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AMERİKA KITASININ DA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VAR…
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi(INTER-AMERICAN COURT OF
HUMAN RIGHTS)’ne doğrudan başvuru hakkına yalnızca Amerika Kıtası Komisyonu ve
Amerika Sözleşmesine taraf devletler sahiptir. Bir birey, grup veya organizasyon ise,
şikayetini öncelikle Inter-American Komisyonu'na iletmeli(İNSAN HAKLARI AMERİKAN
SÖZLEŞMESİ "SAN JOSE PAKTI, KOSTA RİKA" Madde 61/1). Şikayet belirli şartları
karşılarsa, Komisyon davayı Mahkemeye gönderecektir.
Norm şöyle;
Article 61
1. Only the States Parties and the Commission shall have the right to submit a case to the
Court.
2. In order for the Court to hear a case, it is necessary that the procedures set forth in Articles
48 and 50 shall have been completed.
Tercümesi ise şöyle;
Madde 61
1. Yalnızca Taraf Devletler ve Komisyon Mahkemeye dava gönderme hakkına sahip
olacaktır.(UCM’yi andırıyor…Onun Savcısının yerine Komisyon filtre olmuş)
2. Mahkemenin bir davayı görmesi için 48. ve 50. maddelerde belirtilen prosedürlerin
tamamlanmış olması gerekmektedir.
Normları şöyle;
Article 48
1. When the Commission receives a petition or communication alleging violation of any of the rights protected by this Convention, it shall
proceed as follows:
a. If it considers the petition or communication admissible, it shall request information from the government of the state indicated as being
responsible for the alleged violations and shall furnish that government a transcript of the pertinent portions of the petiti on or
communication. This information shall be submitted within a reasonable period to be determined by the Commission in accordance with the
circumstances of each case.
b. After the information has been received, or after the period established has elapsed and the information has not been received, the
Commission shall ascertain whether the grounds for the petition or communication still exist. If they do not, the Commission shall order the
record to be closed.
c. The Commission may also declare the petition or communication inadmissible or out of order on the basis of information or evidence
subsequently received.

d. If the record has not been closed, the Commission shall, with the knowledge of the parties, examine the matter set forth in t he petition or
communication in order to verify the facts. If necessary and advisable, the Commission shall carry out an investigation, for the effective
conduct of which it shall request, and the states concerned shall furnish to it, all necessary facilities.
e. The Commission may request the states concerned to furnish any pertinent information and, if so requested, shall hear oral statements or
receive written statements from the parties concerned.
f. The Commission shall place itself at the disposal of the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the
basis of respect for the human rights recognized in this Convention.
2. However, in serious and urgent cases, only the presentation of a petition or communication that fulfills all the formal requirements of
admissibility shall be necessary in order for the Commission to conduct an investigation with the prior consent of the state in whose territory
a violation has allegedly been committed.

Tercümesi böyle;
Madde 48
1. Komisyon, bu Sözleşme ile korunan haklardan herhangi birinin ihlal edildiğini iddia eden
bir dilekçe veya iletişim aldığında, aşağıdaki şekilde hareket edecektir:
a. Dilekçe veya yazışmanın kabul edilebilir olduğunu düşünürse, iddia edilen ihlallerden
sorumlu olduğu belirtilen devletin hükümetinden bilgi isteyecek ve dilekçe veya iletişimin
ilgili kısımlarının bir kopyasını bu hükümete sunacaktır. Bu bilgiler, her bir vakanın
koşullarına göre Komisyon tarafından belirlenecek makul bir süre içinde sunulacaktır.
b. Bilgi alındıktan sonra veya belirlenen süre geçtikten ve bilgi alınmadıktan sonra,
Komisyon, dilekçenin gerekçesinin mi yoksa iletişim stilisti mi olduğunu tespit eder. Aksi
takdirde, Komisyon kaydın kapatılmasını emredecektir.
c. Komisyon ayrıca daha sonra alınan bilgi veya delillere dayanarak dilekçe veya yazışmanın
kabul edilemez veya usulsüz olduğunu beyan edebilir.
d. Kayıt kapatılmadıysa, Komisyon, gerçekleri doğrulamak için, tarafların bilgisi dahilinde
dilekçe veya iletişimde belirtilen konuları inceleyecektir. Gerekirse ve tavsiye edilirse,
Komisyon, etkin bir şekilde yürütülmesini talep edeceği bir soruşturma yapacak ve ilgili
devletler ona gerekli tüm kolaylıkları sağlayacaktır.
e. Komisyon, ilgili devletlerden herhangi bir kalıcı bilgi vermelerini isteyebilir ve talep
edilmesi halinde sözlü beyanları dinler veya ilgili taraflardan yazılı beyanlar alır.
f. Komisyon, bu Sözleşmede tanınan insan haklarına saygı temelinde konunun dostane bir
şekilde çözülmesine ulaşmak amacıyla ilgili tarafların emrinde olacaktır.
2. Bununla birlikte, ciddi ve acil durumlarda, Komisyon'un devletin önceden rızasıyla bir
soruşturma yürütebilmesi için, herhangi bir ihlalin iddia edildiği gibi, yalnızca kabul
edilebilirliğin tüm resmi gerekliliklerini yerine getiren bir başvuru veya tebligatın sunulması
gerekir.
Sonuç olarak; bir TC. yurttaşı olarak, Avukat olarak neden taaaa Türkiye’yi zehirleyen
mesela Monsanto Tarım Zehir İlacı Firması için buraya bulaşmayayım, bulaşmayalım?
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