri sürmektedir: 36 

 

“Divan, uluslarüstü değil fakat mevcutlara benzer uluslararası bir yapıdır. 

Divan, mevcut uluslararası hukukta Devletlerin yapabileceğinden fazlasını yapmaz. Bu 

bağlamda Divan, ulusal yargılama cezai yetkisinin genişlemesidir. Sonuç olarak Divan, 

ulusal egemenliği ihlal etmez.”37 

 

Bir görüş ise, Divan’ın egemenlik yetkisi ile bağdaşabileceğini, zira Divan’ın 

Devletlerin egemen iradelerinin bir tezahürü olduğunu savunmaktadır. Anılan görüşe 

göre, bu yapıyı oluşturan egemen bir Devlettir. Devlet dışında başka hiçbir varlığın 

devamlı bir uluslararası ceza mahkemesi yaratma yetkisi yoktur. Bu bakımdan Divan, 

paradoksal bir şekilde, varlığını egemenlik yetkisine borçludur. 38 

 

                                                 
35 Zikreden K. Kriangsak, a. g. e, s. 6. 
36 Zikreden R. Cryer, a.g.e., s. 984. 
37 “It is not a supranational body, but an international body similar to existing ones… The ICC does no 
more than what each and every State can do under existing international law… The ICC therefore an 
extension of national criminal jurisdiction. .. Consequently The ICC.. does not.. infringe on national 
sovereignty.” 
38 R. Cryer, a. g. e, s. 985. 
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Öte yandan, yine paradoksal bir şekilde Divan’ın başarısı da büyük ölçüde 

egemenlik yetkisine bağlıdır. Şöyle ki, yargılama sonunda hükmedilen cezayı yine 

Devlet kendi kurum ve araçlarıyla infaz ettirecektir. Dolayısıyla egemenlik ve Divan’ın 

birbiriyle tamamen zıt kavramlar olduğunu ileri sürmek doğru olmayacaktır. Tam tersi, 

iki kavram birbirleriyle kimi noktalarda örtüşmekte ve birbirlerini tamamlamaktadırlar. 

 

2. EVRENSEL YARGILAMA YETKİSİ VE DİVAN 

 

Evrensel yargılama yetkisiyle Divan ve taraf olmayan devletler arasındaki ilişki 

2001 yılından beri akademik tartışmalara konu olmakta ve bu ilişki özellikle “yargıla ya 

da iade et- aut dedere aut judicare-  ilkesi bağlamında ele alınmaktadır.39 Bu 

tartışmalarda ilk grubu, Divan’ın delegeler aracılığıyla ceza yargılama yetkisini 

kazanması sonucu evrensel yargı yetkisini haiz olduğunu iddia edenler oluşturmaktadır. 

Bu gruba göre nasıl ki devletler tek başlarına ceza yargılama yetkisini kullanıyorlarsa, 

bu yetkiyi birlikte uluslararası bir mahkeme aracılığıyla kullanmalarına bir engel 

olmamalıdır. Divan’ın evrensel yargılama yetkisini kullanması gerektiğini savunan diğer 

grup ise, devletlerin yargıla ya da iade et temel ilkesi uyarınca Statü’de suçları 

kovuşturma veya suçluları iade etme yükümlülüğüne sahip olduklarını iddia etmektedir. 

Bu iki görüşün karşısında ise, Statü’nün Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 

34. maddesinde de düzenlenmiş olan evrensel hukuk ilkelerinden “res inter alios acta” 

ilkesini ihlal ettiğini ileri süren grup bulunmaktadır. 

                                                 
39 Ademola Abass, The International Criminal Court and Universal Jurisdiction, International Criminal 
Law REview 6, s. 349-385, 2006.  
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Esasen evrensel yargılama yetkisi Roma Statüsü’nde açıkça zikredilmemektedir. 

Statü’nün 12. maddesi uyarınca, Divan yargılama yetkisini taraf devletin ülkesinde 

Statü’de düzenlenen bir suçun işlenmesi durumunda veya taraf devletin vatandaşının bu 

suçlardan birini işlemesi durumunda kullanabilir. Divan’ın taraf olmayan bir devletin 

vatandaşı üzerinde yargılama yetkisini kullanması ise, şu iki koşulda mümkün olabilir: 

Güvenlik Konseyi’nin taraf olmayan bir devletin vatandaşını içeren bir davayı Savcıya 

iletmesi durumunda ve taraf olmayan devletin kendi vatandaşlarını içeren belirli bir dava 

için Divan’ın yargılama yetkisini kabul etmesi durumunda. 

 

Evrensel yargılama yetkisi ilk olarak Michael Scharf tarafından dile getirilmiştir. 

Adı geçene göre “ülke devleti rızasını gösterdiği zaman (Roma Statüsü’nü onaylama, 

Statü’ye katılma veya dava bazında rıza gösterme durumlarından birinde) ülkesellik 

ilkesine ek olarak, Divan’ın taraf olmayan devlet vatandaşlarını kovuşturmasında 

suçların evrensel niteliği gözetildiğinde meşru bir çıkarı vardır. Sınırlı muhteviyatında, 

Divan’ın yargılama yetkisinin evrensel ve ülkesel yargılama temellerine oturduğu 

söylenebilir.”40  

 

 Bu tartışmalarda dile getirilen bir başka husus, Divan’ın evrensel yargılama 

yetkisi kullanması durumunda Monetary Gold ilkesini41 ihlal edip etmediğidir. Bu 

                                                 
40 A. Abass, a. g. e, s. 353. 
41 Monetary Gold davasında (İtalya k. Fransa, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler) Adalet Divanı, bir 
dava üçüncü bir taraf bakımından hak ve yükümlülük doğuruyorsa ve ilgili taraf yargılamaya rıza 
göstermiyorsa hüküm tesis edemeyeceğine karar vermiştir.  



 22 

konuda ağırlıklı görüş, anılan ilkenin taraf olmayan devleti ilgilendiren her davada o 

devletin rızasının alınması anlamına gelmediğini ve sadece taraf devletin rızasının 

yargılamanın devamı için zorunlu bir şart oluşturması durumunda uygulanacağı 

yönündedir.  Adalet Divanı’nın Nauru k. Avustralya davasının Birleşik Krallık ve Yeni 

Zelanda’yı ilgilendirmesine rağmen bu ilkeyi uygulamamasını ve benzer birkaç davada 

da bu eğilimini sürdürmesi bu iddialara destek olarak gösterilmektedir.42 

 

 Sonuç olarak, Divan’ın yargılama yetkisini kullanmasıyla uygulamada, teoride 

öngörülmeyen pek çok durum ortaya çıkacak ve belki daha fazla hukuk ilkesiyle 

çeliştiği tartışmaları yaşanacaktır. Ancak bu aşamada, Divan’ın evrensel yargı yetkisine 

sahip olup olmadığını tespit etmeden önce,  Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ni 

ihlal edecek derecede taraf olmayan ülkelere yükümlülük getirip getirmediğini açığa 

kavuşturmak daha uygun olacaktır. Bu bölümde 5 inci başlık altında bu husus 

irdelenmektedir.   

 

3.   DİVAN’IN YARGILAMA YETKİSİNİN KAPSAMI 

 

Devamlı, çok taraflı, Sözleşme temelli, bireyleri kovuşturmak için küresel yargılama 

yetkisiyle uluslararası ceza mahkemesi olarak Divan, selefi ve eşi olmayandır.43 Bu 

benzersiz usul yapısı içinde, Divan’ın yargılama yetkisi ve kabul-edilebilirlik İkinci 

                                                 
42 A.  Abass, a. g. e, s. 382. 
43 UN Doc. A/ CONF.183/9 (1998), http://www.un.org/icc 
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Bölüm altında düzenlenmiş ve yargılama yetkisinin dört boyutu Statü’de yansıtılmıştır. 

Aşağıda ayrıntılı olarak incelenecek olan bu dört unsur şunlardır: 

 

I. KİŞİYE İLİŞKİN YARGILAMA YETKİSİ (RATIONE PERSONAE) 

 

Uluslararası ceza hukukunun amaçları bakımından üç kişilik bakımından 

sorumluluk doğabilir: 

- Gerçek kişilerin cezai sorumluluğu 

- Devletlerin sorumluluğu 

- Tüzel kişilerin sorumluluğu 

 

A. GERÇEK KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 

 

Divan’ın kişiye ilişkin yargılama yetkisinde dikkat edilmesi gereken iki temel 

unsur bulunmaktadır: 

- Sadece gerçek kişilerin yargılanması 

- Sanığın yaş ve vatandaşlık gibi, yargılama yetkisinin belirleyicisi olan vasıfları44 

 

Statü’ye göre Divan 18 yaşının altındaki bireyler üzerinde yargılama yetkisini 

haiz değildir.45 Sanığın vatandaşlığı ise, Divan’ın yargılama yetkisinin var olup 

                                                 
44 Johan D. Van der Vyver, Personal and Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court, 
Emory International Law Review, Sayı:14, 2000, s. 1-104.  
45 Roma Statüsü’nün “18 yaşından küçüklerin yargı dışı bırakılması” başlıklı 26. maddesi: “Divan, isnat 
olunan suçun işlendiği tarihte 18 yaşın altında olan hiçbir şahsı yargılamayacaktır.” 
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olmadığını tespit amaçları bakımından konu dışıdır.46  Öte yandan Divan, taraf olmayan 

devletlerin vatandaşlarını da, söz konusu devletin kendi yargılama yetkisini ad hoc 

temelde bir bildirimle kabul etmesi veya Güvenlik Konseyi’nin bir kararını müteakip 

yargılayabilir. Taraf devletler arasında “vatandaşlık” kavramına dayalı yargılama 

yetkisinin kabulü, üzerinde en uzlaşılabilir konulardan biri olmakla birlikte, uygulamada 

vatandaşlığın hangi esaslara göre veya ne tür bir bağ üzerinden değerlendirileceğine göre 

bir takım sorunlar doğması muhtemeldir. Bunun ötesinde, ulusal veya uluslararası 

hukuktan doğan korumaların veya dokunulmazlıkların Divan önünde bir etkisi yoktur. 

Diğer bir deyişle, diplomatik dokunulmazlığı haiz kişiler, devlet başkanları vb. kişiler 

Divan önünde diğer sanıklardan farksız muamele göreceklerdir. 

 

B. DEVLETLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 

 

 Devletlerin uluslararası hukukta sorumluluğunun doğabilmesi için, uluslararası 

hukuka aykırı bir fiilin ve zararın mevcut olması, fiil ile zarar arasında illiyet bağının 

kurulması gerekir. Uluslararası hukuka aykırı fiil, erga omnes bir kuralın veya 

uluslararası andlaşma hükümlerinin devletçe ihlal edilmiş olmasından kaynaklanabilir. 

Devletin ihlalinden mağdur olan kişiler, eski halin iadesi (restitution) veya tazmin 

(compensation) aracılığıyla mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler. 

Günümüzde özellikle insan hakları hukukunun gelişmesiyle bireyler gerek BM 

kapsamında gerekse AİHM sistemi aracılığıyla devletlerin hukuki sorumluluğunun 

tespitini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilmektedir. Bu mekanizmaların 

                                                 
46 J. Vyver, a. g. e, s. 18.  
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yanı sıra UAD, Sürekli Hakem Mahkemesi gibi uluslararası yargı organları da 

devletlerin hukuki sorumluluğunun tespiti bakımından başvurulabilecek diğer 

uluslararası hukuk mekanizmalarını oluşturmaktadır. 

   

 Uluslararası yargı organlarının, devletin hukuki sorumluluğunun yanı sıra 

giderek cezai sorumluluğunun olabileceğine hükmettikleri de uluslararası hukukun göze 

çarpan gelişmeleri arasındadır. Devletlerin cezai sorumluluğundan söz edildiğinde, bu 

konuda tarihi bir karar olan Uluslararası Adalet Divanı’nın 26.02. 2007 tarihli Bosna 

Hersek- Sırbistan ve Karadağ Soykırım Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında 

Sözleşme’nin Uygulanması Hakkında Dava’da verdiği karara değinmek yerinde 

olacaktır. Görev alanları itibarıyla kişilerin cezai sorumluluğu uluslararası ceza 

divanlarınca incelenirken, devletlerin hukuki sorumluluğunun Uluslararası Adalet 

Divanı’nın yargı yetkisi kapsamında yer aldığı bilinmektedir.  

 

Adalet Divanı bahsekonu kararında, devletlerin 1948 tarihli Soykırım 

Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihmal etmeleri durumunda hukuki 

sorumluluklarının doğacağına hükmetmiştir. Yine anılan kararda, kişilerin daha önce 

yetkili bir mahkeme tarafından mahkûm edilme şartı aranmaksızın devletlerin 

soykırımdan sorumlu tutulabileceğini karara bağlamış ve bu sebeple de uluslararası 

hukuk çevrelerince eleştirilmiştir. Eleştirilerin temel kaynağını, devletin hukuki 

sorumluluğundan söz edilebilmesi için, öncelikle soykırım suçunu işleyen kişi veya 

kişilerle devlet arasında bir rabıta kurulması gerektiği oluşturmaktadır. Yani, devlet 

adına hareket eden veya devletin organı kişilerin soykırım suçundan yetkili bir ceza 
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mahkemesince mahkûm edilmeleri durumunda devletin hukuki sorumluluğu doğabilir. 

Soykırım suçu özel kasıt gerektiren bir suç olduğundan, yetkili mahkemelerce (ulusal 

veya uluslararası ceza mahkemesi) suçun oluştuğunun tespiti oldukça zordur. Bu yönde 

bir ceza yargılaması olmaksızın hukuki sorumluluğa hükmetmek, suçsuzluk karinesini 

ihlal eder niteliktedir.  

 

 Uluslararası Adalet Divanı 26 Şubat 2006 tarihli kararında devlet olarak 

Republika Srpska’nın sorumluluğunu incelerken, Srebrenica’daki katliamların devletin 

sorumlu organlarınca yapılıp yapılmadığını, sorumlu organlarca yapılmaması halinde 

ise, faillerin Republika Srpska’nın talimatı, yönetimi veya kontrolü altında olup 

olmadığını irdelemiştir (UAD, bahsekonu kararında talimat, yönetim veya kontrol 

altında olmayı oldukça katı yorumlamıştır. Örneğin sorumluların Sırbistan devlet 

ordusuna ait üniforma giymelerinin veya işaretler taşımalarının devletin talimat, yönetim 

veya kontrolü altında olmaları anlamına gelmediğini belirtmiş ve failleri paramiliter güç 

olarak nitelemiştir). Bu irdelemeyi yaparken Uluslararası Hukuk Komisyonu’nca 

hazırlanan “Devletlerin Uluslararası Alanda Haksız Fiillerinden Sorumluluğuna İlişkin 

Taslak Metin”den yararlanmış ve sonuç olarak arada kesin bir rabıta kurulamadığından, 

Sırbistan’a devlet olarak sorumluluk izafe edilemeyeceğine hükmetmiştir. 

  

 Kararda dikkat çeken ana unsurlar şunlardır: 

- UAD öncelikle uygulanacak hukuk sorununu incelemiş ve yetkisini 1948 tarihli 

Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne dayandırmıştır. 
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- UAD, anılan Sözleşme’nin 1. maddesi uyarınca devletlerin soykırımı önleme 

yükümlülüğünün devletlere bu alanda bir yasak getirdiğini ve devletle arasında 

rabıta kurulabilen organ veya kişilerin Sözleşme’nin 3. maddesinde sıralanan 

ilgili eylemlerden birini gerçekleştirmesi durumunda devletlerin sorumluluğunun 

doğacağına hükmetmiştir. Bu çerçevede, yetkili mahkeme tarafından mahkum 

edilen bir kimse olmasa bile, devletlerin soykırım veya soykırıma iştirakten 

sorumlu tutulabileceğini karara bağlamıştır. 

- UAD, belirli eylemlerin soykırım olarak nitelendirilebilmesi için “özel yok etme 

kastı”nı (dolus specialis) aramıştır. 

- İspat yükünü iddia edene yüklemiştir. 

- Sözleşme’nin 2/a maddesi kapsamında “korunan bir grubun üyelerinin 

öldürülmesi” ile ilgili olarak kitlesel öldürmelerin çatışma esnasında 

gerçekleştiğine ilişkin çok kuvvetli deliller olduğunu belirtmiş ancak faillerin 

Bosnalı Müslümanları tamamen ya da kısmen yok etme kastının gerçekleştiği 

konusunda ikna olmamıştır.  

- UAD, Srebrenika’da yapılan katliamları incelerken öncelikle failler ile 

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasındaki bağı incelemiştir. Divan’a göre 

YFC, Bosna Sırbistan Cumhuriyeti’ne (Republika Srpska) kayda değer askeri ve 

mali destek sağlamış ve Bosna Sırp Cumhuriyeti Ordusu’na (VRS) personelinin 

maaşlarını ödemiştir fakat bu durum, Bosna Sırp Cumhuriyetini  ve VRS’yi 

YFC’nin resmi organı yapmamaktadır.  

- UAD, yargılama yaparken EYUCM’nin yetki alanına girmekten özenle 

kaçınmıştır. 
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- UAD, katliamların YFC’nin talimatı veya yönetimi altında hareket ettikleri veya 

katliamların gerçekleştiği operasyonlarda YFC’nin etkin kontrolünün 

bulunduğunun ortaya konamadığı gerekçesiyle, uluslararası hukukta devletin 

sorumluluğuna ilişkin kurallar kapsamında YFC’nin sorumlu tutulamayacağına 

karar vermiştir.47  

- Sonuç olarak UAD, soykırım yapılmışsa devletin sorumlu tutulabileceğine 

hükmetmiştir. 

 

Esasen İnsan Türünün Barışı ve Güvenliğine Karşı Suçlar Taslak Sözleşmesi’nde 

devletlerin cezai sorumluluğuna ilişkin hükümler bulunmaktadır:  Söz konusu Taslağın 

4. maddesinde kişilerin cezai sorumluluklarının, devletlerin sorumluluklarını ortadan 

kaldırmayacağı düzenlenmiştir. “Devletlerin sorumluluğu” başlıklı madde hükmü şu 

şekildedir: 

“Bu Sözleşme’nin barış ve insan türünün güvenliği aleyhine suçlarından doğan 

bireysel sorumlulukları tanıması gerçeği, devletlerin uluslararası hukuk altındaki 

sorumluluklarına ilişkin herhangi bir soruya halel getirmez.” 

 

 Bu gelişmeler ışığında, “devletlerin cezai sorumluluğunun olabileceği” olgusu, 

uluslararası ceza hukukunda yepyeni sayfa açmıştır. Diğer taraftan, Roma Statüsü 

kapsamında devletlerin cezai sorumluluğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır, diğer 

bir deyişle Divan’ın kişi bakımından yargılama yetkisi gerçek kişilerle sınırlıdır. 

                                                 
47 UAD, Military and Paramilitary Actions in and against Nicaragua kararında ise “etkin kontrol- effective 
control” kavramını sorumluluk bakımından yeterli bulmuştur. 
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C. TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 

 

Bir kısım doktrinde, her insanın suçun faili olamayacağı, insanın fail olabilmesi 

için bazı koşullara sahip olması gerektiği ileri sürülmüş, bundan cezaî ehliyet (capacita 

penale) ceza ehliyeti veya suç işlemeye ehil olmak kavramı ortaya çıkarılmıştır. 

Bununla, bir kimsenin ceza hukukunun öznesi olabilmesi için aranan koşulların tümü, 

yani ceza hukuku bakımından önemi olan bir fiili gerçekleştirmeye ehliyet ifade edilmek 

istenmiştir. Bu düşüncede olanlar, iki grup insanda ceza ehliyetinin olmadığını 

söylemektedirler. Bunlar, sorumsuzluktan, dokunulmazlıktan yararlananlar ve inşat 

edilebilir olmadıkları için cezalandırılamayanlar, yani akıl hastaları ve benzeri 

kimselerdir.48 

 

Tüzel kişilerin fail olma yetisi ve bu bağlamda cezalandırılabilirlikleri doktrinde 

tartışmalara yol açmıştır. Tüzel kişilerin fail olma ehliyetine ilişkin üç teori mevcuttur: 

 

- Tüzel kişilerin gerçekliği teorisi: Bu teoriye göre tüzel kişi onu oluşturan 

bireylerden ayrı bir kişiliğe sahiptir, dolayısıyla fail olma ehliyetleri vardır. 

Bununla birlikte gerçek kişilere verilen cezalarla tüzel kişilere verilen cezalar 

farklıdır. 

- Farazilik teorisi: Bu görüşe göre tüzel kişiler mal topluluklarından ibarettir, 

dolayısıyla bir takım haklara sahiptir fakat iradeyi kullanan yine gerçek 

                                                 
48 Zeki Hafızoğulları, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Fail”, www.abchukuk.com, s.2. 
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kişilerdir. Bu sebeple iradesi olmayan tüzel kişilerin fail olmaları mümkün 

değildir. 

- Karma teori: Yukarıda belirtilen iki görüşü harmanlayan bu teoriye göre  tüzel 

kişiler suçlu olamazlar fakat kanunen fail sayılabilirler.49 

 

Medeni Kanun uyarınca tüzel kişiler “statüleri” ile kişilik kazanırlar. Dolayısıyla 

tüzel kişinin hak ve fiil ehliyeti kendisine vücut veren statü ile sınırlıdır. Gayet doğaldır 

ki, tüzel kişiler vergi suçları ve idari suçların faili olabilmektedirler. Bununla birlikte 

tüzel kişilerin, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı bir faaliyeti mümkün değildir. Zira 

zaten bu amaçla kurulması hedeflenen tüzel kişi, kanunun yasaklayıcı hükmü karşısında 

kişilik kazanamayacaktır. Suç ancak tüzel kişinin organı olan kişiler tarafından 

işlenebilir. Kanun, 5237 sayılı Kanun’un 20/1. maddesi hükmünde, ceza sorumluluğu 

şahsi olduğu ve kimsenin başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağı hükme 

bağlanmıştır. Bu düzenlemeden kanunun  tüzel kişiyi suçun faili saymadığı sonucu 

çıkmaktadır. Yine Kanun’un 20/2.maddesinde “Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı 

uygulanmaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki 

yaptırımlar saklıdır” denilmek suretiyle tüzel kişi fail sayılmamıştır.50 Bununla birlikte 

Kanun’un yalnıza özel tüzel kişiliği hakkında güvenlik tedbirine başvurulabileceğini 

düzenlemesi de çelişkilidir.  

 

                                                 

49 Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt II, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., 
İstanbul, 1997, s.409- 413. 

50 Z.Hafızoğulları, a.g.e, s. 3. 
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Öte yandan Çek Kanunu md. 13/2, 15, vs., Sendikalar Kanunu, m. 59/1, 2, vs., 

gibi kapsamında ceza hükmü düzenleyen bazı kanunlar tüzel kişiyi suçun faili 

saymaktadır. 5237 sayılı Kanun’un tüzel kişileri fail saymayan düzenlemesi karşısında 

bu düzenlemelerin nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlik doğmaktadır. 

 

II. KONUYA İLİŞKİN YARGILAMA YETKİSİ (RATIONE MATERIAE) 

 

Divan’ın yargılama yetkisinin kapsamını esas itibarıyla Statü’nün 5. maddesinin 

1. fıkrasında sayıldığı üzere, soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, saldırı suçları 

ve diğer suçlar oluşturmaktadır.51 

 

A. Soykırım 

 

Soykırım sözcüğü ilk olarak 1944 yılında Raphael Lempkin tarafından 

kullanıldıktan sonra, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu soykırımı 

uluslararası bir suç olarak düzenlenmiş, 1948 yılında “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 

Cezalandırılması Hakkında Sözleşme” imzalanmış ve iki yıl sonra yürürlüğe girmiştir.  

  

 Soykırım tanımı ilk olarak 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve 

Cezalandırılması Hakkında Sözleşme’de yapılmış, bahsekonu tanım Eski Yugoslavya 

için Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 4/2. maddesinde, Ruanda için Ceza Mahkemesi 

                                                 
51 Söz konusu madde hükmü şu şekildedir: “Divan’ın yargı yetkisine giren suçlar tüm uluslararası toplumu 
yakından ilgilendiren çok ciddi suçlarla sınırlı olacaktır. Statü’ye uygun olarak Divan aşağıdaki suçlar 
üzerinde yargı yetkisine sahiptir: a) soykırım suçu b) insanlığa karşı suçlar c) savaş suçları d) saldırı suçu” 
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Statüsü’nün 2/2. maddesinde ve son olarak Roma Statüsü’nün 6. maddesinde 

tekrarlanmıştır.  Bununla birlikte, soykırım her ülkenin mevzuatında bir suç teşkil 

etmemektedir. Hatta 1948 tarihli Sözleşmesi’ne taraf devletlerin bir kısmı dahi iç 

hukukunda soykırımı bir suç olarak düzenlememiştir.  

 

Bugün soykırım ve insanlığa karşı suçlar arasındaki ayrım daha az belirli 

olmaktadır. Zira insanlığa karşı suçların kabul görmüş tanımı evrim geçirmiştir  ve barış 

zamanında işlenen zalimane suçları da kapsamaktadır.52 Esasen Statü’deki soykırım 

tanımı da 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırması Hakkında Sözleşme’nin 

2. maddesiyle aynıdır.53 Söz konusu tanımda suçun maddi (actus reus) ve manevi (mens 

rea) unsurları sayılmıştır.  Maddi unsurlar ulusal, etnik, ırksal ve dini grubu kısmen veya 

tamamen yok etme kastıyla işlenen beş fiil olarak tanımlanmıştır. Bu beş fiil şunlardır: 

gruba mensup olanları öldürmek, grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya 

zihinsel zarar vermek, grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan 

kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek, grubun içinde doğumları 

engellemek amacıyla tedbirler almak, gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba 

nakletmek. 54  

 

 Manevi unsur ise, suç işleme anında var olan kasıttır. Soykırım suçunun temel 

unsurunu “yok etme özel kastı” oluşturur. Soykırım suçunun gerçekleşebilmesi için, 

                                                 
52 W. A. Schabas, a.g.e, s. 37. 
53 Soykırım tanımı 
54 Soykırım suçuyla ilgili olarak bkz. Roma Statüsü’nün 6. maddesi, William A. Schabas, Genocide in 
International Law: The Crime of Crimes, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 
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genel bir kasıt yeterli değildir, soykırım suçunun işlendiğinin failce bilinmesi ve 

istenmesi olarak tezahür eden özel kastın mevcudiyeti gerekmektedir. Soykırım hukuku 

açısından genel anlamıyla kasıt tek başına yeterli değildir, suçun hangi sebeple 

işlendiğini önemlidir. Zira bu özel sebep “özel kastı” (dolus specialis) oluşturur. 

  

Görüldüğü üzere tanımda soykırım suçunun, geniş veya yaygın bir saldırının 

parçası veya bir grubu yok etmek için yapılan genel veya organize bir planın parçası 

olma şartı aranmamaktadır.55 Statü’de soykırım suçunun manevi unsuru –veya mens rea- 

chapeau bölümünde sayıldıktan sonra, tahdidi bir şekilde maddi unsurlar listelenmiştir. 

Anılan liste tahdidi olduğundan, yeni şekillenen suçların (örneğin etnik temizlik) 

soykırım suçu altında cezalandırılması mümkün olamayacak, ancak insanlığa karşı 

suçlar kapsamında ele alınabilecektir.56 Nitekim EYUCM ile RUCM, soykırım suçu 

işledikleri iddiasıyla failleri yargılarken, suçun maddi ve manevi unsurunun birlikte 

gerçekleşip gerçekleşmediği hususunu titizlikle araştırmışlardır. Özel kastın tespit 

edilemediği durumlarda, insanlığa karşı suç veya savaş suçu (suçun maddi unsuruna 

göre belirlemek suretiyle) oluştuğuna hükmetmekle yetinmişlerdir. 

 

 

 

 

                                                 
55 W. A. Schabas, a.g.e, s. 39. 
56 W. A. Schabas, a.g.e, s. 41. 
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 Bu minvalde Uluslararası Adalet Divanı da yukarıda atıfta bulunulan Bosna 

Hersek k. Sırbistan ve Karadağ kararında, soykırım suçunun maddi unsurunun 

gerçekleştiğine hükmetmiş ancak kitlesel öldürmelerin korunan grubu tamamen veya 

kısmen yok etme özel kastıyla işlenmiş olduğu hususunda yeterince ikna olmadığından 

(beyond all reasonable doubt) Srebrenica dışındaki olaylarda soykırımın 

gerçekleşmediğine karar vermiştir.  

  

Esasen soykırım, insanlığa karşı işlenebilecek en ciddi suçtur. İnsanlığa karşı 

diğer suçlar sivil nüfusa karşı yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olarak 

işlenirken, soykırım için özel olarak bir grubu kısmen veya tamamen yok etme kastı 

gerekmektedir. Bu suçta hedef alınan bireyler değil bir gruptur. Grubun durağan ve 

sürekli olması, bireylerin doğuştan o gruba ait olmaları gerekir. Siyasi, ekonomik ve 

benzeri gruplar bu bakımdan soykırım suçuna konu olamazlar. Bu bağlamda soykırım 

suçu ancak ulusal, etnik, ırksal ve dini gruplara karşı işlenebilir. RUCM’nin 1. Dairesi 

Akayesu kararında, Soykırım Sözleşmesinin taslağını hazırlayanları amaçlarına saygı 

duyulması gerektiğini, travaux préparatoire’dan anlaşıldığı kadarıyla “bu amacın 

herhangi bir durağan ve sürekli grubun korunması” olduğunu belirtmiştir.57  

 

 Bir kişinin bu gruplardan birine girip girmediğini tespit için öznel bir kıstas 

kullanılabilir. Suçun faili olumlu veya olumsuz bir yaklaşımı benimsemiş olabilir. 

Olumlu yaklaşıma göre fail, bireyleri bir gruba ait oldukları için soykırıma tabi tutar. 

                                                 
57 K. Kittichaisaree, a. g. e, s. 70.  
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Negatif yaklaşımda ise fail, kendini ait gördüğü grup dışında kalan bireyleri hedef alır.58 

Diğer yandan grubu aidiyeti tespit için nesnel bir kıstas da kullanılabilir. Örneğin 

RUCM 1. Dairesi, etnik bir grup olarak Tutsi nüfusunu tespit için bir dizi nesnel ölçüt 

kullanmış ve böylelikle Ruanda vatandaşlarına, Hutu, Tutsi veya Twa gruplarından 

birine aidiyetlerine göre kimlik kartları verilmiştir. 

 

 Soykırım suçunun gerçekleşebilmesi için iki unsurun; actus reus ve mens rea’nın 

birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilmişti.  Suçun actus reus’u bir eylem olabileceği 

gibi, eylemsizlik de olabilir (Suçun icrai veya ihmali fiille işlenmesi). Suçun mens rea’sı 

için ise, Eski Yugoslavya için Ceza Mahkemesi’nin Jelisic kararında şu saptamada 

bulunmuştur: “Soykırıma özelliğini veren, onu herhangi bir suçtan ve uluslararası 

insancıl hukuka karşı diğer suçlardan farklılaştıran unsur aslında mens rea’dır.”59  

 

 Soykırım suçunun gerçekleşmesi için, failin özel kastının –dolus specialis- 

varlığının ispatlanması gerekir. Diğer bir deyişle, failin soykırım suçundan suçlu 

bulunabilmesi için bir grubu veya topluluğu yok etme yönündeki özel kastının tüm 

makul şüphenin ötesinde ispatlanması gerekir. Sonuç olarak soykırımın saptanabilmesi 

için Divan’ın Statü’nün 30. maddesindeki manevi unsurun yanı sıra, Divan’ın her 

davada özel olarak soykırım kastının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırması 

gereklidir. 

 

                                                 
58 K. Kittichaisaree, a. g. e, s. 70- 71. 
59 K. Kittichaisaree, a. g. e, s. 72. 
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Divan, EYUCM ve RUCM’nin soykırım kavramının tanımına içtihatlarıyla 

kazandırdığı açıklıktan yararlanma şansına sahiptir. Nitekim Divan’dan önceki bu iki 

uluslararası mahkeme, sadece soykırıma konu grupları tanımlamakla kalmamış, 

soykırımın eylem veya eylemsizlikle işlenebileceğini de açıklığa kavuşturmuştur. 

Üçüncü olarak her iki mahkeme de özel kastın, olayın şartlarından anlaşılacağı yönünde 

içtihat oluşturmuştur. Dördüncü olarak her iki mahkeme de cinsel suçlara özel bir önem 

atfetmiş ve cinsel suçların soykırıma sebebiyet verebileceğine hükmetmiştir.60  

 

B. İnsanlığa Karşı Suçlar 

 

İnsanlığa karşı suç kavramı birkaç yüzyıldır zikredilmesine karşın,  bu kavramın 

resmi olarak ilk kez İttifak Güçleri’nin bildirisinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1915 

yılında yaşanan olaylar için kullanıldığını iddia eden kimi yazarlar da vardır. Savaş 

sonrası barış görüşmelerinde bu durumun geçmişe dönük yasama teşkil edeceği 

gerekçesiyle itirazlar olmuştur. Daha sonra insanlığa karşı suç terimi, 1945 yılında 

Nuremberg yargılamalarında karşımıza çıkmaktadır.61 

 

 Nuremberg yargılamalarındaki hukuki sorun, Almanların diğer ülkelerde işlediği 

suçların cezalandırılmasında değil, Almanların Almanya’daki vatandaşlarına karşı 

işlediği suçların cezalandırılması konusunda ortaya çıkmıştır. Yalnızca uluslararası 

Yahudi lobilerinin baskısıyla değil, düşüncede oluşan bir değişiklik sonucu da Nazilerin 

                                                 
60 K. Kittichaisaree, a. g. e, s. 67- 77. 
61 W. A. Schabas, a.g.e, s. 41. 
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cezai sorumluluğunun Almanya sınırları içinde işlenen suçlara kadar genişletilmesine 

karar verilmiştir. Bununla birlikte, İttifak Güçleri kendi topraklarındaki azınlıklara ve 

kolonilerine davranış şekillerini göz önünde bulundurularak, bu suçun yalnızca 

Nuremberg Mahkemesi’nin yargılama yetkisi kapsamındaki diğer suçlardan biriyle 

(savaş suçları ve barışa karşı suçlar) birlikte işlendiğinde cezalandırılması yönünde 

ısrarcı olmuşlardır. Lyle Sunga bu bağlamda insanlığa karşı suçlara Nuremberg 

Mahkemesi’nin yaklaşımını Savaş suçlarının Siyam İkizi olarak tanımlamaktadır.62  

 

 Nuremberg kararının yarattığı sınırlandırmadan doğan hoşnutsuzluk sonucu 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, hem barış hem de savaş zamanı işlenebilecek, 

insanlığa karşı suçların en ciddi şeklinin, yani soykırımın tanımlanması gerektiğine karar 

vermiştir. 1945’ten beri insanlığa karşı suç tanımı farklılaşmış bazen savaş zamanı 

işlenme şartı bazen de diğer bir suç yanında işlenme şartı aranmıştır. 1993’te Güvenlik 

Konseyi EYUCM’nin Statüsünde insanlığa karşı suç tanımlaması yaparken bu suçun 

“ulusal yada uluslararası karakterdeki silahlı çatışma” zamanı işlenmesi gerektiğini 

düzenlemiştir. Bundan bir yıl sonra RUCM’nin kuruluşunda ise Güvenlik Konseyi bu 

şartta ısrar etmemiştir. Hatta Tadic kararında Eski Yugoslavya için Ceza Mahkemesi 

Temyiz Dairesi, “nexus”un bir engel teşkil ettiğine hükmetmiş ve o günden bugüne 

“nexus” yalnızca yargısal olarak nitelendirilmiştir. 

 

Roma Statüsü’nün 7. maddesi bir nevi tüm bu değişikliklerin kodifikasyonu 

niteliğindedir. Soykırım bakımından bu suçun uluslararası bir silahlı çatışma zamanı 

                                                 
62 W. A. Schabas, a g. e, s. 42. 
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işlenmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir şart Statü’de bulunmamaktadır. Anılan 

maddede, sayılan fiillerin “yaygın veya sistematik bir saldırı”nın parçası olma şartıyla 

işlendiğinde insanlığa karşı suç teşkil edeceği hükme bağlanmıştır. Saldırının anılan 

maddede yer alan tanımı incelendiğinde yaygın ve sistematik olmayı içerdiği 

görülmektedir. Yine saldırı devletsel veya kurumsal bir politikanın izlenmesi esnasında 

veya sonrasında gerçekleştirilmelidir.  Böylelikle suç devlet tarafından işlenebileceği 

gibi bölgede kontrol sağlayan bir varlıkça da işlenebilir. Nitekim Tadic kararında 

EYUCM de insanlığa karşı suçların ülkenin belli bir bölgesinde de facto kontrol 

sağlayan fakat uluslararası tanınması veya resmi hukuki statüsü olmayan varlıklarca 

veya terörist bir grup veya organizasyon tarafından işlenebileceğine hükmetmiştir. Diğer 

bir unsur, failin saldırı hakkında bilgisi olmasıdır. Bu bilgi belirli bir kastın olması 

anlamında gelmektedir fakat bu kasıt soykırımda arandığı kadar katı bir kasıt değildir.63  

 

Temelde “insanlığa karşı suç” hukukun kesin ve genel ilkelerini ihlal eden ve 

böylelikle uluslararası topluluğun sorunu haline gelen bir suçu ifade etmektedir.64 

Statü’nün 7. maddesi uyarınca, insanlığa karşı suçun manevi unsurunu “sivil bir 

topluluğa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının unsuru olarak”  maddede sayılan 

fiillerden birini işlemek oluşturmaktadır.65 Suçun maddi unsurları ise manevi unsurun 

                                                 
63 W. A. Schabas, a. g. e, s. 42-45.  
64 K. Kittichaisaree, a. g. e, s.85.  
65 Statü’nün 7. maddesinin 1. fıkrasında sayılan fiiller şunlardır: a) öldürme, b) toplu yok etme, c) esir 
etme, d) nüfusun yerinden edilmesi veya zorla nakli, e) uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal edecek 
şekilde hapis veya diğer hürriyetten mahrumiyet cezaları, f) işkence, g) tecavüz, cinsel köleleştirme, 
fuhuşa zorlama, hamileliğe zorlama, zorla kısırlaştırma ve benzer ağırlıkta diğer cinsel şiddet, h) 3 
paragrafta tanımlandığı gibi politik, ırkçı, ulusal, etnik, kültürel, dinsel veya cinsel nedenlerle uluslararası 
hukukta izin verilemez olarak benimsenen diğer temellerde, bu paragrafta ya da Divan’ın yetkisi içindeki 
herhangi bir fiil ile ilgili olarak tanımlanabilir bir grup ya da topluluğa zulmetme, i) zorla kaybedilen 
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altında on bir fıkra halinde sayılmıştır. Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise sayılan 

fiillerin açıklaması yapılmıştır. Bununla birlikte suç tanımları içinde saik unsuru 

düzenlenmemiştir. 

 

İzah edilen çerçevede, insanlığa karşı suçun üç temel unsuru ortaya çıkmaktadır: 

fiillerin yaygın ve sistematik bir planın parçası olması, bu tür bir saldırının işlenmesi için 

oluşturulan devlet veya kurumsal bir siyasetin izleniyor olması ve saldırının failin bilgisi 

dahlinde bulunması.66 Maddenin son fıkrasında ise “cinsiyet” tanımı yapılmıştır. Anılan 

tanıma göre sadece bu maddenin değil, Sözleşme kapsamında cinsiyet ifadesi kadın ve 

erkek olmak üzere her iki cinsiyeti de içermektedir.  

 

C. Savaş Suçları 

 

Uluslararası hukukta savaş suçları, silahlı çatışma sırasında uluslararası insancıl 

hukuku ihlal eden suçlar olarak tanımlanmaktadır. Silahlı çatışma kavramının kapsamını 

belirleyen temel belgeler 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’dir. Anılan  Sözleşmeler  

sadece uluslararası değil, belli şartları haiz olmak suretiyle iç çatışmaları da silahlı 

çatışmalar hukuku kapsamına almıştır.  

 

 İnsancıl hukuka göre silahlı çatışmada karşı güçlere davranışta şu üç ilke dikkate 

alınmalıdır: Gereklilik, insancıllık ve mertlik. Nitekim bu üç ilkeye dayanarak, Kızılhaç 

                                                                                                                                                
insanlar, j) ırk ayrımcılığı (apartheid), k) büyük acıya veya ciddi bedensel, fiziksel veya zihinsel 
yaralanmaya yol açan benzer nitelikteki kasıtlı ve insani olmayan fiiller. 
66 W. A. Schabas, a.g.e, s. 44-45. 
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Uluslararası Komitesi (ki bu örgüt dünyada kendisini uluslararası insancıl hukukun 

uygulayıcısı ve koruyucusu olarak kabul ettirme eğilimindedir) silahlı çatışmada 

uyulması gerekli temel ilkeleri belirlemiştir:67 

 

- Savaşanlar dışında kalan kişilerin yaşamsal, manevi ve fiziksel bütünlüklerini 

korumaya hakları vardır 

- Savaşanlar dışında kalanları veya kazazedeleri öldürmek veya yaralamak 

yasaktır   

- Yaralılar ve hastalar toplanmalı ve çatışmada kendi gücü altında olan tarafça 

bakıma alınmalıdır.  Tıbbi personel ile tıbbi araç gereçler korunmalıdır. Kızılhaç 

ve Kızılay sembolleri bu tür bir korumanın işaretidir ve saygı duyulmalıdır 

- Yakalanan savaşanlar ve siviller karşı tarafın eline geçtiğinde bunların 

yaşamlarına, saygınlıklarına, kişisel haklarına ve mahkûmiyetlerine saygı 

duyulmalıdır. Aileleriyle temas kurma ve her türlü şiddetten korunma hakkına 

sahiptirler 

- Herkes asgari yargısal teminatlardan yararlanma hakkına sahiptir. Kimse 

işlemediği bir suçtan sorumlu tutulmamalıdır. Kimse fiziksel veya manevi 

işkenceye, bedensel cezaya, zalim veya aşağılayıcı muameleye tabi 

tutulmamalıdır 

- Savaşan tarafların gereksiz ölümlere veya aşırı acı çekmeye yol açacak savaş 

yöntemlerini seçme konusunda sınırsız bir hürriyeti yoktur 

                                                 
67 K. Kittichaisaree, a. g. e, s. 129.  
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- Savaşan taraflar savaşanlar ve sivil nüfus arasındaki ayrımı, sivil nüfusu ve 

mülkiyeti korumak bakımından her zaman yapmalıdırlar. Saldırılar yalnızca ve 

doğrudan askeri hedeflere yönelik olmalıdır. 

 

Bu durumda, yukarıdaki şartların uygulanması ve savaş suçlarının var olup 

olmadığının tespiti için öncelikle silahlı çatışmanın mevcudiyetinin belirlenmesi gerekir. 

Eski Yugoslavya için Ceza Mahkemesi Temyiz Dairesi Tadic kararında silahlı çatışmayı 

şu şekilde tanımlamıştır: “Silahlı çatışma Devletler arasında silahlı güç için bir sığınak 

olması durumunda veya hükümet otoriteleri ile organize silahlı gruplar arasında veya 

aynı Devlet içindeki bu gruplar arasında uzatılmış silahlı şiddet olması durumunda 

ortaya çıkar”68   

 

 Bununla birlikte, silahlı çatışma esnasında işlenen her suç da savaş suçu olarak 

nitelendirilemez. Söz konusu nitelendirme için, silahlı çatışma ile suç arasında sıkı bir 

bağ olması gerekir.  Öte yandan, yukarıda yapılan ve ceza mahkemeleri statülerinde 

yapılan tanımlar kapsamında silahlı çatışmanın uluslararası nitelik taşıma şartı 

bulunmamaktadır. 

 

Statü’nün 8. maddesinde tanımlanan savaş suçları, aynı zamanda Statü’nün en 

uzun ve kapsamlı maddesini oluşturmaktadır. Bu ayrıntılı düzenleme, “kanunsuz suç 

olmaz” ilkesinin iyi bir yansıması olmakla birlikte, beraberinde öngörülemeyen 

                                                 
68 “An armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed 
violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a 
State”. 
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boşlukları getirmesi bakımından da olumsuzluk taşımaktadır. Nitekim EYUCM’nin 

Kupreskic kararında da belirttiği gibi “tahdidi bir sınıflandırma yalnızca yasaklayıcı 

listeden kaçınma olanakları yaratacaktır.”69 

 

 Roma Statüsü’nde savaş suçları esas olarak dört ayrı grupta toplanmıştır: 

a) Uluslararası silahlı çatışma durumunda savaş suçları (Statü’nün 8/2(a) maddesi) 

b) Uluslararası silahlı çatışmaya uygulanabilir hukuk ve adetlerin diğer ciddi ihlalleri 

(Statü’nün 8/2(b) maddesi) 

c) Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmada işlenen savaş suçları (Statü’nün 8/2(c) 

maddesi) 

d) Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaya uygulanabilir hukuk ve adetlerin 

diğer ciddi ihlalleri (Statü’nün 8/2(e) maddesi) 

 

 Uluslararası geleneksel hukukta, savaş suçlarıyla insanlığa karşı suçlar ve 

soykırım arasındaki en büyük ayrım olarak, son ikisinin yargısal eşiklerinin olması fakat 

ilkinin olmaması kabul edilmektedir. Buna göre, insanlığa karşı suçların yaygın ve 

sistematik olması, soykırımda ise çok yüksek derecede belirli bir kastın varlığı 

gerekmektedir. Savaş suçlarının ise bireysel olarak tek bir asker tarafından talimatsız 

veya yönergesiz de işlenmesi mümkündür. Dolayısıyla insanlığa karşı suçlar ve soykırım 

suçu bakımından Divan önünde yargılamanın başlaması için prima facie ciddi olmaları 

                                                 
69 “An exhaustive categorization would merely create opportunities for evasion of the letter of 
prohibition”, zikreden W. A. Schabas, a.g.e, s. 55. 
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yeterlidir, ama savaş suçları bakımından her zaman aynısını söylemek mümkün 

olmayacaktır.70 

 

 Statü kapsamında savaş suçları ise, 8. maddede sayılan fiillerden birinin 

“özellikle, bir plan, politika ya da bu fiillerin geniş çaplı olarak işlenmesinin bir parçası” 

şeklinde gerçekleştirilmesidir. Çalışmanın amacını aşacağından, bu fiillerin tek tek 

sayılması ve incelenmesi yoluna gidilmemiştir. 

   

D. Saldırı Suçu 

 

Saldırı, üzerinde en çok tartışılan ve Statü’nün kabulü sırasında dahi tanımı 

üzerinde uzalaşılması mümkün olmayan suç olmuştur. Saldırı suçunun tanımı üzerinde 

uzlaşı sağlanamaması üzerine, 5. maddenin 2. fıkrasında Divan’ın saldırı suçuna ait 

yetkiyi Statü’nün 121 ve 123. maddelerine göre tanımı yapıldıktan sonra kullanacağını 

hükme bağlamıştır.71 Statü’nün 121. maddesine göre Statü’nün yürürlüğe girmesinden 7 

yıl sonra taraflar devletler değişiklik önerisi getirebileceklerdir. Statü 1 Temmuz 

2002’de 60. ülkenin onay belgesini Birleşmiş Milletler’e tevdi etmesiyle yürürlüğe 

girmiştir. İlk Gözden Geçirme Konferansı, Statü’ye göre 2009 yılında yapılacaktır. 2009 

yılında yapılacak Konferansa kadar saldırı suçunun tanımının tamamlanması için 

çalışmalar devam etmektedir. 

 

                                                 
70 W. A. Schabas, a.g.e, s. 55. 
71 Statü’nün 121. maddesi Statü’de yapılacak değişiklikleri, 123. maddesi ise Statü’nün gözden 
geçirilmesini düzenlemektedir. 
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 Bu suçun tanımına ilişkin en temel sorun, saldırının varlığının Güvenlik 

Konseyince mi yoksa Divanca mı tespit edileceğidir. Bazı yazarlar Güvenlik 

Konseyi’nin siyasi bir organ olduğunu, saldırı suçunun varlığına ilişkin saptamanın 

Konsey tarafından yapılması durumunda hukuk ve delilden ziyade siyasi 

değerlendirmelerin önem kazanacağını, bu durumun da Divan’ın etkinliği ve 

inandırıcılığını zedeleyeceğini iddia etmektedir.72 

 

Özellikle ABD ve İsrail’in başını çektiği bir grup devlet ise, bu yetkinin Divan’a 

verilmesi durumunda Divan’ın siyasi etkileşime açılacağı, yargısal niteliğinin 

zedeleneceğini ve Divan’ın bir bakıma doğmadan öleceğini ileri sürmektedirler. 

 

Saldırı suçunun tanımında diğer bir tartışma konusu, tanımın genel bir tanım 

şeklinde mi yoksa tahdidi olarak fiillerin sayılması şeklinde mi yapılması gerektiği 

yönündedir. Genel bir tanımın kanunsuz suç olmaz ilkesini zedeleyeceği 

düşünüldüğünden, bu aşamada genel bir tanımı içeren chapeau altında suçların tahdidi 

olmayan bir şekilde sayılması yönündeki eğilimin bugün itibarıyla ağırlık kazandığı 

gözlemlenmektedir. 

 

                                                 
72 Daniel D. Ntanda Nserenko, Aggression under the Rome Statute of the International Court, Nordic 
Journal of International Law, sayı 71, 2002, s. 497.  
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Henüz üzerinde uzlaşılmamış olan diğer hususları, saldırı suçuna teşebbüs, Güvenlik 

Konseyi’nin 3314 sayılı Kararına atıf ve saldırı kavramı için kullanılacak terminoloji 

oluşturmaktadır.73 

 

E. Diğer Suçlar 

 

 Statü’de düzenlenen son suç grubu adaletin işleyişine karşı suçlardır ve Statü’de 

bu suçların özel kasıtla işlenmesi koşulu aranmaktadır.74 Adaletin işleyişine karşı suçlar, 

yalancı tanıklık veya sahte veya yanlış delil sunmak, şahidi etkilemek veya müdahale 

etmek, Divan görevlilerine rüşvet vermek, misilleme yapmak, Divan görevlileri 

bakımından ise rüşvet almak ve almaya teşvik etmek sayılmıştır. Bu suçlara karşı Divan 

beş yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına hükmedebilir.75 

 

III. ZAMANA İLİŞKİN YARGILAMA YETKİSİ (RATIONE TEMPORIS) 

 

Divan’ın yargılama yetkisini kullanabilmesinin zamansal sınırı Statü’nün 11. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, Divan’ın zamansal yargılama yetkisi 

yalnızca Statü yürürlüğe girdikten sonra işlenen suçları kapsar. Statü’nün 126. 

maddesinde ise yürürlüğe giriş tarihi olarak “60. onay, kabul, tasdik veya katılım 

belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne tevdi edildiği tarihten 60 gün 

                                                 
73 Konuya ilişkin bkz. Informal inter-sessional meeting of the Special Working Group on the Crime of 
Aggression, ICC- ASP/5/SWGCA/INF.1, 5 September 2006. 
74 Roma Statüsü’nün 70. maddesi ve Yargılama ve Delil Yönergesi’nin 162-169 ve 172. maddeleri. 
75 W. A. Schabas, a.g.e, s. 66. 
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sonraki ilk ayın ilk günü” tespit edilmiştir. Roma’daki Diplomatik Konferans’ta 

yürürlüğe giriş için yüksek sayıda onay aranması delegeler arasında büyük kabul 

görmüştür. Yine Statü’nün 24. maddesinin 1. fıkrasında kişi bakımından geriye işlerlik 

yasağı (İng. prohibition on non-retroactivity ratione personae) da, delegelerin Statü’nün 

yürürlüğe girişinden önceki suçlar bakımından geçerli olmaması beklentisinin diğer bir 

yansımasıdır.76  

 

 Yürürlüğe girişinden sonra Statü’ye taraf olan devletler bakımından ise, 11. 

maddenin 2. fıkrası da, yeni taraf olan devletin aksine bir bildirimde bulunmadıkça, 

Divan’ın yargılama yetkisini o devlet bakımından yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 

kullanabileceğini düzenlemiştir. 

  

 Öte yandan Divan, geriye dönük yargılama yapamaması sebebiyle öğretide 

eleştirilmektedir. Geriye işlemezlik ilkesinin tercih edilme sebebi oldukça pragmatiktir. 

Kaldı ki, taslak çalışmaları esnasında geriye dönük yargılama gücünün Divan’a 

tanınması pek az dile getirilmiş bir husustur. Ek olarak, Divan’ın geriye dönük 

yargılama yetkisine sahip olmaması, suçların cezasız kalması anlamına gelmemektedir. 

Bu durumda da ulusal mahkemeler her zaman yetkilidir.  Daha da ötesi, bugün çoğu 

ülkenin evrensel yargılama ilkesini kabul etmesi sebebiyle, bu suçların soruşturma ve 

kovuşturmadan muaf kalmayacağı açıktır. 

   

                                                 
76 Morten Bergsmo, The Jurisdictional Regime of the International Criminal Court (Part II, Articles 11-
19), European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Sayı: 6/4, 1998, s.30. 
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Mütemadi suç (continuous crimes) suçlar konusu da Roma Konferansı sırasında 

ele alınmıştır. Bu suç örneğin zorla kaybedilen kişi veya kişilerin zorla yerinden 

edilmesi suçlarında, kayıp veya yerinden edilme tarihi Statü’nün yürürlüğe girişinden 

önce dahi olsa söz konusu olmaktadır. Bu suç türü için kullanılacak terim de tartışılmış 

olup, sorun Taslak Komitesi tarafından Statü’nün 24. maddesinin 1. fıkrasına şu 

dipnotun konulmasıyla aşılmıştır: “Yürürlüğe girişten önce başlamış ve yürürlüğe 

girişten sonra devam eden bir davranışa ilişkin bu soru ortaya çıkmıştır.” Taslak 

Komite bakımından bir dipnot koyma pek alışıldık bir yöntem olmamakla birlikte, konu 

hakkındaki hassasiyetleri gidermek bakımından bu yazım tekniğinin tercih edildiği 

anlaşılmaktadır.77 

 

IV. ÜLKEYE İLİŞKİN YARGILAMA YETKİSİ (RATIONE 

TERRITORIUM) 

 

Statü’nün 12. maddesinin 12. fıkrasının (a) bendinde Divan’ın yargılama 

yetkisinin ülkesel sınırları belirlenmiştir. Buna göre Divan, uyruğu ne olursa olsun taraf 

devlet ülkesindeki failleri yargılama yetkisini haizdir. Ek olarak, taraf olmayan fakat ad 

hoc olarak münhasıran tek bir vaka için Divan’ın yargılama yetkisini kabul eden 

devletin ülkesinde suç işlenmesi durumunda da aynı ilke geçerlidir.  

 

Bu bağlamda “ülke” ifadesinin tanımının yapılması gerekmektedir. Statü’ye göre 

“devletin ülkesinde, kayıtlı deniz veya hava aracında işlenen suçlar” Divan’ın 

yargılama yetkisine tabidir. Buna göre ülkenin, kara ülkesi, karasuları, bunların 
                                                 
77 W. A. Schabas, a.g.e, s. 72. 
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üzerindeki hava sahasını ve –bazı durumlarda- münhasır ekonomik bölgeyi kapsadığı 

söylenebilir. Fakat bugün hala Divan’ın yargılama yetkisi kapsamında olmayan bölgeler 

bulunmaktadır: açık denizler, Antarktika ve uzay gibi. Buralarda Divan’ın yetkisi 

dâhilinde bir suç işlenmesi durumunda, yargılama yetkisi ancak uyrukluk bağına göre 

mevcut olacak veya olmayacaktır.78 

 

Bununla birlikte, Divan’ın ülkesel yargılama yetkisi üzerindeki tartışmalar 

devam edeceğe benzemektedir. Özellikle, üzerinde uyuşmazlık olan bölgelerde Divan’ın 

yargılama yetkisini kullanabilmesi için, öncelikle sınırları tespit etmesi gerekecektir. Bu 

durumda Divan hâkimleri, siyasi konulara ilişkin bir saptama yapma durumunda 

kalacaklardır.79 

 

 Sonuç olarak, Divan’ın ülkesel yargılama yetkisinin yalnızca taraf devletlerin 

ülkeleriyle sınırlı olduğunu varsaymak yanlış olacaktır zira Divan’ın yargılama yetkisi 

kapsamındaki tüm suçlar evrensel yargılama yetkisine tabidir.80 Diğer bir deyişle, 

genellikle hukuk mahkemelerinin yetkisini belirleyen ülkesellik ilkesi, suçun işlendiği 

yerden bağımsız olarak her ülke tarafından cezalandırılabilecek suçlarda uygulanmaz.81 

 

 

                                                 
78 W. A. Schabas, a.g.e, s. 78. 
79 Konuya ilişkin Schabas, a.g.e’de Loizidou k. Türkiye kararını zikretmiş, Divan’ın Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi benzeri davalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtmiş ve ülkesel uygulamayla ilgili olarak, 
devletlerin yaptığı hukuken etkisiz beyanların kabul edilmeyeceğini ileri sürmüş ve örnek olarak 
Danimarka’nın beyanını vermiştir. 
80 J. Vyver, a. g. e, s. 37. 
81 Oppenheim’s International Law, zikreden J. Vyver.  
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4. DİVAN’IN YARGILAMA YETKİSİNİN ÖNKOŞULLARI 

 

Divan’ın yargılama yetkisine ön koşulları düzenleyen Statü’nün 12. maddesi 

belki de üzerinde en çok tartışılan, en ihtilaflı ve önemli maddesi olarak görülebilir. Zira 

anılan maddenin taraf olmayan devletlere de yükümlülük tanıdığı ileri sürülmektedir. 

Yine bu madde Amerika Birleşik Devletleri’nin Statü’ye taraf olması önünde en büyük 

engel olarak nitelendirilmektedir.82  

 

 Statü’nün 12. maddesi hakkında en karşıt görüşler Amerika ile Benzer 

Düşünceliler Grubu83 tarafından verilmiştir.  Amerikan görüşünde önemli üç unsur yer 

almaktadır. Bu unsurlar, evrensel yargılama yetkisine karşı opt-in yargılama yetkisinin 

kabulü, evrensel yargılama yetkisinin hiçbir şeklinin kabul edilemeyeceği ve suçlananın 

vatandaşlığının yargılama yetkisinin kullanılması bakımından zorunlu bir şart olmasıdır. 

Bu teklif Çalışma Grubu’nun 25 eksikle yapılan toplantısında 113’e 17 oyla 

reddedilmiştir. 84 

 

 Benzer Düşünceliler Grubu’nun önerisinde ise Divan’ın otomatik yargılama 

yetkisini haiz olması, en ciddi suçlar bakımından evrensel yargı yetkisinin kabulü ve 

                                                 
82 Young Sok Kim, The Preconditions to the Exercise of Jurisdiciton of the International Criminal Court: 
With Focus on Article 12 of the Rome Statute,  Michigan State University- DCL Journal of International 
Law, s. 47, 1999, s. 47. 
83 Like-Minded Group: Bu grup Divan’a en geniş yetkileri ve işlevleri tanımayı hedefleyen ülkeler 
oluşmaktadır. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Almanya, Norveç, Kanada ve Güney Kore yer 
almaktadır.  
84 Young Sok Kim, a. g. e, s. 49. 
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vatandaşlığın Divan’ın yargılama yetkisini kullanmasının seçimlik şartlarından birini 

oluşturması yer almaktaydı. 85 

 

 Uzun tartışmalardan sonra nihayet Divan’ın, çekirdek suçlar bakımından taraf 

devletlerin rızasının ek olarak aranmadığı ve bu suçlar üzerinde Divan’a otomatik 

yargılama yetkisini bahşeden yazım kabul edilmiştir. Bu haliyle Divan, taraf devletlerin 

yargılama yetkisine kıyasla uluslararası suçlar üzerinde daha az esasa dair (subject-

matter) karar vermekte ve daha ziyade hüküm verici (adjudicative) bir yargılama ifa 

                                                 
85 Aslında Divan’ın yargılama yetkisini kullanmasına ilişkin muhtelif öneriler bulunmakla birlikte, bu 
önerilerin en önemli beş tanesi şunlardır:  
a) opt-in, opt- out veya a-la-carte öneri: opt-in seçenekte, bir devlet Statü’yü onaylamakla Divan’ın 
yetkisini otomatik olarak kabul etmemektedir. Bunun yerine, bir bildirimle hangi suçlar bakımından 
Divan’ın yargılama yetkisini kabul etiğini açıklamaktadır. Bu önerinin savunucuları devletlere asgari 
esnekliği sağladığından tercih edilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Opt-out öneride, devletler Statü’de 
sayılan suçlardan bir ya da bir kaçını Divan’ın yargılama yetkisinin dışında tutmaktadırlar. A-la-carte 
öneride ise, devletler bir olay bakımından Divan’ın yargılama yetkisini kabul etmektedirler. Opt-in 
öneriyle a-la-carte öneri arasındaki fark, ilkinde suçlar bakımından, ikincisinde ise olay bakımından 
yargılama yetkisinin kabul edilmesidir. 
b) Birleşik Krallığın önerisi: Bu önerinin temel unsurları; Divan’ın taraf devletler üzerinde otomatik yargı 
yetkisine sahip olması, gözeten veya ülke devletinin yargılama yetkisini kullanması için Divan’a rıza 
göstermesi ve taraf olmayan bir devletin Sekretarya’ya yapacağı bildirimle Divan’ın yargılama yetkisini 
kabul edebileceğidir. 
c) Almanya’nın önerisi, Evrensel Yargılama: Bu öneride soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları 
bakımından Divan’ın evrensel yargı yetkisi tanınmaktadır. 
d) Kore önerisi: Bu öneri Divan’ın yargılama yetkisi hakkındaki öneriler arasında uzlaşma sağlamaya 
çalışmaktadır ve şu noktalarda diğer önerilerden farklı olduğu için, taraf devletlerin büyük çoğunluğunun 
onayını almıştır: Birincisi; diğer öneriler yığılmacı (kümülatif) iken bu öneri seçimlik bir yol izlemektedir. 
İkincisi; Divan’ın yetkisi varolan (inherent) değil, otomatiktir. Bu noktada öneri, Divan ile devletler 
arasında çekirdek suçları işleyen faillerin mantıklı ve uygun şekilde cezalandırılması bağı üzerine 
yoğunlaşmaktadır.  
e) Tartışma kağıdı: Bu kağıtta dört öneri yer almaktadır: İlki, Divan’ın dört devlet (ülke devleti, gözeten 
devlet, suçlananın uyruk devleti ve mağdurun uyruk devleti) üzerinde yargılama yetkisini kullanmasına 
izin veren Kore önerisi. İkincisi; Birleşik Krallığın değiştirilmiş önerisi (Divan’ın ülke devletinin taraf 
olması veya rıza göstermesi halinde yargılama yetkisini kullanabilmesini öngörmektedir). Üçüncüsü; 
Birleşik Krallığın önerisinin asıl hali (Divan, ülke devleti ve gözeten devlet Statü’ye taraflarsa veya rıza 
gösterirlerse yargılama yetkisini kullanabilmektedir.) Dördüncüsü; Birleşik Devletler önerisi (Suçlananın 
uyruğu olduğu devletin rıza göstermesinin zorunlu unsur olduğu öneri) Yine bu kağıtta yargılama 
yetkisinin kabulü hakkında şu hususlar ortaya çıkmıştır: Yargılama yetkisinin kabulü opt-in ya da 
otomatik olması, hangi devletlerin Statü’ye taraf olabileceği veya Divan’ın yargılama yetkisini kabul 
edebileceği ve taraf olmayan bir devletin Divan’ın yargılama yetkisini kabul edip edemeyeceği hususu.  



 51 

etmektedir.  Bu noktada insan hakları savunucuları Statü’nün 12(2). maddesini en 

zalimane suçların yargılanması önünde bir engel olarak tanımlamaktadır.86 

  

 Öte yandan yine bu rejim, “ülke devleti veya gözeten devlet, şüpheliyi adalet 

önüne çıkarma konusunda diğer bir başka bir devletin rızasına gereksinim duymadığına 

göre, Divan’a bu devletlere oranla daha az güç tanımakla” eleştirilmektedir. 87 

 

5. DİVAN’IN YARGILAMA YETKİSİNİN VİYANA ANDLAŞMALAR 

HUKUKU SÖZLEŞMESİ’Nİ İHLAL EDİP ETMEDİĞİ SORUNU 

 

Divan’a getirilen siyasi eleştirilerin yanı sıra, özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri’nin Statü’ye taraf olmama konusunda en büyük hukuki itirazı, Divan’ın 

yargılama yetkisinin Statü’ye taraf olmayanlar bakımından yükümlülük doğurduğu 

iddiasıdır. “Temel Amerikan hukuki itirazı” olarak da tanımlanan bu görüşte, 

uluslararası bir andlaşmanın taraf olmayanlar bakımından –bunların rızası dışında- bir 

yükümlülük doğuramayacağı yönündeki kabuledilegelmiş bir ilkeyi ihlal ettiği ileri 

sürülmektedir.88  

 

Bahse konu görüşün dayanağını 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku 

Sözleşmesi’nin 34. maddesi oluşturmaktadır. Anılan madde hükmü şu şekildedir:  
                                                 
86 Ruth B. Phillips, The International Criminal Court Statute: Jurisdiciton and Admissibility, Criminal Law 
Forum 10, Kluwer Academic Publishers, Hollanda, 1999, s. 66- 71. 
87 John Dugard, Obstacles in the Way of an International Criminal Court, zikreden R.B. Phillips, a. g. e, 
s.71 
88 Dapo Akande, The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non- Parties: 
Legal Basis and Limits, Journal of International Criminal Justice 1, 2003, s. 620. 
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“Üçüncü taraflara ilişkin genel kural 

Bir andlaşma rızası olmaksızın üçüncü devletler bakımından ne hak ne de 

yükümlülük doğurur.” 

  

Bu hükümden yola çıkan devletler,  Sözleşme’nin üçüncü devlet vatandaşları 

üzerinde yargılama yetkisini kullanmasını, bu hükmün ve dolayısıyla jus cogens 

niteliğindeki bir uluslararası hukuk ilkesinin ihlalini teşkil ettiğini ileri sürmektedirler. 

 

Öte yandan buna karşılık ileri sürülen görüşte, Statü’nün hiçbir hükmünün taraf 

olmayanlar bakımından yükümlülük doğurmadığı, taraf olmayan devlet vatandaşının 

kovuşturulması durumunun ise taraf olmayan devletin çıkarlarını ilgilendirmekle birlikte 

doğrudan yükümlülük doğurma olarak nitelendirilemeyeceği dile getirilmektedir.  

 

Yine, Statü’nün hedefini aşıp taraf olmayan devletleri bağladığı yönündeki 

iddiaları “çarpıtma” olarak nitelendirenler de vardır. Buna göre, Statü’nün devletin 

Divan’la işbirliği yükümlülüğünü düzenleyen 9. Bölümü’nde yükümlülük sadece taraf 

devletlere tanınmıştır. Birden fazla hükümde taraf ve taraf olmayan devletler arasındaki 

fark açıkça çizilmiştir. Temel eleştiri, taraf olmayan devletin vatandaşını yargılamanın 

devleti bağlayıcı –binding- olarak nitelendirilmesi bakımından yapılmaktadır.89 

 

                                                 
89 The ICC Jurisdictional Regime: Addressing U.S. Arguments, Human Rights Watch, The International 
Criminal Court Global Politics and the Quest for Justice, s. 182- 187. 
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 İki görüş arasında bir uzlaşma olması mümkün görünmemekle birlikte, Statü’nün 

en azından ruhunun anılan ilkeyi bertaraf etmek amacında olmadığı açıktır. Zira yola 

çıkış noktası en ciddi suçları cezasız bırakmamak olan bir düzenlemenin, kasti ve bilinçli 

olarak temel bir hukuk ilkesini ihlal etme taşıdığını düşünülemez. Gözden kaçırılmaması 

gereken diğer bir nokta, Divan’ın yargılama yetkisini yalnızca “bireyler” üzerinde 

kullandığı, devletlerin Divan’ın yargılama yetkisi kapsamında olmadığıdır.90 Nitekim 

Viyana Sözleşmesi’nin lafzından hareketle, düzenlemenin sadece “devletler” 

bakımından öngörüldüğü, taraf olmayan devletleri bağlamadığı ve bu devletler 

bakımından bir yükümlülük getirmediği (soruşturmada işbirliği, suçluların aranması vs.)  

söylenebilecektir. 

 

6. TARAF OLMAYAN DEVLET VATANDAŞLARI BAKIMINDAN 

DİVAN’IN YARGILAMA YETKİSİNİN SINIRLARI 

 

Yukarıda açıklanan çerçevede, Divan taraf olmayan devlet vatandaşları üzerinde 

yargılama yetkisini kullanabilse de bazı özel durumlar için bu yetkinin de sınırları 

vardır. Bu özel durumlara kısaca değinecek olursak:91 

 

- Devlet memurlarının dokunulmazlığı: Statü’nün 27/2. maddesinde 

dokunulmazlık ve diğer bazı özel yargılama kurallarının Divan bakımından engel 

teşkil etmeyeceğini düzenlemekle birlikte 98/1. maddede, diplomatik 

                                                 
90 Jerry Fowler, The Rome Treaty for an International Criminal Court: A Framework of International 
Justice for Future Generations, a. g. e,  s. 131- 140.  
91 D. Akande, a. g. e, s. 640-649. 
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dokunulmazlık konusunda uluslararası hukukun ihlalini teşkil edecek bir 

durumda, Divan’ın taraf olmayan devletin rızasını alması gerektiği aksi takdirde 

yargılamaya devam edemeyeceği hükme bağlanmıştır. Yine teslim etme 

taleplerine ilişkin benzer bir düzenleme aynı maddenin 2. fıkrasında yer 

almaktadır. Bu haliyle 98. maddenin 27. maddenin uygulanmasına kısıtlama 

getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

- Erteleme için Güvenlik Konseyi’nin talebi: Statü’nün 16. maddesi uyarınca, 

Güvenlik Konseyi’nin erteleme talebinde bulunması durumunda, Divan 12 ay 

süreyle soruşturma veya kovuşturmayı başlatamaz veya ilerletemez. Yine bu 

maddede erteleme talebinin Güvenlik Konseyi’nce yenilenebileceği 

düzenlenmiştir. Siyasi suistimale açık olduğundan bu düzenleme de ağır 

eleştirilere maruz kalmaktadır. 

- Tamamlayıcılık: Bu ilke Dördüncü Bölüm’de ayrıntılı olarak incelenecek 

olmakla birlikte, Divan’ın yargılama yetkisine sınırlamalardan birini 

oluşturduğunu söylemek doğru olacaktır. Şöyle ki, Divan taraf olmayan devletin 

vatandaşının Statü’ye konu suçlardan birini işlemesi durumunda, aynı suç için bir 

devletin iyi niyetle veya istekle soruşturma veya kovuşturmaya başlaması halinde 

yargılama yetkisini kullanamaz. 

-  Taraf devletlerle iade andlaşmaları: Statü’nün 89. maddesinde taraf devletin 

ülkesinde Statü kapsamında bir suç işlenmesi durumunda, anılan devletle taraf 

olmayan devlet arasında suçluların iadesine ilişkin bir andlaşma ve andlaşma 

uyarınca taraf devletin iade yükümlülüğünün bulunması durumunda, Divan’ın 

yargılama yetkisini kullanamayacağı hükme bağlanmıştır.92 

                                                 
92 Nitekim Amerika Birleşik Devletleri bu hükme dayanarak, vatandaşlarının Divan tarafından 
yargılanmasını önlemek amacıyla, Statü’ye taraf devletlerle ikili iade andlaşmaları yapma yoluna 
gitmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TAMAMLAYICILIK İLKESİ 

 

1. GENEL OLARAK 

 

Uluslararası ve uluslarüstü örgütler ile hükümetdışı kuruluşların tanınmış 

yetkileriyle uluslararası hukukun özneleri olarak ortaya çıkmaları sonucu, bugüne kadar 

sadece devletlerin egemenlik yetkisine özgülenmiş ve bu yetkiden ayrı düşünülemeyen 

bir takım bazı yetkilerin uluslararası organlara devri sorununu da doğurmuştur. Özellikle 

uluslararası ceza hukuku gibi, son beş yüzyılda yaygınlaşan şiddet eylemleri neticesinde, 

uluslararası kurallarla cezai yaptırım koyma zaruretiyle gelişmeleri ivme kazanan bir 

uluslararası hukuk dalında, bu yetki devrinin kapsamı, sınırları ve niteliğinin tespiti 

hayati önem kazanmaktadır.93 

Uluslararası Hukuk Komitesi’nin (International Law Committee) hazırladığı 

Uluslararası Ceza Divanı Statüsü’nün dibacesinde, Divan’ın yargılama yetkisinin 

temelleri oldukça muğlâk bir şekilde düzenlenmiş ve “uluslararası dikkate mazhar en 

ciddi suçlar” (the most serious crimes of international concern) ifadesi kullanılmıştır. Bu 

ifade seçilir ve özellikle yargılama yetkisi düzenlenirken, uluslararası topluluğun bu 

türden bir uluslararası ceza yargı yetkisini kabule hazır olup olmadığı tartışmaları ve 

                                                 
93 Lyal S. Sunga, The Emerging System of International Criminal Law, Developments in Codification and 
Impelementation, Kluwer Law International, The Hague, 1997, s.249. 
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ciddi eleştirileri bertaraf etmek amacıyla bir ilke geliştirilmiştir: “Tamamlayıcılık ilkesi” 

(Principle of complementarity)94
 

Divan’ın yargılama yetkisinde kabul edilen bu ciddi suç kategorilerinin bir 

kısmının Statü’ye taraf devletlerin yargılama yetkisiyle de örtüşmesi, tamamlayıcılık 

ilkesinin uluslararası ve ulusal yargı arasında işbirliğini ve uyumu sağlamayı 

gerçekleştirme görevinin önemini arttırmaktadır. Bu ilke aynı zamanda,  ceza yargısının 

temel ilkelerinden biri olan aynı suçtan iki kere cezalandırmamayı (non bis in idem) 

gerçekleştirmeyi olduğu kadar, suçların cezasız kalmaması ilkesini de bir denge içinde 

hayata geçirmek amacına hizmet etmektedir. Bu bölümde, tamamlayıcılık ilkesinin 

uluslararası ceza hukukundaki yerini ve ilke üzerindeki görüşleri incelemenin yanı sıra, 

amaçladığı hedefler bakımından bu ilkenin etkinliği tartışılmaktadır. 

 

2. DİVAN’IN YARGILAMA YETKİSİ VE TAMAMLAYICILIK İLKESİ 

 

Uluslararası suç ve ceza tanımlarının yapılmasındaki büyük güçlüğün ötesinde 

esas sorun, uluslararası yargının neticesinde hükmedilen suçun icrasında ortaya 

çıkmıştır. Öyle ki, uluslararası ceza hukukundaki icra eksikliği (non-implementation) 

suçluların cezalandırılamaması sonucuna yol açmaktadır. “Etkin icra olmaksızın 

normatif yaratıcılık” uluslararası ceza çevrelerine yöneltilen en büyük suçlamalardan 

                                                 
94 Immı Tallgren, “Completing the International Criminal Order”, Nordic Journal of International Law 67: 
107, 1998, Kluber Law International, Hollanda 
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biridir. Bu eleştirilere cevap bugün katı bir resmiyet içermektedir: Daha çok dava, 

cezalandırma ve bireysel sorumluluk.95 

  

Roma Statüsü’nün II. Bölümü’nde UCD’nin yargı yetkisi, kabul edilebilirlik ve 

uygulanacak hukuk düzenlenmiş olup, Statü’nün 5. maddesinde UCD’nin yargı 

yetkisine giren suçlar sayılmış, maddenin devamında da bahse konu suçların (soykırım, 

insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, saldırı suçları) tanımı yapılmıştır. 

  

Statü’nün 11. maddesinde zaman bakımından UCD’nin yetkisi, 12. maddesinde 

ise yargı yetkisinin kullanılması bakımından ön koşullar düzenlenmektedir. Tüm bu 

yargı yetki kısıtlamaları taraf devletlerin egemenlik yetkisindeki suçların çifte 

yargılanmasını önlemek amacıyla konulmuş önlemler olarak da nitelendirilebilir. 

Statü’nün 17.maddesinde ise “kabul edilebilirlik konuları” düzenlenmiştir.96  

                                                 
95 BM Güvenlik Konseyi’nin 27 Mayıs 1993 tarihli ve 827 sayılı Kararı.  
96 Bahse konu madde hükmü şu şekildedir: 
“Kabul edilebilirlik konuları: 
1. Giriş bölümünün 10. paragrafı ile 1. maddeye istinaden Divan, aşağıdaki davaları kabul 
edilebilir bulmayacaktır: 
 (a) soruşturma veya kovuşturma yapmaya isteksiz davrandığı veya gerçekten muktedir olmadığı 
haller dışında, yargı yetkisi bulunan devlet tarafından dava konusunun soruşturulması veya yargılanması 
halinde; 
 (b) Yargılama konusunda isteksiz veya yargılamaya gerçekten imkânı bulunmadığı haller 
dışında, yargı yetkisine sahip devletin olayı soruşturduktan sonra ilgili şahsı yargılamaya gerek 
olmadığına karar vermesi halinde,  
 (c) İlgili şahsın şikâyet konusu olaydan dolayı önceden yargılanmış olması ve Divan tarafından 
20. maddenin 3. fıkrası uyarınca yargılanmasına izin verilmemesi halinde; 
 (d) Dava konusunun Divan tarafından işlem gerektirecek derecede vahim olmaması halinde, 
2. Belli bir davada isteksizlik bulunduğunu tespit etmek amacıyla Divan, uluslararası hukuk 
tarafından tanınmış ilkelere dayanarak aşağıdaki hususların bir veya birkaçının olayda mevcut olup 
olmadığını dikkate alacaktır: 
 (a) İlgili şahsın Divan’ın yargı yetkisine giren 5. maddede bahis konusu suçlardan 
sorumluluğunu gizlemek amacıyla ulusal bir karar alınması veya işlemler yapılması veya yapılmakta 
olması, 
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 Görüleceği üzere, 17. maddede UCD tarafından kabul edilemez bulunacak 

davalar bakımından kabaca ikili bir ayrım yapılmaktadır. Şöyle ki, konu hakkında yargı 

yetkisi olan devlet tarafından 1) dava incelenmiş ve kovuşturmaya gerek duyulmamış 

olması veya 2) iddia edilen suçlunun hakkında kovuşturma yapılmış olması hallerinde 

UCD başvuruyu kabul edilemez bulur.97 

 

  Statü’nün 5, 11, 12. ve 17. maddeleri birlikte alındığında, Statü’de tanımlanan 

çok ciddi suçların kovuşturması bakımından, temel kıstas suçun öncelikle yargı yetkisine 

sahip devlet tarafından incelenmiş (sonuçta kovuşturmaya yer olmadığına karar 

verilmesi veya kovuşturmanın yapılmış olması) olmasıdır. Bununla birlikte, aşağıda 

ayrıntılı olarak izah edileceği üzere UCD, devletlerin kovuşturmaya yer olmaması 

kararıyla bağlı değildir. Bu noktada, yargı yetkisine sahip devletin kovuşturma 

konusunda isteksiz olması veya kovuşturma imkanının bulunmaması durumunda 

UCD’nin davayı incelenmesi yargı yetkisinin ikincilliği ve tamamlayıcılığıyla 

çelişmemektedir. 

 

 

                                                                                                                                                
 (b) İlgili şahsı adalet önüne getirme niyetiyle bağdaşmayacak şekilde yasal işlemlerde mazur 
gösterilemeyecek gecikme olması halinde, 
 (c) Yasal işlemlerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmemiş veya getirilmemekte 
olması ve ilgili şahsı adalet önüne getirme niyetiyle bağdaşmayacak şekilde yürütmesi halinde. 
3. Belli bir davada imkânsızlığın tespiti amacıyla Divan, ulusal yargı sisteminin bir kısmının veya 
tamamının çökmesi veya işlemez halde olmasına bağlı olarak Devletin sanığı veya gerekli kanıt ve 
ifadeleri elde etmesinin veya başka bir şekilde yasal işlemleri yürütmesinin mümkün olup olmadığını 
inceleyecektir.” 
 
97 T. Prichard, The Rome Statute of the International Criminal Court : Should the United States Sign on 
the Dotted Line?, The University of Iowa College of Law , Mayıs 2004. 
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3.        DİVAN’IN YARGILAMA YETKİSİ VE DEVLETİN RIZASI 

 

            Ceza hukukunun ve ceza yargılama yetkisinin devletlerin egemenliğiyle 

yakından ilintili olduğu yukarıda ifade edilmişti. Kendi yargılama yetkisine, sürecine, 

usulüne ve unsurlarına sahip devlet ceza yargılama sistemi yalnızca devletin kendi 

iradesiyle imzaladığı uluslararası andlaşmalarla sınırlanır ve bu andlaşmalarla 

devredilebilir. Bu sınırlama durumunda ceza yargısının sınırı diğer devletlerin 

egemenlik yetkisidir.98 

 

 Her ne kadar 1990’ların ilk yarılarında BM kapsamında kalıcı bir uluslararası 

ceza mahkemesi oluşturma çabaları başlamış ve ad hoc mahkemeler kurulmuş olsa da, 

Roma Statüsüyle kurulan UCD, devletlerin uluslararası ceza hukukunda egemenlik 

yetkilerini kalıcı anlamda devretmeleri bakımından bu anlamda bir ilktir. Statü’nün 17. 

maddesi ışığında UCD’nin yargı yetkisi incelenecek olursa, öncelikle egemen devletin 

kovuşturma yapıp yapmadığının tespiti gerekir. İkinci olarak, kovuşturmanın 

yapılmaması bir isteksizlikten kaynaklanmaktaysa, hangi unsurlar mevcut ise UCD 

tarafından davanın incelenebileceği belirlenir. Son olarak, UCD imkânsızlığın tespitinde 

egemen devletin kanıt ve şahadet elde etmesini, yargı sisteminin çalışırlığını ve yasal 

işlemleri yürütmesinin mümkün olup olmadığını inceler.  

 

 Diğer taraftan, UCD ulusal mahkemelerin yerini almaz, ulusal ceza yargısının 

tamamlayıcısıdır. Yargılama yetkisi egemen devletin kovuşturmada isteksiz veya 

                                                 
98 Tallgren, “Completing the International Criminal Order” s.113 
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kovuşturma yapamayacak durumda olmasından ibarettir. Bu isteksizliğin veya aczin 

tespiti de hâkimler tarafından yapılır. Yargılamadaki meşru olmayan gecikmeler ile 

kişileri cezai sorumluluktan korumayı hedeflediği açıkça anlaşılan yargılamalar da 

davanın UCD tarafından kabul edilebilir bulunmasını etkilemez.99  

 

Roma Statüsü UCD'ye ulusal yargıyı tamamlayıcı, ikinci derecede bir 

fonksiyon yüklemiştir. Tamamlayıcılık prensibine göre çok ciddi uluslararası suçların 

takibi ve sorumluların yargılanmasıyla ilgili olarak öncelikle devletlerin sorumluluğu 

öngörülmüştür. Devletlerin bu sorumluluğu yerine getirmekten kaçınması halinde 

UCD devreye girebilecektir. İyi niyet kurallarına göre devletler gerçeğin ortaya 

çıkarılması için faaliyet gösterir ve sayılan suçları işledikleri tespit edilen kişiler 

hakkında işlem yaparlarsa bu durum UCD'nin olaya müdahale etmesini ortadan 

kaldırır. 

 

Tamamlayıcılık, kelime olarak ilk kez 1992 çalışma grubunda, metin olarak ise 

ilk kez 1994 tarihli Uluslararası Hukuk Komitesi’nin 1994 Raporunda kullanılmıştır.100 

Esasen tamamlayıcılık ilkesinin Roma Statüsü’nde kelime olarak yer almadığı, sadece 

dibace kısmında UCD’nin yetkisinin ulusal yargıya “tamamlayıcı” olduğunun 

belirtilmiş olduğu da dikkat çekicidir. 1994’ten bugüne kullanılagelen bu kavram 

gelişmiş, sadece yargısal bir işbirliğini değil bunun ötesinde kovuşturma makamları, 

sınırdışı işlemlerinde, adli kollukta ve ceza yargılaması sürecine dahil muhtelif konuda 

                                                 
99 http://www.icc-cpi.int/about/ataglance/jurisdiction.html 
100 Tallgren, “Completing the International Criminal Order” s.120. 
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ortak çalışmayı ifade eder hale gelmiştir. Yine de tamamlayıcılık ilkesi üzerine en 

büyük tartışmalar, kavramın kendisinin muğlaklığından kaynaklanmaktadır. 

Başlangıçta, UCD’nın yargı yetkisi düzenlenirken, iki olasılık ortaya çıkmıştı: 

i. UCD’nin belirlenen tüm suçlar üzerinde genel önceliği (general primacy) 

olması. 

ii. UCD’nin ulusal yargı sisteminin tamamlayıcısı olması.  

 

Birinci olasılığı savunanlar tezlerini uluslararası çıkarları ilgilendiren bir 

konunun uluslararası temelde daha etkin ve adilane soruşturulacağı temeline 

dayandırırken, bütünleyicilik ilkesini savunanlar her davanın UCD tarafından 

incelenmesinin, Divan’ı gereksiz yere meşgul edeceği ve gerçekten ciddi davaların 

gereken özen ile incelenemeyeceğini iddia etmekteydi. Her iki tez de devletler 

bakımından kabul edilmesi zor görünse de, ciddi suçların kovuşturulması ihtiyacı 

karşısında egemenliğin görece olarak daha az sınırlandığı tamamlayıcılık ilkesi 

benimsenmiştir.  

 

UCD’nin yetkisi suçların tanımlandığı bir model teşkil ettiğinden, taraf 

devletlerin EYUCM ve RUCM tecrübesinden yola çıkarak “içinde olan yargılama 

yetkisi” (inherent jurisdiction) için bir dizi suç üzerinde anlaşmaya varmaları 

gerekmiştir. Doğal olarak en kolay oydaşma, soykırım suçu üzerinde sağlanmıştır.  

 

 



 62 

4. TAMAMLAYICILIK VE KABUL EDİLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ  

 

Tamamlayıcılık ilkesi, Roma Statüsü’nün en önemli ve temel üç ilkesinden 

biridir101 ve esas olarak Roma Statüsü’nün 1, 17. ve 18. maddelerinde 

düzenlenmiştir.102 17. maddede düzenlenen kabul edilebilirlik mekanizması 

tamamlayıcılık ilkesinin Roma Statüsü’nde en doğrudan uygulanmasını sağlar103 ve bu 

anlamda UCD’nin yargılama yetkisinin sınırlarını çizer. Kabul edilebilirlik kriteri ilk 

olarak 1943 tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulması için Taslak 

Sözleşme’de yer almıştır: “Kural olarak, hiçbir dava Birleşmiş Milletlerden birinin 

ulusal mahkemesi suçlananı yargılama yetkisi varsa ve bu yargı yetkisini kullanmaya 

istekliyse, Divan önüne getirilemez.”104 Uluslararası Hukuk Komitesi’nin hazırladığı 

UCD için Taslak Statü’nün dibacesinde yer alan öneri, ulusal yasal sistemlerin davaları 

“ulaşılır olamayacağı veya etkisiz kalabileceği” (may not be available or may be 

ineffective) durumlarda UCD’nin yargılama yetkisinin tamamlayıcı olması gerektiği 

şeklindeydi. 105 Bu önerinin UCD’nin yargı yetkisini çok daraltması sonucu, (zira iç 

hukukta siyasi saiklerle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi veya kötü 

kovuşturma yapılması halinde dahi UCD davayı inceleyemeyecekti) Statü’nün 17. 

                                                 
101 Diğer ilkeler; sadece uluslararası hukukun en ciddi suçlarına özel yapılanması ve kuruluşu ile 
Statü’deki suçların uluslararası hukuk çerçevesinde kalmasıdır.   
102 H. Von Habel, J.G. Lammers, J. Schukking, Reflections on the International Criminal Court, Essays in 
Honour of Adrian Bos, Asser Press, Lahey, 1999., s.67.  
103 Michael A. Newton, Comparative Complementarity: Domestic Jurisdiction Consistent with the  Rome 
Statute of the International Criminal Court, Military Law Review, Sayı: 167, s.20 
104 Draft Convention for the Creation of an International Criminal Court, 3. madde: “[as] a rule, no case 
shall be brought efore the Court when a domestic court of any one of the United Nations has jurisdiction 
to try the accused and it is in a position and willing to exercise such jurisdiction.”,  London International 
Assembly- Reports on Punishment of War Crimes. 
105 ILC Draft Statute, bahseden M. Newton, a.g.e. s. 53. 
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maddesinin mevcut hali kabul edilerek, kabul edilemez bulunacak davaların şu şekilde 

sınırlanması öngörülmüştür: 

 

- Yargılama yetkisine sahip devlet tarafından soruşturulmuş veya 

kovuşturulmuşsa, 

- Dava ön incelemeye tabi ise ve yargılama yetkisine sahip devlet ilgilinin 

kovuşturulmamasına karar vermişse, 

- Kişi UCD yargılama yetkisindeki bir suça konu davranışı için halihazırda 

yargılanmışsa, 

- Davaya konu olay UCD tarafından daha ileri bir işlem yapılmasını gerektirecek 

ciddiyette değilse. 

 

Bu bakımdan Roma Statüsü, Uluslararası Hukuk Komitesi’nin kabuledilebilirlik 

kıstasına en büyük değişikliği şu ifadeleri kullanarak getirmiştir: Bir dava UCD 

tarafından ancak ulusal yargı soruşturma veya kovuşturmayı yürütmekte isteksizse 

veya samimi olarak yürütmekten acizse, kabul edilebilir bulunur.106 Roma’daki 

delegeler etkinlik kavramının belirsizliğinden yola çıkarak, “samimi olarak” (İng. 

genuinely) ifadesinin kullanılmasında uzlaşmıştır. Bu halde de soruşturma veya 

kovuşturmanın yapılmasındaki isteksizlik ve ya aciz de UCD savcısı ve mahkemenin 

öznel değerlendirmelerine bağlı olduğundan, aslında öngörüldüğü kadar nesnel bir 

                                                 
106 Orijinal ifade: “A case is admissible before the ICC only where a domestic sovereign is unwilling or 
unable to genuinely carry out the investigation or prosecution.” 
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düzenleme yapıldığının söylenmesi mümkün olmayacaktır. Roma Statüsü 

kavramlardaki bu muğlâklığı azaltmak amacıyla, tamamlayıcılık ilkesinin 

uygulanmasına ilişkin detaylı bir usuli rehber içerir.107 Davalar UCD’nin önüne 

getirilmeye başlandığında, tamamlayıcılık ilkesini tam olarak tanımlayabilmek için 

Amerika Birleşik Devletleri Mart 1998’de bir öneri sunmuş, bu öneri tartışılmış ve 

sonrasında Statü’nün 18. maddesine dercedilmiştir.108 Buna göre bir dava bir devlet 

tarafından UCD’nin önüne getirildiğinde bir işlem yapmadan veya kendi isteğiyle 

(proprio motu) bir soruşturma başlatmadan, Savcı’nın tüm devletlere ve eldeki 

bilgilere göre olay hakkında normalde dava konusu suç üzerinde yargı yetkisi olan 

devlete bildirimde bulunmalıdır. Bu düzenlemenin getirilmesinin amacı, Savcıya ve 

Divan’a normalde yargı yetkisine sahip devlete bildirimde bulunarak, tamamlayıcılık 

ilkesinin işlemesini sağlama zorunluluğunu getirmektir. Böylelikle bir şekilde suçtan 

haberdar olmayan devletin, öncelikle davayı inceleme ve yargı yetkisini kullanma 

imkanı tanınmış olmaktadır. Ancak bu düzenleme Güvenlik Konseyi tarafından 

Savcıya sunulan davalar için geçerli değildir. Güvenlik Konseyi tarafından getirilen 

davalar hariç tamamlayıcılık ilkesi, üye olmayanlar da dahil tüm devletlere davayı 

öncelikle inceleme hakkını verir. Ancak bu durumda dahi Savcı ilgili devletten daha 

ileri bilgi talep edebilir.  

 

                                                 
107  M. Newton, a.g.e. s. 54. 
108 UN Doc. A/AC.249/1998/WG.3/DP.2 (Amerika Birleşik Devletleri tarafından 28 Mart 1998’de 
Tamamlayıcılık ve Trigger Mekanizması Çalışma Grubuna sunulmuştur.), atıfta bulunan Newton M., 
a.g.e., s.55. 
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Yargı yetkisine sahip devlet UCD önüne gelen bir davada, yargılamanın 

tamamlandığını veya halen devam ettiğini ileri sürerek kabul edilebilirliğe itiraz 

edilebilir. Davanın Ön Yargılama Dairesi tarafından incelenmesi esnasından bu 

Daire’de, onaydan (İng. confirmation) Yargılama Dairesi’nde bu itirazlarını dile 

getirebilir.  

 

Tamamlayıcılık ilkesine ilişkin diğer bir husus ise, Kasım 1996 tarihli 

Uluslararası Hukuk Topluluğu Komitesi’nin raporunda yer almaktadır. Söz konusu 

Komite üyeleri, Uluslararası Devamlı Ceza Divanı’nın örgütlenmesine ilişkin bir 

çalışma yapmışlar, uzmanların hazırladığı farklı raporlar derlenerek tavsiye ve 

sonuçlarının yer aldığı bu raporu hazırlamışlardır.109 Komite Raporu’nda şu ifadeler 

yer almaktadır: 

“UCD kovuşturmasının yalnızca bir Devletin çabalarını tekrarlamaktan ibaret 

kalması durumunda (ya da sadece başarılı bir kovuşturma olasılığını marjinal olarak 

arttıracaksa), egemen devletin yargı sistemine yüklediği harcama, çaba ve muhtemel 

suç meşru kılınamaz. Ek olarak, Devletlerin sistemlerinin bu noktada daha iyi geliştiği 

dikkate alınırsa... UCD kavramsal olarak bütünleyici olması, en azından teoride 

uygundur.”110 

 

                                                 
109 Committee Report on Jurisdiction, Definition of Crimes and Complementarity, Wexler Leila S., s.230. 
110 Jeff Bleich, Complementarity, atıf yapan Committee Report on Jurisdiction, Definition of Crimes and 
Complementarity, Wexler Leila S., s.231. 
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 Yine anılan Raporda Özel Raportör’ün notları tamamlayıcılığın hangi 

koşullarda uygulanacağını tespit etmesi bakımından dikkat çekicidir: 

“Tamamlayıcılık sorunları UCD’nin ve Devletin aynı anda konu üzerinde 

yargılama yeterliliğin olması halinde değil, fakat ikisinin de aynı suçu kovuşturma 

niyetlerinin olması halinde çıkar. Tamamlayıcılık, bu davaları kovuşturmakta faydası 

olan “ilgili devletlerin”  bulunduğu bir alt küme bulunduğunu varsayar... UCD, ilgili 

devletin uluslararası bir suçu kovuşturmakta önceliğinin olup olmadığını beş unsuru 

gözeterek tespit eder: 

i. İlgili devletin UCD’nin yargı yetkisini sorgulamaya yönelten etkenler 

nelerdir? 

ii. İki yetkili makam arasında, ilgili devletin ulusal mahkemesi ve UCD 

arasında, hangisi öncelikli? 

iii. Ulusal makamın yetkisini tespit için hangi kural uygulanacak? 

iv. Ulusal makamın yetkili olup olmadığını ispat yükü kimde olacak? 

v. Nihai olarak bir ulusal makamın yetkili olup olmadığına hangi kurum karar 

verecek ve bu yargılama sürecinin hangi aşamasında olacak?”111 

 

Bu unsurlara göre tamamlayıcılık ilkesinin uygulanma şartlarının tespiti, usul 

bakımından önem taşımaktadır. 

 

                                                 
111 Komite Raporu 
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 Yukarıda hangi iki koşulda UCD’nin bir davayı kabuledilemez bulacağı 

açıklanmıştı. Bu çerçevede, bir Devletin kendi yargı yetkisindeki bir suçu 

araştırmamayı tercih etmesi durumda, bu tercihin UCD bakımından yargılamaya bir 

engel teşkil etmemesi için, Devlet makamları bu sonuca vardıkları soruşturma veya 

kovuşturmayı iyiniyetle yürütmek yükümlülüğü altına girerler. Bu bakımdan, UCD 

işbirliğini veya bir kişinin tutukluluğunu, yargı yetkisine sahip Devletten ancak o 

Devletin kovuşturmada isteksizliği veya yetersizliği sabit bulunursa talep edebilir.112 

 

 Bu noktada tartışılan husus, Divan’ın ulusal mahkemelerin hukuki 

sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda yargılama yetkisini kullanmasında, 

Divan’ın öncelikle iç yargı makamlarının etkisizliğini (ineffectiveness) tespit etmesi 

gerekliliğidir. Zira Divan’ın etkili- etkisiz ayrımı yapması durumunda, ulusal ceza 

sistemleri üzerinde bir nevi denetim ifa etmiş olacaktır. Diğer bir deyişle Divan de 

facto olarak denetim mahkemesi (supreme judicial oversight) konumuna sahip 

olmaktadır.113 

 

 İzah edilen çerçevede ilk ön koşul, yargılama yetkisine sahip devletin kendi iç 

hukukunda, Roma Statüsü’nde sayılan suçların suç olarak düzenlenmesidir. Aslına 

bakılacak olursa bu ödev, 1946 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle savaş suçlarını 

                                                 
112 Chet J. Jr. Tan, The Proliferation of Bilateral Non-Surrender Agreements Among Non-Ratifiers of the 
Rome Statute of the International Criminal Court, 1153, 19 American University International Law 
Review 1115, 2003-2004. 
113 Gary T. Dempsey, Reasonable Doubt: The Case Against the Proposed International Criminal Court, 
The International Criminal Court, a.g. e, 48- 73.  
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oluşturan eylemlerin tanımlanmasıyla Devletlere yüklenmiş sayılabilir. Dolayısıyla, 

Devlet üzerinde gerek taraf oldukları uluslararası sözleşmelerden gerekse uluslararası 

uygulanageliş kurallarından doğan bu yükümlülük zaten vardır. Özellikle uluslararası 

ceza hukukunun temel sözleşmelerine taraf devletler bakımından, bu kovuşturma, 

yargılama ve sonucunda cezalandırma ya da iade etme sorumluluğu daha ağır olarak 

vardır. Bu halde uluslararası hukuku içselleştirmek ulusal makamların görevi 

olmaktadır.  

 

 Bilindiği üzere, UCD’nin yargılama yetkisi geçmişe dönük değildir, diğer bir 

deyişle, Statü’de düzenlenen suçlar için UCD’nin yetkisi, Statü’nün yürürlüğe giriş 

tarihinde itibaren başlar. Bu durumda da kovuşturmaya konu suçun ya Taraf 

Devletlerden birinin ülkesinde, ya da Taraf Devletlerden birinin vatandaşı tarafından 

işlenmesi gerekir. Bu iki koşuldan birinin mevcut olmadığı, Güvenlik Konseyi’nin bir 

konuyu UCD’nin önüne getirmesi veya bir Devletin sadece o suç için UCD’nin ad hoc 

yargılama yetkisini tanıması hallerinde de UCD’nin yargılama yetkisi kabul edilir.114 

Bu düzenlemenin sakıncalı tarafları (örneğin ülkesinde birden çok devlet vatandaşı 

tarafından suç işlenen taraf olmayan devletin sadece bir devlet vatandaşı bakımından 

ad hoc yetkiyi kabul etmesi, ya da Statü’de öngörülen yedi yıllık geçiş süresinin taraf 

olmayan devletler bakımından öngörülmemiş olması gibi) da bulunmaktadır.  

 

                                                 
114 Roma Statüsü’nün 12.maddesinin 2. fıkrası ve 13. maddesinin (b) fıkrası ile 12. maddesinin 3. fıkrası. 
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  Aslında ulusal yargı sisteminin etkin ve adil çalışması, uluslararası ceza 

hukukunun gereklerini yerine getirmesi durumunda, uluslararası bir sistemine ve yargı 

organına duyulan ihtiyaç büyük ölçüde ortadan kalkacağı açıktır. Roma Statüsü’nde de 

Devletlerin iradi veya iradeleri dışında uluslararası ceza hukukuna ait bir suçun 

kovuşturmasını yapamamaları durumunda, suçların ciddiyeti ve uluslararası önemi haiz 

olması da gözetilerek, uluslararası bir yargı oranının oluşturulması ve fakat bu yargı 

organının ulusal sisteme bütünleyici olması hedeflenmiştir. Kaldı ki, uluslararası ceza 

mahkemelerinin kuruluşunun çok istisnai ve pahalı olması karşısında yerel yargı 

sistemlerin etkili icra için gerekli düzenli bir polis yapısı ve askeri güçler, gözlem ve 

araştırma işi için gerekli yapılar, soruşturma ve asli uzmanlık için gerekli karmaşık 

teknik unsurlar, şikâyetlerin, iddianamenin, kovuşturmanın, yargılamanın, hükmün, 

cezalandırmanın ve iyileştirmenin incelenmesi ve başlatılmasına ilişkin iyi örgütlenmiş 

yasal usulleri de ihtiva eden gerekli unsurları vardır ki, devlet bunları vergilerle 

karşılar.115 Bu da aslında, uluslararası ceza yargı organının neden ulusal sistemin 

bütünleyicisi olması gerektiğini en açık şekilde ortaya koyan saptamadır. Bir ceza 

yargılamasında fiziksel unsurların ve olanakların önemi düşünüldüğünde, davayı tüm 

gerekli araç ve unsurlarla doğrudan soruşturabilecek ve kovuşturabilecek yargı 

sisteminin doğru ve hakkaniyete uygun kararı verme olasılığının diğerine göre çok daha 

yüksek olduğu tartışılması güç bir gerçektir. Diğer taraftan aynı yargı sisteminin 

özellikle politik baskılar etkisinde soruşturma veya kovuşturmayı etkin yapamaması 

veya yapmak istememesi de gözden kaçırılmaması gereken bir olgudur.  

                                                 
115 L.S. Sunga, The Emerging System of International Criminal Law, Developments in Codification and 
Implementation, Kluwer Law International, Lahey, 1997, s. 249. 



 70 

Roma Statüsü’nde UCD’nin yargılama yetkisine tamamlayıcılık ilkesi getirilmiş 

olmasının asıl sebebi de yukarıda sunulan olasılıkların olumsuzluklarını yok edecek 

dengeleyici bir unsur yaratmaktır. Bu rolün yerine getirilebilmesi için öncellikle, Taraf 

Devletlerin Statü’de düzenlenen suçları, kendi iç hukukunda suç olarak kabul etmelidir. 

Nitekim Statü’ye taraf olan devletler, taraf olmadan önce veya taraf olduktan sonra ceza 

mevzuatlarını Statü’yle uyumlaştırmış, hatta genellikle uluslararası suçlar için yeni 

kanunlar ve düzenlemeler yapma yoluna gitmişlerdir. Bununla birlikte, ulusal yargının 

uluslararasılaştırılma düzeyi yargılama yetkisiyle (competence, compétence) sınırlı 

değildir.116  Aynı zamanda uluslararası hukukun konuyu nasıl tanımladığı ne ölçüde 

kapsadığı ne ölçüde istisna olarak belirlediğiyle de ilgilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Mario Chiavario, La Justice pénale internationale entre passé et avenir, Giuffré Editore, Milano, 2003, 
s. 15-19. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TETİK MEKANİZMASI: 

 

1. GENEL OLARAK 

 

Roma Statüsü’nün görüşmeleri esnasında, soruşturma ve kovuşturmanın 

başlaması için yetkiyi yalnızca Güvenlik Konseyi’ne ve üye devletlere vermek isteyen 

grup ile proprio motu soruşturma ve kovuşturma başlatma yetkisini haiz bağımsız bir 

savcının varlığını savunan grup arasında görüş ayrılıkları yaşanmış, ve her iki görüşün 

uzlaştığı bir yöntemle soruşturma ve kovuşturmanın başlaması öngörülmüştür.  

 

Sonuçta yargılama mekanizmasını tetikleyecek bir Savcı’nın varlığı kabul edilmiş 

ve Eski Yugoslavya için Ceza Mahkemesi ile Ruanda Ceza Mahkemesi’nde olduğu 

üzere tamamen bağımsız bir Savcılık makamı düzenlenmiştir. İkinci olarak ise, 

soruşturmayı başlatma yetkisi taraf devletlere ve Savcı’ya olduğu kadar Güvenlik 

Konseyi’ne de verilmiştir: 

- Soruşturma bir devletin talebiyle başlatılabilir ancak bu durumda Savcı tüm diğer 

taraf devletleri haberdar ederek tamamlayıcılık ilkesinin çalışmasını temin eder, 

- İki koşulun gerçekleşmesiyle Savcı soruşturmayı başlatabilir: a) Ön Yargılama 

Dairesi’nin yetkilendirmesi, b) diğer taraf devletleri haberdar etmek, 
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- Güvenlik Konseyi’nin talebiyle, bu durumda Ön Yargılama Dairesi’nin 

müdahalesi gerekmediği gibi taraf devletlere bildirim şartı da yoktur.117 

 

Böylelikle dengeli bir sistem oluşturulmuş ve Savcı’nın adaletin yöneticisi (İng. 

administrator of justice)118 olarak çalışması sağlanmıştır. Nitekim Statü’nün 53/2. 

maddesinde bir teminat konulmuştur. Şöyle ki, Savcı bu hüküm sayesinde siyasi 

saiklerle hareket edenler (Devletler) veya siyasi bir organ (Güvenlik Konseyi) tarafından 

başlatılan soruşturmada geniş yetkiler kullanarak eleme yapabilmektedir. Bu madde 

hükmüne göre Savcı, bir devlet veya Güvenlik Konseyi tarafından soruşturma 

başlatılmış olması durumunda bile, kovuşturmaya yeterli bir temel olmadığına karar 

verebilir.119  

 

 Bu maddenin önemi Savcının bağımsız ve tarafsız bir makam olarak görev 

yapmasına imkân tanıması ve adaleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini gözetmeyi Savcılık 

makamına bırakmasıdır. “Kovuşturma takdir yetkisi”nin böylelikle Statü’de özel bir 

                                                 
117 Antonio Cassese, The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections, 
European Journal of International Law, 1999, s. 144- 171.  
118 A. Cassese, a. g. e, s. 162. 
119 Statü’nün 53/2. maddesi: “Soruşturma üzerine, şu hallerden birinin varlığı sebebiyle Savcı kovuşturma 
için yeterli temel olmadığına karar verirse: 

a) 58. madde uyarınca bir celp veya arama emri çıkarmak için yeterli hukuki veya maddi dayanak 
olmaması, 

b) Dava 17. madde uyarınca kabul edilebilir olmaması, 
c) Suçun ciddiyeti, kurbanların menfaatleri, fail olduğu ileri sürülen kişinin yaşı, zeka durumu ve 

ileri sürülen suçtaki rolü dahil olmak üzere tüm şartlar göz önüne alındığında, kovuşturmanın 
adaletin yerine gelmesine hizmet etmeyecek olması, 

durumunda Savcı Ön Yargılama Dairesi’ni ve 14. madde uyarınca konuyu intikal ettiren Devleti veya 13. 
maddenin (b) paragrafı kapsamındaki davalarda Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirir, sonucu ve bu sonuca 
varmasına yol açan sebepleri aktarır.” 
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yere konulmasıyla Savcının, Divan’ın yargılama yetkisi kapsamındaki her suç için 

kovuşturma zorunluluğu bulunmamaktadır.120  

 

 Sonuç olarak Statü’de, Divan’ın yargılama yetkisini tetikleyecek üç özne olarak 

Taraf Devlet, Güvenlik Konseyi ve Savcı tespit edilmiştir. Devletlerin ve Güvenlik 

Konseyi’nin yanı sıra Savcıya da yetki verilmesinin en büyük sebebi, insan hakları 

savunucuların, ilk ikisinin doğabilecek siyasi sonuçları gözeterek, suçları soruşturma 

konusunda duyarsız olmalarını dile getirerek bağımsız ve tarafsız bir makamın da 

mekanizmayı harekete geçirmek konusunda yetkili olması gerektiğini savunmalarıdır. 121 

 

2. GÜVENLİK KONSEYİ’NİN HAVALESİ 

 

 Güvenlik Konseyi ile Divan arasındaki ilişki yukarıda saldırı suçu kapsamında 

da ele alındığı üzere oldukça karmaşık bir görünüm arz etmektedir. İki kurum arasındaki 

ilişkiyi incelemeden önce Divan ile BM arasındaki ilişkiyi inceleyecek olursak,  

Divan’ın diğer ad- hoc mahkemelerin aksine BM ile arasında organik bir bağ olmadığı 

görülecektir.122 Aralarındaki ilişki bağımlılıktan ziyade işbirliği olarak nitelendirilebilir. 

Zira Divan varlığını BM’ye borçlu değildir, onu var eden bir Güvenlik Konseyi Kararı 

(İng. Security Council Resolution) değil, devletlerin ortak iradesinin yansımasıdır.   

 

                                                 
120 A. Cassese, a. g. e, s. 162- 163. 
121 Ruth B. Philips, a. g. e,  s. 72. 
122 Rıfat Murat Önok, “Tarihi Perspektifte Uluslararası Ceza Divanı” konulu tez çalışması, İzmir, 2002, 
s.150.  
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 Divan’ın yargılama yetkisini kullanabilmesi için Güvenlik Konseyi’nin havalesi 

kabul edilmiş fakat bunun için bir mekanizma öngörülmemiştir. Havale resmi bir 

Konsey Kararı ile olabileceği gibi, henüz tespit edilmemiş ve müzakerelerde 

bağlayıcılığı tartışılmamış başka bir yöntemle de olabilir.123 Bununla birlikte Güvenlik 

Konseyi’nin karar alma usulleri hâlihazırda BM Şartı’nda (İng. United Nations Charter) 

tespit edilmiş olduğundan, konuya ilişkin düzenleme olmamasını eksiklik saymak doğru 

bir yaklaşım olamayacaktır. 

 

 Güvenlik Konseyi’ne bu yönde bir yetki verilirken, diğer devlet temsilcileri 

arasında en büyük endişe yaratan husus, veto yetkisi aracılığıyla yalnızca Güvenlik 

Konseyi üyesi olmayan devletlere karşı bu yetkinin kullanılması olasılığıdır.  Yine siyasi 

bir organın yargısal bir süreci başlatması, Divan’ın tarafsızlığına ilişkin soru işaretleri 

yaratmıştır.  

 

Sonuç itibarıyla, Güvenlik Konseyi’nin Divan’a bir durumu havale etmesi, 

Divan’ın kayıtsız şartsız yargılamaya başlayacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, 

yargılama siyasi müdahale karışabileceği iddiası temelsiz olmamakla birlikte, Statü’nün 

kendi içinde bu duruma karşı bir takım emniyet tedbirleri aldığı da gözden 

kaçırılmamalıdır. Nitekim bu yetki Statü’ye Güvenlik Konseyi’nin Divan’a bir durum 

havale etmesi şeklinde dercedilmiş, böylelikle “durumun olaya veya davaya dönüşmesi” 

olasılığını değerlendirme yetkisi Divan’a bırakılmıştır.  

 

                                                 
123 R. B. Philips, a. g. e, s. 73.  
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3. TARAF DEVLETİN HAVALESİ 

 

 Statü’nün 14. maddesi hangi koşullarda, taraf devletlerin bir durumu Divan’ın 

yargılama yetkisine havale edebileceğini düzenler.124 Anılan madde hükmü uyarınca, 

Divan’ın yetkisi kapsamına giren suçlardan birini işlenmiş görünmekteyse, taraf devlet 

Savcıyı harekete geçirmek suretiyle mekanizmayı tetikler. Yine 14. maddeye göre,  

Savcı aynı zamanda kimin itham edileceğine de karar verir. Taraf devletlere düşen bir 

yükümlülük, iddialarını mümkün olduğunca somut ve belirli tutmak ve belgelerle 

desteklemektir. 125 

  

 Devletlerin Divan’ın yargılama mekanizmasını Savcı aracılığıyla harekete 

geçirmesi için aranan tek şart Statü’ye taraf olmaktır. Statü kapsamında yer alan suçların 

en ağır suçları teşkil etmesi ve kovuşturulmasında uluslararası topluluğun menfaatini 

olması sebebiyle, suçtan havale eden devletin veya vatandaşlarının mağdur olması ya da 

failin havale eden devletin vatandaşı olması vb. ek koşullar aranmamıştır. 

 

 Taraf devlet havalesi, bir anlamda yukarıda izah edilen Güvenlik Konseyi 

havalesine karşı da güvence teşkil etmektedir. Şöyle ki, Güvenlik Konseyi’nin siyasi 

nedenlerle bir durumu Savcıya havale etmekten kaçınması ve Savcının çeşitli nedenlerle 

(Ör. yeterli delil bulunmaması, durumun ciddiyetin bihaber olma vs.) kendiliğinden 

                                                 
124 14. maddenin 1. fıkrası şu şekildedir: “Bir taraf devlet, Savcı’dan Divan’ın yetkisine giren bir yada 
birden fazla suçun işlendiği göründüğü gerekçesiyle bu suçlarla ilgili olarak bir ya da birden çok belirli 
kişinin yargılanması gerektiği iddiasıyla durumun soruşturulmasını talep edebilir.” 
125 Aynı maddenin 2. maddesi hükmüne göre: “Bir başvuru mümkün olduğu kadar, ilgili şartları ortaya 
koyacak ve başvuran devletin elindeki belgelerle desteklenecektir.” 
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soruşturmaya başlayamaması durumunda, ciddi suçların cezasız kalmasını engelleme 

yetkisi taraf devletlere de verilmiş olmaktadır. Böylelikle Statü kendi içinde bir denge 

sağlamıştır. 

 

4. SAVCI’NIN KENDİLİĞİNDEN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI126 

  

 Ulusal ceza yargılamasında olduğu gibi uluslararası ceza yargılamasında da insan 

hakları hukukunda tespit edilen temel ilkelere riayet şarttır. Nitekim adil yargılanma 

hakkı, yargılamanın aleniyeti, yargılama organının tarafsızlığı ve bağımsızlığı gibi 

ilkeler pek çok uluslararası insan hakları metninde vücut bulmuştur. Adil yargılanma 

ilkesinin bir boyutu da iddia ve yargılama makamlarının birbirinden bağımsız olmasıdır. 

Nitekim EYUCM Statüsü’nde savcılık makamı tamamen bağımsız olarak 

düzenlenmiştir. Statü’nün 11(b) ve 16(2). maddeleri uyarınca savcı ve ona bağlı tüm 

personel mahkemenin diğer organlarından tamamen bağımsız hareket etme hakkına 

sahiptir.127 

  

 Bir uluslararası ceza mahkemesinde savcılık makamı uluslararası toplumun tümü 

adına hareket eder ve uluslararası toplumu temsil eder. Bu nedenle, savcılık makamının 

                                                 
126 Proprio motu investigation. 
127 Yrd. Doç. Dr.Yusuf  Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Usul Hukuku, Seçkin 
Yayınevi, Ankara, 2003, s. 29- 31. 
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görevini tam olarak yapabilmesi için, hiçbir kaynaktan talimat almaması veya hiçbir 

kaynağın özellikle de hâkimlerin etkisi altında kalmaması gerekir.128 

 

 Roma Statüsü de Savcının bağımsızlığını ve tarafsızlığını teminen, bu konuyu 

ayrıntılı olarak 42. maddesinde düzenlemiştir. Böylelikle Savcıya Divan da dâhil olmak 

üzere hiçbir makam ve organdan emir veya talimat almama hak ve yükümlülüğünü 

tanımıştır. Savcının tam bir bağımsızlık içinde yürütmesi gereken görevlerinden biri de 

kendiliğinden soruşturma başlatma halidir. Statü’nün 15. maddesi Savcının 

kendiliğinden soruşturma başlatması sürecini ve Ön Yargılama Dairesi’nin gözden 

geçirme usullerini düzenlemektedir.129 Savcı anılan madde uyarınca kendiliğinden bir ilk 

inceleme başlatabilir ve bu inceleme için Devletlerden, Birleşmiş Milletler 

organlarından hükümetdışı kuruluşlardan ve diğer “inanılır kaynaklardan”130 ek bilgi 

talep edebilir, gerekli görürse yazılı veya sözlü şahadet isteyebilir.  Savcının Ön 

                                                 
128 C. J. M. Safferling, Towards an International Criminal Procedure, Oxford, Oxford University Pres 
2001, s. 366, zikreden Yusuf Aksar, s. 30. 
129 Statü’nün “Savcı” başlıklı 15. maddesi: “1. Savcı, Divan!ın yargılama yetkisine giren suçlarla ilgili 
bilgilere dayanarak kendiliğinden soruşturma açabilir. 
2. Savcı kendisine ulaşan bilgilerin ciddiyetini değerlendirecektir. Bu amaçla devletlerden, Birleşmiş 
Milletler organlarından, hükümetlerarası veya hükümetdışı örgütlerden veya Savc’nın uygun olarak 
nitelendirdiği diğer güvenilir kaynaklardan ek bilgi talep edebilir ve Divan’ın bulunduğu yerde yazılı ya 
da sözlü ifade alabilir. 
3. Eğer Savcı soruşturmaya devam etmek için makul bir temel olduğu sonucuna ulaşırsa, topladığı 
destekleyici belgeleri de ekleyerek Ön Yargılama Dairesi’nden soruşturma için yetkilendirme talep eder. 
Mağdurlar İç Tüzüğe uygun olarak Ön Yargılama Dairesi’ne sunumlar yapabilirler. 
4. Talebin ve ekli destekleyici belgelerin incelenmesi üzerine Ön Yargılama Dairesi soruşturmaya devam 
için makul temel olduğuna kanaat getirirse ve dava Divan’ın yargılama yetkisi kapsamında görünüyorsa, 
Divan’ın yargılama yetkisi ve davanın kabul edilebilirliğine halel getirmeksizin soruşturmanın başlaması 
için gerekli yetkisi verecektir. 
5. Ön Yargılama Dairesi’nin soruşturma yetkisini vermeyi reddi, Savcı’nın daha sonra aynı durum için 
yeni olgu ve delillere dayanarak yeniden talepte bulunmasını engellemez. 
6. Paragraf 1 ve 2’de düzenlenen ön inceleme sonucunda Savcı, sağlanan bilginin soruşturma için makul 
bir temel oluşturmadığı sonucuna varırsa, bilgiyi sağlayanları haberdar eder. Bu, aynı durum için yeni 
bilgiler durumunda bu yeni olgu ve deliller ışığında yeni bilgileri değerlendirmesine halel 
getirmeyecektir.”  
130 Reliable sources. 
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Yargılama Dairesi’nin onayı olmaksızın soruşturmayı sürdüremeyeceği açık olmakla 

birlikte, adı geçenin “makul temele”131 dayanan bir talebe dayanarak soruşturma 

başlatması ve talebin Ön Yargılama Dairesi’nin incelemesi esnasında, mağdurlar ve 

tanıklar bu temeli güçlendirmek amacıyla sürece katılabilirler. Böylelikle Divan’ın 

davada yargılama yetkisinin ön incelemesinin gözden geçirilmesi olarak nitelenebilecek 

bu safha, güçlendirilmiş olur.132   

 

 Bu aşamada Ön Yargılama Dairesi’nin gözden geçirme süreci aynı zamanda 

Savcının kendiliğinden soruşturma başlatma yetkisini keyfi olarak kullanması ihtimaline 

karşı bir kontrol ve denge mekanizması oluşturmaktadır. Ön Yargılama Dairesi bir 

davanın soruşturulmasının devamı için onay vermemesi, söz konusu olayın Divan 

tarafından asla ele alınmayacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim yeni olay ve 

delillerin mevcudiyetinde, Savcı aynı olayı yeniden Ön Yargılama Dairesi’nin dikkatine 

getirebilir.  

 

 15. maddede Savcıya kendiliğinden hareket etme konusunda geniş bir yetki 

tanınsa da izleyen maddelerde bu yetkinin sınırlandığının söylenmesi mümkündür. Ön 

Yargılama Dairesi’nin geniş yetkisi ve gözden geçirme usullerinin yanı sıra, Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’nin, sürecin her hangi bir safhasında soruşturma veya 

kovuşturmayı engellemeye veya belirsiz olarak erteleme yetkisi de bu 

sınırlamalardandır. Hazırlık Komitesinde bu yetkiyle Güvenlik Konseyi’ne Birleşmiş 

                                                 
131 Reasonable basis. 
132 R. B. Philips, a. g. e, s. 74.  
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Milletler Şartı’yla tanınan yetkinin ötesinde bir yetki tanındığı, Statü’de Güvenlik 

Konseyi’ne yapılacak herhangi bir atfın aynı işlevi göreceği, Güvenlik Konseyi’ni siyasi 

rolüyle Divan’ın yargı yetkisi arasındaki ayrımı kaldıracağı ve Divan’ın yargı kurumu 

olarak meşruluğunu zedeleyeceği tartışmaları delegeler arasında yoğun olarak 

yaşanmıştır. Bu tartışmanın sonunda bir uzlaşma olarak ortaya çıkan nihai metin, resmi 

bir BM kararı gerektirdiği ve konuyu BM gündemine taşıdığı için kabul görmüştür.  

 

 16. maddenin133 lafzı iki hususta endişe uyandırmaktadır: zamansal bir kısıtlama 

olmaması ve sürecin saydamlığının bulunmaması. Güvenlik Konseyi’nin sınırlanmış 

itiraz hakkı ve Divan’ın onay hakkı birlikte ele alındığında, anılan madde hükmü sorunlu 

görüntüsünü korumaktadır. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 BM Güvenlik Konseyi’nin, Birleşmiş Milletler Şartı’nın VII. Bölümü altında aldığı kararlar altında 
aldığı kararlar uyarınca Divan’dan bu yönde talepte bulunmasından sonra 12 ay süreyle bu Statü altında 
hiçbir soruşturma veya kovuşturmaya başlanmaz veya ilerletilmez; talep aynı koşullar altında Konsey 
tarafından yenilenebilir. 
134 R. B. Philips, a. g. e, s. 76. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KABUL EDİLEBİLİRLİK SORUNU 

 

1. GENEL OLARAK 

 

 Statü’ nün kabul edilebilirliğe ilişkin 17. maddesi ulusal yargı sistemleri ile 

Divan’ın uluslararası yargılama yetkisi arasındaki ilişkiye dolayısıyla tamamlayıcılık 

ilkesine atıfta bulunmaktadır.  Bir düşünceye göre “tamamlayıcılık” ismi isabetsizdir 

zira iki yargı sistemi birbirine tamamlayıcı olmaktan uzaktır.135 Daha önceki ceza 

mahkemeleri sistemlerinden farklı olarak Divan’ın, bir kabul edilebilirlik 

incelemesinden geçmesi, yani devletlerin o suç üzerinde yargı yetkisinin bulunmadığı 

veya yargı yetkisinin etkisiz kaldığını saptaması gerekir. Oysa ad hoc mahkemeler, 

ulusal yargı sisteminin yetersizlik veya başarısızlık incelemesi yapmaksızın yargı 

yetkisini haizdir. Diğer bir deyişle ad hoc mahkemelerin yargı yetkisi tamamlayıcı değil, 

önceliklidir (İng. primacy).   

 

2. KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ 

 

 Divan, önüne üç yoldan biriyle gelen her başvuru için öncelikle bir kabul 

edilebilirlik incelemesi yapar. Kabul edilebilirlik incelemesinin konuları Statü’nün 17. 

maddesinde, kabul edilebilirliğe ilişkin ön inceleme kuralları ise Statü’nün 18. 

                                                 
135 W. A. Schabas, a. g. e, s. 85. 
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maddesinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Statü’nün 17. maddesindeki kabul 

edilebilirlik incelemesi, Statü’nün 20. maddesinde düzenlenen “yeniden yargılamanın 

yasağı” (Ne bis in idem) ilkesi ışığında yapılmalıdır. 

 

 Esasen Statü, bir devletin yargılama yetkisini icra ediyor ya da etmiş olmasını bir 

kabul edilemezlik sebebi olarak varsayar. Burada yeniden yargılamama ilkesinin 

işlemesi için devletlerin yargılama yetkisine ilişkin bir iyi niyet varsayımı vardır.136 

Kabul edilebilirlik için temel kural, devletin soruşturma veya kovuşturma için isteksiz 

veya samimi olarak soruşturma veya kovuşturmayı yürütmekten aciz olmasıdır. Bu 

temel kural yalnızca devam eden soruşturma veya kovuşturma aşamasında değil ve fakat 

bir devletin  soruşturmayı başlattığı fakat kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi 

durumlarında da uygulanır. Böylelikle devletin bu süreçleri tamamen bona fide yürütüp 

yürütmediğinin de etki bir denetimi yapılmakta ve devletin iradesi esas alınmakla 

birlikte, Statü’de düzenlenen en ciddi suçların cezasız kalmasının önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

 Öte yandan, kabul edilebilirlik incelemesinde atıfta bulunulanın bir “durum”137 

değil fakat bir “dava”138 olması dikkat çekicidir.139 Diğer bir deyişle, burada Savcı bir 

kişiye suç veya suçlar isnat edebilmek için yeterli delil olduğuna ilişkin bir saptama 

yapmaktadır. Dolayısıyla inceleme Divan önüne getirilen her durum için değil fakat 

                                                 
136 R. B. Philips, a. g. e, s. 77. 
137 Situation. 
138 Case.  
139 R. B. Philips, a. g. e, s. 77. 
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Savcının incelemesinden geçen davalar bakımından söz konusu olmaktadır. Öte yandan, 

Statü’nün 18. maddesinde Divan’ın önüne bir “durum” getirilmesine atıfta bulunularak, 

devletlerin Divan’a başvurması veya Savcının proprio motu soruşturması durumunda, 

daha erken bir safhada kabul edilebilirlik incelemesi yapma imkânı da tanınmaktadır.  

 

 Tüm bu unsurlara ilaveten, yargılamanın devamı için davanın “yeterli 

ağırlığa”140 sahip olup olmadığının da saptaması yapılmalıdır. Şöyle ki, Statü’nün yazım 

çalışmalarından itibaren yeterli ağırlık atıfta bulunulan bir kavramdır ve Divan’ın 

menfaatinin yalnızca en ciddi suçların en başta gelen faillerinin soruşturulmasıyla 

sınırlandırılması anlamında kullanılmaktadır. 

 

 Kabul edilebilirlik incelemesinin ilk unsuru olan “isteksizlik”, devletin failin 

soruşturma veya kovuşturmasını, cezai sorumluluktan kurtarmak amacıyla yapılıp 

yapılmadığının araştırılmasıdır. Bu araştırmada, iç hukuktaki yargısal süreçte mazur 

görülemeyecek bir gecikmenin olması, yargılamanın tarafsız veya bağımsız 

yürütülmemesi veya adaletin gerçekleşmesine engel olacak biçimde davranılıp 

davranılmadığı gibi kıstaslar temel alınır. İnsan hakları savunucuları özellikle cinsel 

istismar suçları için ayrı bir kıstas getirilmesini savunmuşlarsa da, bu unsurların adil 

olma ve tarafsızlık kıstasları kapsamında incelenebileceği gerekçesiyle ayrı bir atıf 

gerekli görülmemiştir. Örneğin Ruanda’daki cinsel şiddet yargılamalarındaki iç 

kovuşturmalar ve RUCM’nin cinsel işkenceye uyguladığı kurallar, iç hukukta yeniden 

                                                 
140 Sufficient gravity. 
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uygulanması zor bir yapı teşkil etmektedir.141 Nitekim 17. maddede yargılama esnasında 

gözetilmesi gereken kıstaslar açıkça düzenlenmiştir, bu kıstaslar sınırlı görülmekte 

birlikte kapsamları oldukça geniştir ve Divan’ın isteksizliğin mevcudiyetini tespitte daha 

esnek hareket etmesini sağlayacak niteliktedir.142 

 

 Esasen 17. maddede yalnızca, üç unsurun birlikte veya ayrı ayrı mevcudiyeti 

halinde devletin yargılamada isteksiz olduğunun sayılacağı anlamına gelmesi, Divan’ın 

yargılama yetkisinin sınırlandırılması olarak görülebilir. Ancak 17. maddenin 2. 

fıkrasının yazımı dikkatle irdelendiğinde görülecektir ki, Divan’ın serbesti içinde 

hareket edebilmesi için metne iki önemli emniyet supabı dercedilmiştir.  

 

 Bunlardan iki, Divan’ın “uluslararası hukuk tarafından kabul edilen ilkeler”e 

dayanarak sayılan unsurların mevcudiyetini ve dolayısıyla devletin isteksizliğini tespit 

edecek olmasıdır. Böylelikle Divan, yalnızca belirli bir bakış açısı veya algılamayla 

sınırlı olarak anılan kıstasların varlığını kabul etmek zorunda kalmayacak, bu koşulların 

varlığını “uluslararası hukuk tarafından kabul edilen ilkeler”den yola çıkarak tespit 

edecektir. Bu düzenleme Divan’a yalnızca bir hareket esnekliği sağlamakla kalmamakta, 

aynı zamanda nesnel bir bakış açısı da sağlamaktadır. 

 

 

                                                 
141 R. B. Philips, a. g. e, s. 79. 
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 İkinci emniyet supabı ise, metnin yazımında muğlâk ve geniş kapsamlı ifadeler 

kullanılmasıdır. Özellikle 17. maddenin 2/c bendinde bu yazım tarzı daha belirgindir. 143 

Yargılamanın bağımsız veya tarafsız yapılmamış olması özellikle insan hakları 

hukukunda az çok çerçevesi çizilmiş bir kavram olmakla birlikte, “adalet önüne getirme 

niyetiyle bağdaşmayacak şekilde hareket etme” kavramı pek çok olasılığı bünyesinde 

barındırmaktadır ve uluslararası hukukta tanımı yapılmış bir kavram değildir. Böylelikle 

Divan’ın “yargısal eylemcilik”144 yoluyla yetkilerini genişletmesine imkân tanınmış 

olmaktadır. 

 

Kabul edilebilirliğin ikinci incelemesi ise, devletin yargılamayı yapmaktan aciz 

olması bakımından yapılmaktadır. Devletin yargılamada aczinin tespitinin nasıl 

yapılacağı ise 17. maddenin 3. fıkrasında sayılmıştır. Anılan madde hükmüne göre, “bir 

Devletin ulusal yargı sisteminin bir kısmının veya tamamının çökmesi veya ulusal yargı 

sistemine erişilirliğin olmaması sebebiyle sanığı veya gerekli kanıt ve ifadeleri elde 

edememesi veya başka bir şekilde yargılamayı yürütememesi” halinde bir muktedir 

olmama durumundan söz edilebilir.  

 

 Statü’nün 18. maddesinin uygulanabilmesi için, öncelikle devletlerden birinin 

başvurusu halinde Savcının soruşturmanın başlamasına ilişkin kararı vermesi, Savcının 

proprio motu soruşturma başlatması durumunda ise, Ön Yargılama Dairesi’nin 

                                                 
143 Anılan bend şu şekildedir: “Yargılamanın bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmemiş veya 
getirilemeyecek olması ve ilgili şahsı adalet önüne getirme niyetiyle bağdaşmayacak şekilde yürütülmesi 
halinde”. 
144 Judicial activism. 
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soruşturmayı onaylaması gerekmektedir.  Savcının tüm taraf devletleri ve normalde o 

dava için yargılama yetkisi olan devletlere (ilgili olduğu varsayılan devletlere) 

bildirimde bulunmalıdır. Savcının devletlere bildirimde bulunurken bireyleri koruma, 

delillerin karartılmasını önleme ve bireylerin kaçmasını önleme durumlarında gerekli 

görmesi halinde, paylaşacağı bilginin kapsamını belirleme konusunda sınırsız bir takdir 

yetkisi vardır.145 

 

 Savcının bildirimi üzerine bir devletin anılan davaya ilişkin yargılama yetkisini 

kullanmaya başladığını, diğer bir deyişle soruşturma veya kovuşturmaya başladığı veya 

devam ettiği durumlarda, Savcının davayı anılan devletin yargı yetkisine bırakması 

zorunludur. Buradaki zorunluluk, tamamlayıcılık ilkesinin çalışması bakımından da 

gereklidir. Savcının devlet bildirimine rağmen soruşturma veya kovuşturmaya devam 

etmesi ancak ve ancak Ön Yargılama Dairesi’nin izniyle söz konusu olabilir.  

 

3. KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK 

 

 Savcı, yargılamayı ilgili devletin yetkisine bırakmasından itibaren altı ay sonra 

veya devletin soruşturma yürütmede isteksizliğine veya aczine ilişkin koşullarda -

kısacası kabul edilebilirlik kıstaslarında- belirgin bir değişiklik olması durumunda 

kararını gözden geçirebilir.146 Böylelikle Savcıya soruşturmanın ilgili devlet tarafından 

gerektiği şekilde yürütülüp yürütülmediğini izleme ve denetleme gücü verilmiş 

                                                 
145 Statü’nün 18/1. fıkrası. 
146 Statü’nün 18/3. fıkrası. 
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olmaktadır. Buna mukabil,  devletlere de gerçeklerde veya koşullarda belirgin değişiklik 

olduğu gerekçesiyle Ön Yargılama Dairesi’nin kabul edilebilirliğe ilişkin kararına itiraz 

etme hakkı tanınmıştır.147 

 

 Böylelikle hem Savcıya hem de devletlere Ön Yargılama Dairesi’nin kararına 

karşı itiraz etme hakkı Statü’yle tanınmıştır. Bununla birlikte, Savcının davayı ilgili 

devlete havalesine ilişkin bir düzenleme Statü’de yer almamaktadır. Dolayısıyla birden 

fazla devletin yargılama yetkisine sahip olması, devletin kabul edilebilirlik kıstaslarını 

yerine getiremeyecek olması veya öngörülemeyen fakat birden çok devleti ilgilendiren 

durumlarda, Savcının kararına karşı bir başvuru yolu öngörülmemiştir. Savcının 

bağımsız ve tarafsız hareket etmesini sağlamak amacıyla, Statü’de bilinçli bir 

suskunluğun tercih edildiği düşünülebilecekse de, bu durumda dahi yargılama yetkisinin 

tespiti gibi önemli bir konuda tek bir kişinin takdir yetkisinin temel alınmasının da 

adaletin sağlanması bakımından eksikliklere yol açabileceği göz ardı edilmemelidir. 

 

 Kabul edilebilirlik incelemesinin doğrudan bir sonucu olmamakla birlikte, bu 

başlık altında yargılama yetkisine itiraz hususunun incelenmesi doğru olacaktır. Nitekim 

Statü’nün 19. maddesi, Divan’ın yargılama yetkisine ve bir davanın kabul 

edilebilirliğine itirazı birlikte düzenlemektedir. Anılan madde uyarınca, Divan’ın 

yargılama yetkisine veya kabul edilebilirlik kararına hakkında tutuklama veya ifade emri 

çıkarılmış sanık veya kişi tarafından, soruşturma veya kovuşturma yapıyor veya yapmış 

olduğu gerekçesiyle dava üzerinde yargılama yetkisi olan devlet tarafından ve 12. madde 

                                                 
147 Statü’nün 18/7. fıkrası.  
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uyarınca yargı yetkisinin bir devletçe tanınması gereken durumda anılan devletçe itiraz 

edilebilir. 148 

 

 Öte yandan Statü’nün 19. maddesinde, Güvenlik Konseyi’nin Divan’a havale 

ettiği davalarda, yargılama yetkisine veya kabul edilebilirliğe itiraz edilip edilemeyeceği 

açık değildir. Statü’nün 53. maddesinde Savcıya yüklenen tüm davalarda kabul 

edilebilirlik incelemesi yapma görevi ile kabul edilebilirliğe ilişkin 17, 18 ve 19. 

maddeler arasında tutarsızlık olduğu görülmektedir. Nitekim bu husus, Hazırlık 

Komitesi tarafından da tespit edilmiştir.  

 

 Görüleceği üzere 18/7. fıkranın yorumu dışında Statü’de bir devletin, Güvenlik 

Konseyi tarafından Divan’a havale edilen bir davada Savcının kabul edilebilirlik 

incelemesine itirazına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.  

 

 Son olarak Statü’nün 20. maddesinde, aynı suç için yeniden yargılanma yasağı 

(ne bis in idem) düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre suç teşkil eden bir fiilden 

daha önce hüküm giymiş veya beraat etmiş bir kişi, aynı suçtan dolayı Divan tarafından 

tekrar yargılanamaz. Yine bir kişi Divan tarafından Statü’nün 5. maddesi kapsamında bir 

suçtan hüküm giymiş veya beraat etmişse, başka bir mahkeme tarafından yeniden 

yargılanamayacağı da aynı maddede hükme bağlanmıştır. Bunun tek istisnası 

yargılamanın tarafsız yapılmaması veya ilgili kuralların ihlali veya kişiyi adalet önüne 

getirme niyetiyle tutarsız olmasıdır. Statü’nün 81. maddesi ile birlikte 

                                                 
148 Statü’nün 19/2. fıkrası. 
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değerlendirildiğinde, bir kişinin Divan tarafından yargılandıktan sonra beraat etmesi 

durumunda, yeniden yargılanmasının önünde bir engel olmadığı çıkarımı yapılabilir.  

 

 Öte yandan bir kişinin “soykırım” suçundan Divan tarafından yargılanması ve 

delil yetersizliğinden beraat etmesi, aynı kişinin ulusal yargı makamı tarafından “adam 

öldürme” suçundan yargılanması önünde engel teşkil etmez.149 Bu durumda “ne bis in 

idem” ilkesinin zarar görmesinden bahsedilemez, zira bu ilkenin kapsamı aynı suça 

ilişkin bir yargılamayı içerir, farklı yargılama yetkisi kapsamındaki müteakip suçlar bu 

ilke kapsamında değildir.  

 

 Diğer bir husus, Statü’nün yalnızca ulusal sistemler ile Divan arasındaki ilişkiyi 

düzenlemesidir. Oysa diğer uluslararası ceza mahkemeleri ile Divan arasındaki ilişkiye 

ilişkin bir hüküm Statü’de yer almamaktadır. Roma Statüsü yürürlüğe girdiğinde yetkisi 

Divan ile örtüşen iki ceza mahkemesi bulunmaktadır: Eski Yugoslavya için Uluslararası 

Ceza Mahkemesi ile Sierra Leone için Özel Mahkeme. Anılan mahkemelerden ilki 

Güvenlik Konseyi kararı ile, ikincisi ise Birleşmiş Milletler ile Sierra Leone devleti 

arasında imzalanan andlaşma ile kurulmuştur ve kendi yargılama yetkileri kapsamındaki 

topraklarda işlenen suçlar bakımından Divan ile birlikte yargılama yetkisine 

sahiptirler.150 Statü’ de bu soruna ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, hukukun 

temel ilkelerinden biri olan özel düzenlemenin genel düzenlemeye üstün tutulması –lex 

specialis derogat legi generali- yönteminin belirlenmesi bir çözüm yolu olarak 

                                                 
149 W. A. Schabas, a. g. e, s. 89. 
150 W. A. Schabas, a. g. e, s. 89. 
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benimsenebilecektir. Henüz çok yeni bir kurum olan uluslararası daimi ceza 

mahkemesinin özellikle usul kuralları bakımından uygulamada karşılaşılacak sui generis 

örneklerle zenginleşeceği ve olgunlaşacağı açıktır.  
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SONUÇ 

 

Kanlı bir yüzyılda yaşanan Kamboçya, Bosna, Ruanda, Kongo, Sierra Leone ve 

Kosova trajedilerinden sonra uluslararası bir ceza mahkemesinin tarihi bir dönemeç 

olarak görülebilir. Bu olayın gerçekleşmesi, mahkemenin nihailiğinin insani standartlara, 

sivillerin ve savaşmayanların güvenliklerinin hukukun bir gereğini olduğunu ve keyfi bir 

uygulama olmadığını öğretebileceği yönündeki dilek ve isteği gerçek kılmaktadır.151 

 

 UCD kurulurken, esasa ilişkin üzerinde durulan üç temel konunun çözümlenmesi 

üzerinde yoğunlaşılmıştır: 

 

1. Mahkeme, kanun uygulamasında 152 uluslararası işbirliğini geliştirebilecek mi 

veya uluslararası ve uluslarötesi ceza hukuku sorunlarını çözmeye mevcut 

uygulama ve etkinliği güçlendirerek mi katkı bulunabilecek? 

2. Önerilen sistem mevcut en iyi ulusal adaletin işleyişi kadar veya daha iyi etkili 

işleme şansına sahip olacak mı? 

3. Önerilen sistem getirdiği çözümler kadar veya daha büyük ek sorunlara yol 

açmaksızın etkinliği ve işbirliğini geliştirebilecek mi? 

 

 

 

                                                 
151 Ruth Wedgwood, The International Criminal Court: An American View, European Journal of 
International Law, 1999, s.93-107. 
152 Law enforcement. 
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Bu soruların ilki beklentilere ilişkin olmakla birlikte, gerçekçi olmayan 

beklentiler ve gereksiz iş yükü ile Divan’ın yüklenmesi durumunda, başarısızlığa 

uğrayacağı kesindir. İkinci soruyla ilgili olarak, bazılarınca sistemin etki dışında 

işlemesi gerekmektedir. Burada da yine tavsiyeler, mükemmel olma yüküyle ya da 

reddedilmiş olmayla ağırlaştırılmıştır. Oysaki gerçekte Divan tüm diğer yargı sistemleri 

gibi işleyecektir. Belki etkilenmeler olacaktır ancak bu sistemin iyi işlemesine engel 

teşkil etmeyecektir. Son olarak, etkiler altında dahi Divan’ın uluslararası hukuk 

alanındaki birçok sorunu çözeceği şüphesizdir. 153 

 

Bugün, Uluslararası Ceza Divanı’nın kurulmuş ve yargılamaya başlamış olması, 

sürecin sonu anlamına gelmemektedir. Nitekim Divan, en ateşli destekleyicileri de dâhil 

olmak üzere bir çokları tarafından ağır eleştirilere maruz kalmaktadır. 154 

 

Her yeni hukuki kurumda hata veya eksiklik bulunmak kolay olmak birlikte, 

kurumun işleyişinin zamanla oturacağı ve gerekli zaman sonucunda gerek işlerlik gerek 

mekanizma bakımından eksikliklerin giderileceğinin göz önünde bulundurulması 

gerekir. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken diğer bir husus, Statü’nün çok taraflı 

                                                 
153 Bassiouni, Blakesley, a.g.e., s. 158-159. 
154 Burada Jackson Maogoto’nun savaş suçları ve Realpolitik (dolayısıyla hukuk ve siyaset ile barış ve 
adalet) arasındaki ilişkiyi ayırdığına dikkat çekmek faydalı olabilir. Adı geçen devletlerin bir yandan 
uluslararası insancıl hukukun bölümlerine müracaat ederken, gerçekte bireysel çıkarları uluslar arası 
siyasetin diğer alanlarında olduğu gibi uzlaşma ve intibak ile ilerletmeye çalıştıklarını savunmaktadır. 
(Rachel Kerr, Prosecuting War Crimes: Trials and Tribulations, The International Journal of Human 
Rights, Sayı.10, 2006, s.80. 
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uluslararası bir andlaşma olmasının yanı sıra, uluslararası ceza hukukuna hem esas hem 

de usul yönünden katkılarının bulunmasıdır.155 

 

 Şu husus da gözden kaçırılmamalıdır ki uluslararası ceza mahkemesi ancak 

ulusal sistemlerin desteğiyle yaşayabilecektir. Zira ideal düşüncenin ürünü olan ve 

kusursuzluğu hedefleyen bu yapı, pek çok anlamda varlığını devletlere borçludur. 

Özellikle usul hukuku bağlamında, Divan devletler olmaksızın sakat bir yapıdan öteye 

gidemez. Şöyle ki karar öncesinde ve özellikle soruşturma safhasında adaletin yerini 

bulması için veri toplama, suçluları yakalama ve Divan’a teslim etme gibi ödevler hep 

Devletin yetkisi altındadır ve Devlet organları aracılığıyla yerine getirilir. Yine kararın 

icrası aşaması da Devlet organlarının yetki ve görev alanındadır. Kısacası uygulama 

gücü olmaksızın karar verme, kusursuz olması öngörülen bu yapının temel 

paradoksudur. Bu bakımdan devletlere düşen sorumluluk küçümsenemeyecek kadar 

önemlidir. Sorumlulukların ihmali başta Divan’ın saygınlığını zedelemek olmak üzere, 

bu uluslararası yapıyı dinamitlemek sonucuna varacak pek çok olumsuzluğa yol 

açacaktır.  

 

 Elbette ki her kurum gibi Divan’ın da olumsuz yönleri mevcuttur. En basitinden 

ceza hukuku gibi hayati önem taşıyan bir hukuk dalında Anglo- Sakson hukuku ve Kıta 

Avrupası hukuku gibi birbirinden tamamen farklı mantık, kavram ve kurumlara sahip iki 

hukuk dalını harmanlamak başlı başına bir meseledir.  Bununla birlikte Roma 

                                                 
155 Antonio Cassese, The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections, 
European Journal of International Law, 1999, s.144-171. 
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Statüsü’nün incelenmesinden, bu harmanlamanın en az düzeyde karmaşaya yol açacak 

şekilde yapıldığı da gözden kaçmamaktadır. Bu iki hukuk sistemine ait farklı kurumların 

en elverişli olanları ve oluşturulan uluslararası ceza hukuku sistemiyle en çok 

bağdaşanları Statü’ye dercedilmiştir.   

 

Tüm bu eleştiriler yöneltilirken, Statü’nün bir uzlaşılar metni olduğunu 

unutmamak gerekir. Başlangıçtan beri esas amaç, kusursuz fakat işlemeyecek bir metin 

oluşturmak değil, tam tersine karşılıklı fedakârlıklar ve tavizlerle, ceza hukuku gibi 

egemenliği doğrudan ilgilendiren, hassas bir alanda devletlerin siyasi ve milli 

menfaatlerini de gözeterek, işleyecek bir mekanizma yaratmaktadır. Bugünkü noktada, 

Statü tüm bu hassasiyetleri gözeten ve kendi içinde denge unsurları içeren bir metin 

görünümündedir. Ve bütün hukuki metinler gibi başarısı, uygulayıcıların iyiniyetine 

bağlıdır. 

 

 Doğaldır ki, çıkış noktası geçmiş örneklerin artılarını almak ve eksiklerini 

gidermek olan bu uluslararası yapı, metin üzerinde öngörüldüğü kusursuzlukla 

çalışmayacak ve öngörülmeyen sorunlar uygulamada doğacaktır. Ancak uluslararası 

hukukun ve özellikle uluslararası ceza hukukunun geldiği bu noktada, uluslararası bir 

bilincin yansıması olduğundan, gelişmelerin olumlu yönde devam edeceğini ummak 

hayalperestlik olmayacaktır.  
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 Bu yapıya Türkiye’nin katılımı ise üzerinde durulması gerekli bir başka konudur. 

Ülkemizin taraf olma durumunu Divan’ın yukarıda incelenen tüm yönlerini de 

gözeterek, olumlu ve olumsuz yönleri tartarak incelemek yerinde olacaktır. 

 

 Olumlu yönlerden başlanacak olursa, insanlık ayıbı olarak nitelendirilen suçların 

cezasız kalmaması için oluşturulan bir mekanizmaya Türkiye’nin katılımının, bu tür 

suçların cezasız kalmaması yönünde milli irademizi ortaya koyacağı açıktır. Bu yönde 

duruşun uluslararası toplulukta saygınlığımızı arttıracağı şüphesizdir. Yine uluslararası 

bir yargı organına dâhil olmak, hâkim göndermek ve dolayısıyla içtihat vasıtasıyla 

uluslararası hukukun yaratılmasına katkıda bulunmak elbette her ülkenin hukukçularının 

idealleri arasında yer almaktadır. 

 

 Bununla birlikte Türkiye’nin pek çok sui generis duruma dahil olduğu ve bu 

durumların uluslararası hukukta nitelendirilmesinin kolay kolay yapılamadığına da 

dikkat çekmek yerinde olacaktır. 

 

 Öncelikle Kıbrıs’taki Türk gücü irdelenecek olursa, BM Güvenlik Konseyi 

Kararları ile Türkiye’nin adadaki mevcudiyetinin meşru görülmediği bilinmektedir. 

Statü kapsamında değerlendirildiğinde ise, en büyük sorunun tanımlaması henüz 

yapılmamış “saldırı” suçu bakımından doğacağı düşünülmektedir. Zira süregelen 

tartışmalarda işgal (İng. Occupation) kavramının saldırı suçu kapsamına alınması 

yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir. Bu durumda Türkiye işgalci güç konumuna 

düşecek ve Türk askerlerinin, saldırı ve daha olumsuz bir bakış açısıyla savaş suçları ve 
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insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle Divan önünde yargılanma olasılıkları 

doğabilecektir.  

 

 Bu bağlamda dikkat çekilmesi gerekli bir diğer husus, Ege’deki karasularımızın 

genişliğidir. Bilindiği üzere, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte, her iki ülke 

açısından da karasuları konusu, ulusal güvenlik kaygıları çerçevesinde de ele alınmaya 

başlanmıştır. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansları çerçevesinde karasularının 12 

mile kadar genişletilebilmesi  konusunda genel bir yaklaşımın belirmesine koşut olarak, 

Yunanistan, Ege Denizi’ndeki ulusal karasuları sınırını 6 milden 12 mile çıkaracağı 

yolunda açıklamalarda bulunmaya başlamıştır. Ancak Türkiye bir beyanla, bu yönde 

alınacak bir kararın “casus belli” yani savaş nedeni sayılacağını belirtmiştir. Türkiye 

nihayet 29. 05. 1982 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2674 sayılı 

Karasuları Kanunu ile karasularının genişliğini saptamıştır. Anılan Kanun’un 1. maddesi 

uyarınca, “Türk karasularının genişliği altı deniz milidir. Bakanlar Kurulu, belirli 

denizler için o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları gözönünde bulundurmak ve 

hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, altı deniz milinin üstünde karasuları genişliği 

tespit etmeye yetkilidir”. Bakanlar Kurulu’nun  29. 05. 1982 tarihli 8/4742 sayılı kararı 

ile karasularının genişliğine ilişkin olarak Karadeniz ve Akdeniz’de mevcut  olan 

durumun (12 deniz mili) sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.156 

 

                                                 
156 www.turkishgreek.org 
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İzah edilen çerçevede, Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarttığı yönünde 

beyanına karşılık ülkemizce yapılabilecek olası bir müdahalenin “saldırı suçu” olarak 

nitelendirilmesi oldukça yüksek bir olasılıktır. 

 

 Yine Güneydoğu’da süren askeri operasyonlar bakımından halihazırda AİHM’de 

süregelen başvurular olduğu bilinmektedir. Özellikle köye dönüş başvuruları yaratılan 

ve AİHM içtihatlarına göre etkin olarak kabul edilen iç hukuk yolu aracılığıyla nispeten 

azalmıştır. Zira 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 

Karşılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca bu başvuru sahiplerinin zararları 

ulusal düzende çözüme kavuşturulmakta ve AİHM tarafından bu düzenleme etkin bir iç 

hukuk yolu olarak kabul görmektedir.  

 

Fakat aynı türde başvuruların, bu kez çok daha ağır ihlal iddialarıyla (kişilerin 

zorla yerinden edilmesi vb. iddialarla) Divan önüne getirilebilmesi mümkündür. Bu 

başvurular bir kez kabul edilebilir görüldükten sonra sonuçlar çok daha ağır 

olabilecektir. Öte yandan bu bölgede teröre karşı devam eden askeri operasyonlar da 

Divan önünde yargılama konusu yapılabilecektir. 

 

 Yukarıda Divan’ın yargılama yetkisinin Statü yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 

başlayacağını belirtmiştik. Dolayısıyla 1915 olayları bakımından Divan tarafından bir 

yargılama yapılması mümkün olmayacaktır. 
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 Türkiye adına 06.10.2004 tarihinde Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi 

Genel Kurulu’nda dönemin Başbakanı tarafından Roma Statüsü’ne katılınacağı yönde 

beyanda bulunulmuştur. Bahsekonu beyan metni şu şekildedir: 

 

“Sayın Başkan, 

Gerçekleştirdiğimiz reformlar arasında Avrupa Konseyi üyelerinin büyük 

çoğunluğu gibi Türkiye’nin de Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olmasını sağlayacak 

yasal değişiklikler de bulunmaktadır. Bu çerçevede, yeni Ceza Yasamızda soykırım ve 

insanlığa karşı suçları da çağdaş normlar çerçevesinde düzenledik. Anayasa’ya gerekli 

değişikliği getirdik. İç hazırlıklarını tamamlamış olarak bugün bu kürsüden Türkiye’nin 

yakın bir gelecekte Roma Statüsü’nü onaylayarak Uluslararası Ceza Divanı’na taraf 

olacağını ilan ediyorum.”157 

  

Bununla birlikte, anılan tarihten beri bu yönde resmi ve hukuki bir irade ortaya 

konulmamıştır. Anayasa’da yapılan değişiklik ve 5237 sayılı Ceza Kanunu’na eklenen 

uluslararası suçlar dışında mevzuatımızda Roma Statüsü’nde düzenlenen suçlara ilişkin 

herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

 

 Pratikte Türkiye’nin Roma Statüsü’ne taraf olması önünde en büyük sorun 

olarak, Statü’de düzenlenen suçlara ilişkin mevzuat eksikliği görülmektedir. Nitekim 

taraf devletler, Statü’ye taraf olmadan önce veya taraf olduktan sonra münhasıran 

                                                 
157 www.turkishembassy.com 
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Statü’deki suçları içeren uluslararası suçlar mevzuatı oluşturmuş, bu suçlar bakımından 

ayrı yargılama usulleri ve bazen de ayrı görevli mahkemeler tesis etmişlerdir. 

 

Sonuç olarak, Divan’ın başarılı olması sadece akademik kaygılardan doğan bir 

dilek değildir. Tam tersi insanlık dışı suçların cezalandırılması yönünde ortaya konan 

ortak iradenin başta siyasi olmak üzere farklı çıkarlarla baltalanmaması için iyiniyetli bir 

beklentidir. Divan’ın bugüne kadarki yargılamaları, devletlerin kimi zaman kendi 

çıkarlarını önde tutacakları ve Divan ile işbirliğine yanaşmayacaklarını göstermiştir. 

Bununla birlikte, Statü’yü oluşturan iradenin uygulama için de tezahür edeceğini ummak 

ve yakın bir gelecekte bu olumsuzlukların azalacağını beklemek yanlış olmayacaktır. 

 

Türkiye bakımından ise iyiniyetli bir beklentinin yanısıra, Statü’ye taraf 

olunmasının düşünülmesi durumunda somut bir takım çalışmaların, en azından yasal 

düzenlemelerin yapılması bir zorunluluktur.   
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ULUSLARARASI CEZA DİVANI’NIN 
YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANMASI 

MELİKE BOSUTER 

İnsanoğlu “iyi” ve “kötü” kavramlarını her zaman kendi anlayışına göre 

tanımlamış ve şekillendirmiştir. Doğal olarak, en ciddi suçların bazen öznesi bazen de 

nesnesi olan yine insanoğludur.  Bugün insanoğlunun bilinci, “kötülüğü” insanlığın 

yararına sınırlandırma noktasına erişmiştir. Uluslararası bir ceza mahkemesinin 

yaratılması fikri de insanlığa karşı suçların cezasız kalmasını önlemek için uluslararası 

oydaşmadan doğmuştur. Bu yaratılış, uluslararası adalet ve insan hakları bakımından 

büyük bir başarı olarak alkışlanmaktadır. Hatta bazı yazarlar, bu zaferi insan haklarına 

saygının zaferi ve ülke egemenliğinin Divan’ın yargılama yetkisi lehine erozyona 

uğramak olarak nitelendirmektedirler. 

Mevcut tez bu bağlamda,  Divan’ın etkinliğini ve uygunluğunu incelemektedir. 

Bu inceleme tarihsel gelişimden yola çıkmakta ve sonra Divan’ın işleyişine 

odaklanmaktadır.  

Ek olarak bu tez, Divan’ın Roma Statüsü’nün usuli çerçevesi kapsamındaki 

görev yorumunu da irdelemekte ve daha geniş bir adalet anlayışı olanaklarını 

sorgulamaktadır. 

Divan’ın bugüne kadar olan sınırlı içtihatına dayanarak bir değerlendirme 

yapman ne adil ne de yeterli olacaktır. Bu sebeple yazar sonuca ulaşırken Statü’nün 

çizdiği usul yolunu izlemiştir. Sonuç kısmında, Türkiye’nin Divan önündeki konumu da 

incelenmiştir. 
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EXERCISE OF JURISDICTION OF  

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 

MELİKE BOSUTER 

Human being has always defined and shaped the sense of “good” and “evil” in 

its own way. Not surprisingly, it is again the human being who is sometimes the object 

and sometimes the subject of the most serious crimes. Today the conscious of the human 

being had come to a point to limit that “evil” on behalf of humanity. The idea of creation 

an international criminal court raised from this international consensus against impunity 

for crimes against humanity. This creation has been hailed as a great success for 

international justice and human rights. Even some authors tend to interpret this triumph 

as the promotion of respect for individual rights and the erosion of state sovereignty in 

favor of ICC’s jurisdiction.  

This present thesis examines the efficiency and adequacy of the ICC in that 

sense. This examination is situated in the historical development and then focuses on the 

functioning of the court.  

In addition, this thesis critiques the ICC’s interpretation of its mandate in the 

Rome Statute within the procedural framework and investigates the possibilities of a 

broader concept of justice. 

 As making an evaluation on the limited jurisdiction of the ICC up today is 

neither fair nor sufficient, the author chose to follow the statutory path while reaching a 

conclusion. In conclusion part, Turkey’s position before the Court is also examined.  
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EK 1 

ROMA STATÜSÜ’NE TARAF DEVLETLER LİSTESİ 

Divan’ın resmi internet sitesi olan www.icc-cpi.int adresinde sunulan istatistiki 

bilgilere göre, 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla, Roma Statüsü’ne 104 ülke taraftır. Bunların 

29’u Afrika ülkesi, 12’si Asya ülkesi, 16’sı Doğu Avrupa ülkesi, 22’si Latin Amerika 

vw Karayipler ülkesi ve 25’i Batı Avrupa ülkeleri ile diğer ülkelerdir. Alfabetik listeye 

göre taraf devletler aşağıda yer almaktadır: 

 

1. AFGANİSTAN 

2. ALMANYA 

3. ARNAVUTLUK 

4. ANDORA 

5. ANTİGUA VE BARBODA 

6. ARJANTİN 

7. AVUSTURALYA 

8. AVUSTURYA 

9. BARBADOS 

10. BELÇİKA 

11. BELİZE 

12. BENİN 

13. BİRLEŞİK KRALLIK 

14. BOLİVYA 
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15. BOSNA HERSEK 

16. BOTSVANA 

17. BREZİLYA 

18. BULGARİSTAN 

19. BURKİNA FASO 

20. BURUNDİ 

21. CİBUTİ 

22. ÇAD 

23. DANİMARKA 

24. DOMİNİKA 

25. DOMİNİK CUMHURİYETİ 

26. EKVATOR 

27. ESTONYA 

28. FİJİ 

29. FİNLANDİYA 

30. FRANSA 

31. GABON 

32. GAMBİYA 

33. GANA 

34. GİNE 

35. GUYANA 

36. GÜNEY AFRİKA 

37. GÜRCİSTAN 
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38. HIRVATİSTAN 

39. HOLLANDA 

40. HONDURAS 

41. İRLANDA 

42. İSPANYA 

43. İSVEÇ 

44. İSVİÇRE 

45. İTALYA 

46. İZLANDA 

47. KAMBOÇYA 

48. KANADA 

49. KARADAĞ 

50. KENYA 

51. “KIBRIS” 

52. KOLOMBİYA 

53. KOMOROS 

54. KONGO 

55. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ 

56. KORE CUMHURİYETİ 

57. KOSTA RİKA 

58. LATVİYA 

59. LESOTO 

60. LİBERYA 
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61. LİHTENŞITAYN 

62. LİTVANYA 

63. LÜKSEMBURG 

64. MACARİSTAN 

65. MAKEDONYA ESKİ YUGOSLAVYA CUMHURİYETİ 

66. MALAVİ 

67. MALİ 

68. MALTA 

69. MARŞAL ADALARI 

70. MARİTYUS 

71. MEKSİKA 

72. MERKEZİ AFRİKA CUMHURİYETİ 

73. MONGOLYA 

74. NAMİBİYA 

75. NAURU 

76. NİJER 

77. NİJERYA 

78. NORVEÇ 

79. PANAMA 

80. PARAGUAY 

81. PERU 

82. POLANYA 

83. PORTEKİZ 
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84. ROMANYA 

85. SAINT KİTTS VE NEVİS 

86. SAINT VINCENT VE GRENADİNES 

87. SAMOA 

88. SAN MARİNO 

89. SENEGAL 

90. SIRBİSTAN 

91. SİERRA LEONE 

92. SLOVAKYA 

93. SLOVENYA 

94.  TACİKİSTAN 

95. TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ 

96. TİMOR LESTE 

97. TRİNİDAD VE TOBAGO 

98. UGANDA 

99. URUGUAY 

100. ÜRDÜN 

101. VENEZUELLA 

102. YENİ ZELANDA 

103. YUNANİSTAN 

104. ZAMBİYA 
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EK 2 

SOYKIRIMIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI 

SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI 

BOSNA HERSEK K. SIRBİSTAN VE KARADAĞ 

DAVASI BASIN ÖZETİ 

Press Release 2007/8 

26 February 2007 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) 

The Court affirms that it has jurisdiction to deal with the case 

The Court finds that Serbia has violated its obligation under the Genocide 

Convention to prevent genocide in Srebrenica and that it has also violated its 

obligations under the Convention by having failed fully to co-operate with the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 
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          THE HAGUE, 26 February 2007.  The International Court of Justice (ICJ), 

principal judicial organ of the United Nations, today rendered its Judgment in the case 

concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). 

          In its Judgment, which is final, binding and without appeal, the Court 

          “(1) by ten votes to five, 

          Rejects the objections contained in the final submissions made by the Respondent 

to the effect that the Court has no jurisdiction;  and affirms that it has jurisdiction, on the 

basis of Article IX of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide, to adjudicate upon the dispute brought before it on 20 March 1993 by the 

Republic of Bosnia and Herzegovina; 

in favour:  President Higgins;  Vice-President Al-Khasawneh;  Judges Owada, Simma, 

Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna;  Judge ad hoc Mahiou; 

against:  Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Skotnikov;  Judge ad hoc Kreća; 

          (2) by thirteen votes to two, 

          Finds that Serbia has not committed genocide, through its organs or persons 

whose acts engage its responsibility under customary international law, in violation of its 

obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide; 
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in favour:  President Higgins;  Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Tomka, 

Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov;  Judge ad hoc Kreća; 

against:  Vice-President Al-Khasawneh;  Judge ad hoc Mahiou; 

          (3) by thirteen votes to two, 

          Finds that Serbia has not conspired to commit genocide, nor incited the 

commission of genocide, in violation of its obligations under the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; 

in favour:  President Higgins;  Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Tomka, 

Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov;  Judge ad hoc Kreća; 

against:  Vice-President Al-Khasawneh;  Judge ad hoc Mahiou; 

          (4) by eleven votes to four, 

          Finds that Serbia has not been complicit in genocide, in violation of its obligations 

under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; 

in favour:  President Higgins;  Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Tomka, 

Abraham, Sepúlveda-Amor, Skotnikov;  Judge ad hoc Kreća; 

against:  Vice-President Al-Khasawneh;  Judges Keith, Bennouna;  Judge ad hoc 

Mahiou; 
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          (5) by twelve votes to three, 

          Finds that Serbia has violated the obligation to prevent genocide, under the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in respect of 

the genocide that occurred in Srebrenica in July 1995; 

in favour:  President Higgins;  Vice-President Al-Khasawneh;  Judges Ranjeva, Shi, 

Koroma, Owada, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna;  

Judge ad hoc Mahiou; 

against:  Judges Tomka, Skotnikov;  Judge ad hoc Kreća; 

          (6) by fourteen votes to one, 

          Finds that Serbia has violated its obligations under the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide by having failed to transfer 

Ratko Mladić, indicted for genocide and complicity in genocide, for trial by the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and thus having failed fully 

to co-operate with that Tribunal; 

in favour:  President Higgins;  Vice-President Al-Khasawneh;  Judges Ranjeva, Shi, 

Koroma, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, 

Skotnikov;  Judge ad hoc Mahiou; 

against:  Judge ad hoc Kreća; 
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          (7) by thirteen votes to two, 

          Finds that Serbia has violated its obligation to comply with the provisional 

measures ordered by the Court on 8 April and 13 September 1993 in this case, inasmuch 

as it failed to take all measures within its power to prevent genocide in Srebrenica in 

July 1995; 

in favour:  President Higgins;  Vice-President Al-Khasawneh;  Judges Ranjeva, Shi, 

Koroma, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna;  

Judge ad hoc Mahiou; 

against:  Judge Skotnikov;  Judge ad hoc Kreća; 

          (8) by fourteen votes to one, 

          Decides that Serbia shall immediately take effective steps to ensure full 

compliance with its obligation under the Convention on the Prevention and Punishment 

of the Crime of Genocide to punish acts of genocide as defined by Article II of the 

Convention, or any of the other acts proscribed by Article III of the Convention, and to 

transfer individuals accused of genocide or any of those other acts for trial by the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and to co-operate fully with 

that Tribunal; 
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in favour:  President Higgins;  Vice-President Al-Khasawneh;  Judges Ranjeva, Shi, 

Koroma, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, 

Skotnikov;  Judge ad hoc Mahiou; 

against:  Judge ad hoc Kreća; 

          (9) by thirteen votes to two, 

          Finds that, as regards the breaches by Serbia of the obligations referred to in 

subparagraphs (5) and (7) above, the Court’s findings in those paragraphs constitute 

appropriate satisfaction, and that the case is not one in which an order for payment of 

compensation, or, in respect of the violation referred to in subparagraph (5), a direction 

to provide assurances and guarantees of non-repetition, would be appropriate. 

in favour:  President Higgins;  Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Tomka, 

Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov;  Judge ad hoc Kreća; 

against:  Vice-President Al-Khasawneh;  Judge ad hoc Mahiou.” 

History of the proceedings 

          The whole procedural history of the case may be found in Press Release 

No. 2006/9 of 27 February 2006.   

Reasoning of the Court 

-     Identification of the respondent party 
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          The proceedings were instituted against the Federal Republic of Yugoslavia (later 

“Serbia and Montenegro”), which then consisted of the two Republics of Serbia and 

Montenegro.  Since Montenegro became an independent State on 3 June 2006, the Court 

first needs to identify the Respondent in the current proceedings.  Having considered the 

views of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Serbia and the Republic of 

Montenegro, it concludes that the Republic of Serbia is at the date of the present 

Judgment the only Respondent.  It however recalls that any responsibility for past events 

determined in its Judgment involved at the relevant time the State of Serbia and 

Montenegro.   

-     The Court’s jurisdiction 

          The Court examines the jurisdictional objection raised by the Respondent in its 

2001 Initiative, in which it claimed that its admission to the United Nations in 2000 had 

shown that it had not been a Member of the United Nations from 1992 to 2000 and that 

it was thus not a party to the Statute of the Court when the case was filed in 1993. 

          After consideration of the Parties’ arguments, the Court recalls that it had already 

decided that it had jurisdiction in the present case in its Judgment on preliminary 

objections of 11 July 1996, and finds that this decision constituted res judicata, i.e. was 

not open to re-examination except by way of revision under Article 61 of the Statute.  

The Court notes that the Respondent already applied for revision of the 1996 Judgment 

in 2001 and that this Application was dismissed by the Court in a Judgment of 
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3 February 2003.  The Court accordingly affirms its jurisdiction to adjudicate upon the 

dispute. 

-     The applicable law 

          The Court goes on to address the issue of the applicable law and notes that its 

jurisdiction in the case is based solely on Article IX of the Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide of 9 December 1948 (“the Genocide 

Convention”).  This means that the Court has power to rule on alleged breaches of 

obligations imposed by the Genocide Convention, but not on breaches of other 

obligations under international law, such as those protecting human rights in armed 

conflict, even if these breaches are of obligations under peremptory norms, or of 

obligations which protect essential humanitarian values. 

          The Respondent argued that “the Genocide Convention does not provide for the 

responsibility of States for acts of genocide”.  After examination of all the relevant 

articles of the Convention, the Court finds that the obligation on States to prevent 

genocide under Article I of the Convention necessarily implies a prohibition against 

States themselves committing genocide, and that, if an organ of the State, or a person or 

group whose acts are attributable to the State, commits an act of genocide or a related act 

enumerated in Article III of the Convention, the international responsibility of the State 

is incurred.  The Court observes in that respect that States can be held responsible for 

genocide or for complicity in genocide, even if no individual has previously been 

convicted of the crime by a competent court. 
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          Reviewing other legal requirements of the Convention, the Court observes that 

for  particular acts to be qualified as genocide, they must be accompanied by the intent 

to destroy the protected group, in whole or in part, as such.  It stresses the difference 

between genocide and “ethnic cleansing”:  while “ethnic cleansing” can be carried out 

by the displacement of a group of persons from a specific area, genocide is defined by 

the above-mentioned specific intent to destroy the group or part of it.  The Court 

considers that the targeted group must be defined by particular positive characteristics - 

national, ethnical, racial or religious - and not by the lack of them.  It therefore rejects 

the negative definition of the group advanced by the Applicant as the “non-Serb” 

population, and concludes that, for the purposes of the case, the group must be defined 

as the “Bosnian Muslims” in view of the very limited reference by the Applicant to other 

non-Serb groups.   

-     Questions of proof 

          With respect to the burden of proof, the Court reiterates that the Applicant must 

establish its case and that any party stating a fact must establish it. 

          Concerning the standard of proof, the Court requires that allegations that the crime 

of genocide or related acts enumerated in Article III of the Convention have been 

committed must be proved by evidence that is fully conclusive.  As far as breaches of 

the obligation to prevent genocide and to punish and extradite perpetrators are 

concerned, the Court requires proof at a high level of certainty appropriate to the 

seriousness of the allegation. 
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          With regard to the method of proof, the Court indicates that it will make its own 

determinations of fact based on the evidence presented, while accepting relevant 

findings of fact of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 

at trial as highly persuasive.  It will also give a certain weight to a statement of agreed 

facts and a sentencing judgment of the ICTY following a guilty plea.  The Court also 

comments on a number of other sources of evidence and outlines the criteria upon which 

the value of these sources will be assessed.  It notes that the report of the United Nations 

Secretary-General entitled “The Fall of Srebrenica” has considerable authority. 

-     The facts invoked by the Applicant 

          Before turning to the allegations of fact advanced by Bosnia and Herzegovina, the 

Court briefly outlines the background of the case relating to the break-up of the Socialist 

Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) and defines the different entities involved in the 

events complained of.  The Court then examines the links between the Government of 

the Federal Republic of Yugoslavia (FRY) and the authorities of the Republika Srpska 

(which was the self-proclaimed “Republic of the Serb People of Bosnia and 

Herzegovina”).  The Court finds that the FRY made its considerable military and 

financial support available to the Republika Srpska and that, had it withdrawn that 

support, this would have greatly constrained the options available to the Republika 

Srpska authorities. 

          The Court then sets out to examine the facts alleged by Bosnia and Herzegovina in 

order to decide:  (1) whether the alleged atrocities occurred and, if established, 
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(2) whether the facts establish the existence of an intent, on the part of the perpetrators, 

to destroy in whole or part the group of the Bosnian Muslims. 

          The Court makes long and detailed findings of fact on the alleged atrocities which 

are grouped according to the categories of prohibited acts described in Article II of the 

Genocide Convention. 

          With respect to “killing members of the protected group” (Article II (a) of the 

Convention), the Court finds that it is established by overwhelming evidence that 

massive killings throughout Bosnia and Herzegovina were perpetrated during the 

conflict.  However, the Court is not convinced that those killings were accompanied by 

the specific intent on the part of the perpetrators to destroy, in whole or in part, the group 

of Bosnian Muslims.  It acknowledges that the killings may amount to war crimes and 

crimes against humanity, but that it has no jurisdiction to determine whether this is so. 

          The Court turns to the massacre at Srebrenica and carefully examines the evidence 

regarding that event, including the fact that the ICTY found in the Krstić and Blagojević 

cases that Bosnian Serb forces killed over 7,000 Bosnian Muslim men following the 

takeover of Srebrenica in July 1995.  The Court concludes that both killings and acts 

causing serious bodily or mental harm occurred.  The Court finds that the Main Staff of 

the VRS (the army of the Republika Srpska) had the necessary specific intent to destroy 

in part the group of Bosnian Muslims (specifically the Bosnian Muslims of Srebrenica) 

and that accordingly acts of genocide were committed by the VRS in or around 

Srebrenica from about 13 July 1995. 
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          The Court then proceeds to examine evidence of acts “causing serious bodily or 

mental harm to members of the protected group” (Article II (b) of the Convention).  It 

finds that the Bosnian Muslims were systematically victims of massive mistreatment, 

beatings, rape and torture causing serious bodily and mental harm during the conflict.  

However, it finds that the specific intent to destroy the protected group is not 

conclusively established.   

          The Court then examines alleged acts of “deliberately inflicting on the group 

conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part” 

(Article II (c) of the Convention).  It finds that there is conclusive evidence that the 

alleged acts were committed, but that the necessary specific intent is not established. 

          With respect to Articles II (d) and (e) of the Convention - “imposing measures to 

prevent births within the protected group” and “forcibly transferring children of the 

protected group to another group” -, the Court cannot find that the evidence is sufficient 

to establish that such acts occurred. 

          The Court then finds that the Applicant has not demonstrated any overall plan to 

commit genocide on the basis of the 1992 Strategic Goals issued by the authorities of the 

Republika Srpska.  It also rejects Bosnia and Herzegovina’s claim that the very pattern 

of the atrocities committed over many communities, over a lengthy period, focussed on 

Bosnian Muslims, can demonstrate the necessary specific intent to destroy the group in 

whole or in part.  
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-     The question of responsibility for events at Srebrenica under Article III, 

paragraph (a), of the Convention 

          Having concluded that acts of genocide were committed at Srebrenica by the army 

of the Republika Srpska, the Court turns to the question of whether the Respondent was 

legally responsible for these acts.  In the light of the information available to it, the 

Court finds that the acts of those who committed genocide at Srebrenica cannot be 

attributed to the Respondent under the rules of international law of State responsibility.  

In particular, the Court concludes, judging on the basis of the materials before it, that the 

acts of genocide cannot be attributed to the Respondent as having been committed by 

persons or entities ranking as organs of the Respondent.  The Court also finds that it has 

not been established that those massacres were committed on the instructions, or under 

the direction of the Respondent nor that the Respondent exercised effective control over 

the operations in the course of which the massacres were committed. 

-     The question of responsibility under paragraphs (b) to (e) of Article III of the 

Convention 

          The Court notes that the acts enumerated in paragraphs (b) to (d) of Article III are 

not relevant in the present case.  With respect to paragraph (e) (complicity in genocide), 

the Court notes that there is little doubt that the atrocities in Srebrenica were committed, 

at least in part, with the resources which the perpetrators possessed as a result of the 

general policy of aid and assistance by the FRY.  However, one of the very specific 

conditions for the legal responsibility of the Respondent is not fulfilled since it has not 
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been conclusively established that, at the crucial time, the FRY supplied aid to the 

perpetrators of the genocide in full awareness that the aid supplied would be used to 

commit genocide. 

-     The question of responsibility for breach of the obligations to prevent and punish 

genocide (Article I of the Convention) 

          With respect to the obligation to prevent genocide, the Court states inter alia that 

the obligation is one of conduct and not one of result:  responsibility is not incurred 

simply because genocide occurs but rather if the State manifestly failed to take all 

measures to prevent genocide which were within its power, and which might have 

contributed to preventing the genocide.  The Court also notes that a State can be held 

responsible only if a genocide was actually committed, and that thus it will consider the 

Respondent’s conduct only in connection with the Srebrenica massacres.  Finally, it is 

sufficient that the State was aware, or should normally have been aware, of the serious 

danger that acts of genocide would be committed. 

          The Court observes that the FRY was in a position of influence over the Bosnian 

Serbs who devised and implemented the genocide in Srebrenica, owing to the strength of 

the political, military and financial links between the FRY on the one hand and the 

Republika Srpska and the VRS on the other.  The Court further recalls that although it 

has not found that the information available to the Belgrade authorities indicated, as a 

matter of certainty, that genocide was imminent, they could hardly have been unaware of 

the serious risk of it.  In the view of the Court, the Yugoslav federal authorities should 
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have made the best efforts within their power to try and prevent the tragic events then 

taking shape, whose scale might have been surmised.  Yet the Respondent has not 

shown that it took any initiative to prevent what happened, or any action on its part to 

avert the atrocities which were committed.  

          The Court concludes that the Respondent did nothing to prevent the Srebrenica 

massacres and that it thus violated its obligation to prevent genocide in such a manner as 

to engage its international responsibility under Article I of the Genocide Convention. 

          Regarding the obligation to punish perpetrators of genocide, the Court states that 

under Article VI of the Convention, States have an obligation to co-operate with “such 

international  penal tribunal as may have jurisdiction” in the relevant matter, and 

considers that the ICTY constitutes such an international penal tribunal.  The Court 

further observes that there is plentiful, and mutually corroborative, information 

suggesting that General Mladić, indicted by the ICTY for genocide, as one of those 

principally responsible for the Srebrenica massacres, was on the territory of the 

Respondent at least on several occasions and for substantial periods during the last few 

years and is still there now, without the Serb authorities doing what they could and can 

reasonably do to ascertain exactly where he is living and arrest him.  

          The Court thus finds that it is sufficiently established that the Respondent failed in 

its duty to co-operate fully with the ICTY.  It concludes that this failure constitutes a 

violation by the Respondent of its duties under Article VI of the Genocide Convention.   
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-     The question of responsibility for breach of the Court’s Orders indicating 

provisional measures 

          Finally, the Court finds that in respect of the massacres at Srebrenica in July 1995, 

the Respondent failed to fulfil the obligations indicated in the Court’s Order of 

8 April 1993 and reaffirmed in its Order of 13 September 1993 to take all measures 

within its power to prevent commission of the crime of genocide and to ensure that any 

organizations and persons which may be subject to its influence do not commit any acts 

of genocide. 

-     The question of reparation 

          Having made its findings, the Court turns to Bosnia and Herzegovina’s request for 

reparation.  With respect to the violation of the obligation to prevent genocide, the Court 

finds that, since it has not been shown that the genocide at Srebrenica would in fact have 

been averted if the Respondent had attempted to prevent it, financial compensation for 

the failure to prevent the genocide at Srebrenica is not the appropriate form of 

reparation.  The Court considers that the most appropriate form of satisfaction would be 

a declaration in the operative clause of the Judgment that the Respondent has failed to 

comply with the obligation to prevent the crime of genocide. 

          As for the violation of the obligation to punish acts of genocide, the Court finds 

that a declaration in the operative clause that the Respondent is in breach of the 

Convention and that it has outstanding obligations as regards the transfer to the ICTY of 

persons accused of genocide would be appropriate satisfaction. 
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          Finally, with regard to the breach of the Court’s Orders indicating provisional 

measures, the Court decides to include in the operative clause a declaration that the 

Respondent has failed to comply with the Court’s Orders indicating provisional 

measures. 

Composition of the Court 

          The Court was composed as follows:  President Higgins;  Vice-President Al-

Khasawneh;  Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, 

Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov;  Judges ad hoc Mahiou, Kreća;  

Registrar Couvreur. 

          Vice-President Al-Khasawneh appends a dissenting opinion to the Judgment of 

the Court;  Judges Ranjeva, Shi and Koroma append a joint dissenting opinion;  Judge 

Ranjeva appends a separate opinion;  Judges Shi and Koroma append a joint 

declaration;  Judges Owada and Tomka append separate opinions;  Judges Keith, 

Bennouna and Skotnikov append declarations;  Judge ad hoc Mahiou appends a 

dissenting opinion;  Judge ad hoc Kreća appends a separate opinion. 


