Belçika
Belçika’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Yüksek
Yargı Konseyidir. Flaman ve Valon bölgeleri için Yüksek Yargı
Konseyi yirmi ikişer üyeden oluşan iki ayrı kurul olarak
oluşturulmuştur. Her iki kurul üyelerinden oluşan kırk dört üyeli
Genel Kurul bulunmaktadır. Yirmi iki üye hâkim ve savcılar
tarafından hâkim ve savcılar arasından seçilmektedir. Kalan yirmi
iki üyenin sekizi sivil toplum, sekizi hukukçu ve altısı
akademisyenler arasından Parlamento tarafından seçilmektedir.
Yargısal üyelerin altmış dört yaşından genç ve fiilen çalışan
hâkim savcı olması gerekmektedir. Üyeler en fazla dört yıllık bir
süre için ve iki kez seçilebilmektedir. Adalet Bakanı Yüksek
Yargı Konseyinin üyesi değildir. Yüksek Yargı Konseyinde idari
yargı hâkimi olan herhangi bir üye bulunmamaktadır. Zira idari
işlem ve eylemlere karşı doğrudan Yüksek Mahkemeye dava
açılmaktadır. Yüksek Yargı Konseyinin görevleri; yargı
sisteminin işleyişini değerlendirmek, yargı mensuplarının
atanması, şikâyetleri incelemek, kanun teklifleri konusunda görüş
bildirmek ve yargı mensubunun eğitimine ilişkin genel kurallar
belirlemektir. Konseyin disipline ilişkin bir yetkisi yoktur. Ancak
Kurulun bir yargı mensubunun disipline ilişkin bir ihlalde
bulunduğuna karar vermesi durumunda yetkili disiplin makamları
bilgilendirilir. Kurul 2012 yılında “Yargıçlar için Kılavuz,
Prensipler, Değerler ve Nitelikler” isimli Etik İlkeler
yayınlamıştır.

Bulgaristan
Bulgaristan’da hâkim, savcı ve sorgu hâkimleri ile ilgili yargı üst
kurulu Yüksek Yargı Konseyidir. Yüksek Yargı Konseyinin yirmi
beş üyesi bulunmaktadır. Üyelerin on biri Meclis tarafından
(Yedisi hâkim savcılardan, ikisi avukatlardan ve ikisi de hukuk
profesörlerinden olmak üzere) basit çoğunlukla, on biri üç grup

yargı mensubunun kendi genel kurulları tarafından (Hâkimler altı,
savcılar dört, sorgu hâkimleri bir olmak üzere) seçilmektedir.
Seçilmiş üyelerin görev süresi beş yıldır ve arka arkaya
seçilmeleri mümkün değildir. Konseyin diğer üç üyesi ise Yüksek
İdare Mahkemesi Başkanı Yüksek Temyiz Mahkemesi Başkanı
ve Başsavcıdır. Konsey üyelerinden seçimle gelenlerin en az on
beş yıl hukuk mesleğini başarılı ve ahlaki değerler içinde yapmış
olmaları gerekmektedir. Adalet Bakanı Konseyin toplantılarına
başkanlık etmekle birlikte oy hakkı bulunmamaktadır. Yüksek
Yargı Konseyinin görevleri arasında; hâkim, savcı ve sorgu
hâkimlerinin atanma, terfi, tayin ve görevden alınma işlemlerini
yapmak, mesleğe kabul için adayların niteliklerini belirlemek,
hâkim, savcı ve sorgu hâkimleri hakkında disiplin cezaları
uygulamak ve yargının taslak bütçesini kabul etmek sayılabilir.
Bulgaristan Yargıçlarının davranışlarına yönelik etik kurallar
metini mevcuttur. Yargı Etiği kurallarına uymayı teşvik etmek de
Kurulun görevleri arasındadır.

Fransa
Fransa’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Konseyidir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Konseyi yirmi iki üyeden oluşmaktadır. Üyelerin yedi hâkim ve
yedi savcı olmak üzere on dördü seçimle, sekizi ise atamayla
belirlenmektedir. Konsey; Hâkimler Kurulu, Savcılar Kurulu,
Genel Kurul, olmak üzere üç daire halinde görev yapmaktadır.
Kurullarda görev yapan dışarıdan atanan üyeler; iki üye
Cumhurbaşkanı, iki üye Millet Meclisi, iki üye Senato Başkanı,
bir üye Barolar Birliği (Avukat), bir üye Danıştay (Danıştay
üyesi) tarafından seçilmektedir. Hâkimler Kurulunun seçilmiş
üyeleri; Yargıtay Başkanı, bir Yargıtay üyesi, bir istinaf
mahkemesi başkanı, bir asliye mahkemesi başkanı, iki ilk derece
mahkemesi hâkimi, bir ilk derece savcısından oluşmaktadır.

Savcılar Kurulunun seçilmiş üyeleri; Yargıtay Başsavcısı, bir
Yargıtay savcısı, bir istinaf başsavcısı, bir asliye mahkemesi
başsavcısı, iki ilk derece başsavcısı, bir ilk derece mahkemesi
hâkiminden oluşmaktadır. Genel Kurulun seçilmiş üyeleri;
Yargıtay Başkanı, Yargıtay Başsavcısı, bir asliye mahkemesi
başkanı-istinaf mahkemesi başkanı (Dönüşümlü), bir asliye
mahkemesi
başsavcısı-istinaf
mahkemesi
başsavcısı
(Dönüşümlü), iki ilk derece mahkemesi hâkimi, iki ilk derece
savcısından oluşmaktadır. Konsey üyeleri dört yıllık bir süre için
seçilmektedir. Üyeler bir dönem ara vermeden tekrar
seçilememektedir. Fransa’da Adalet Bakanı Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Konseyinde yer almamaktadır. Ancak disiplin işleri
dışındaki toplantılara katılma yetkisi bulunmaktadır. Yargıtay
Başkanı Yüksek Konseyin başkanı, Yargıtay Başsavcısı ise
başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Konseyinin görevleri; Yüksek mahkemelere üye atamak
için Cumhurbaşkanına öneride bulunmak, Başsavcıların ataması
sürecinde görüş vermek, 158 Bakanlığın atanmak üzere öneride
bulunduğu hâkimler için uygun-uygun değildir görüşü vermek,
Bakanlığa bağlı Teftiş Kurulu tarafında soruşturulan hâkim ve
savcıların disiplin işlemlerini yürütmektedir. Kurul, Yargıçlar için
etik yükümlülüklerden bir bilgi havuzu oluşturup, yayınlar.

Hırvatistan
Hırvatistan’da hâkimler ile ilgili yargı üst kurulu Devlet Yargı
Konseyidir. Devlet Yargı Konseyinin on bir üyesi bulunmaktadır.
Konsey üyeleri Meclis tarafından seçilen yedi hâkim, iki hukuk
profesörü ve iki avukattan oluşmaktadır. Mahkeme başkanları,
Konsey üyesi olarak seçilememektedir. Konsey üyeleri dört yıllık
bir süre için en fazla iki dönem seçilebilmektedir. Konsey Başkanı
ise iki yıllık bir süre için seçilmektedir. Devlet Yargı Konseyinin
görevleri; hâkimlerin atama, terfi, tayin ve görevden alınma
işlemlerini yapmak, hâkimler hakkında disiplin cezaları

uygulamak, Mahkeme Başkanlarını atamak ve görevden almak,
Hâkimlerin eğitimini gerçekleştirmek, hâkimleri değerlendirme
tekniklerini belirlemek, hâkimlerin mal varlığı beyanlarının
kontrolünü yapmaktır. Hâkimlerin uyması gereken etik kurallar
bulunmaktadır. Etik kurallara aykırılık halinde yapılacak
işlemlerden Kurul sorumludur.

Hırvatistan’da savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Devlet Savcı
Konseyidir. Devlet Savcı Konseyinin on bir üyesi bulunmaktadır.
Konsey üyeleri Meclis tarafından seçilen yedi savcı, iki hukuk
profesörü ve iki avukattan oluşmaktadır. Başsavcılar, Konsey
üyesi olarak seçilememektedir. Konsey üyeleri dört yıllık bir süre
için en fazla iki dönem seçilebilmektedir. Konsey Başkanı ise iki
yıllık bir süre için seçilmektedir. Devlet Savcı Konseyinin
görevleri; Savcıları görevden almak, 160 Savcıların atama
işlemlerini yapmak ve savcılar hakkında disiplin cezaları
uygulamaktır.

Hollanda
Hollanda’da hâkimler ile ilgili yargı üst kurulu Yargı Konseyidir.
Yargı Konseyi iki hâkim ve iki tecrübeli kamu görevlisi (Özellikle
ekonomi, maliye ve yönetim konularında tecrübeli kişiler) olmak
üzere toplam dört üyeden oluşmaktadır. Üyeler, Güvenlik ve
Adalet Bakanı tarafından önerilerek kraliyet kararnamesi ile
atanmaktadır. Üyeler altı yıllık süre için atanmakta olup görev
süreleri bir defaya mahsus olmak üzere üç yıla kadar
uzatılabilmektedir. Güvenlik ve Adalet Bakanı ile Müsteşarı bu

Konseyde yer almamaktadır. Yargı Konseyinin görevleri; adalet
hizmetlerinin yönetim ve denetimini yapmak, hâkimlerin
denetimini yapmak, yargı sisteminin bütçesini hazırlamak ve
uygulamak, kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek, yasaların
yeknesak uygulanmasını sağlamak, adalet
sisteminin
sözcülüğünü yapmak, mahkemelerin kaynakları nasıl
kullandığına ilişkin Bakana rapor sunmaktır. Hollanda’da savcılar
ile ilgili yargı üst kurulu Savcılar Kuruludur. Savcılar Kurulu üç
ila beş üyeden oluşmaktadır. Kurulun en az üç üyeli olması
gerekmekte olup beş üyenin tamamının atanma zorunluluğu
bulunmamaktadır. 162 Kurul üyeleri kıdemli savcılar arasından
Güvenlik ve Adalet Bakanı tarafından Bakanlar Kurulunca
onaylanmak kaydıyla süresiz olarak atanmaktadır. Kurulun
başkanı ise Kral tarafından kraliyet kararnamesi ile üç yıllığına
atanmaktadır. Başkanın tekrar atanması mümkündür. Güvenlik ve
Adalet Bakanı ile Müsteşarı bu kurulda yer almamaktadır.
Savcılar Kurulu, Güvenlik ve Adalet Bakanlığının sorumluluğu
altında olmakla birlikte ona organik olarak bağlı
bulunmamaktadır. Savcılar Konseyinin görevleri; savcılık
makamına genel ve özel nitelikte görev ve yetkiye ilişkin talimat
vermek, savcı ve polisi etkili soruşturma yapıp yapmadıkları
hususunda denetlemektir. Etik kurallara uyulmasının teşvik
edilmesinde Konseyin önemli bir rolü vardır. Dürüstlük ilkesi
hususundaki farkındalığın güçlendirilmesi Konseyin kilit
hedefidir.

İngiltere
İngiltere ve Galler Bölgesi Hâkimler Konseyi 1873 tarihli Kanun
uyarınca kurulmuş olup, 2005 tarihli Anayasal Reform Kanunu
Konseye mevzuatta statü vermiştir. Hâkimler Kurulu yirmi dokuz
üyeden oluşmaktadır. Üyelerden on altısı temsilci, dokuzu doğal,
üçü seçilmiş ve biri oy hakkı bulunmayan üyedir. Üyelerden yirmi
sekizi hâkimdir. Hâkimler Kurulunun başkanı Baş Hâkimdir.

Üyelerin bir kısmı tam zamanlı olarak çalışmayıp görev süreleri
üç yıl olarak uygulanmaktadır. Bu üyelerin görev süresi Baş
Hâkimin takdiri ile bir yıl uzatılabilmektedir. Hâkimler
Kurulunun görevleri; yargı mensupları için etik kurallarını
belirlemek, yargı atamaları komisyonunun üç üyesini seçmek,
gerektiğinde Baş Hâkime tavsiyede bulunmaktır. Kurulun,
hâkimlerin atanması, yargısal faaliyetlerinin değerlendirilmesi,
eğitimi, tayini ve disiplin işlemlerine ilişkin herhangi bir yetkisi
bulunmamaktadır. Savcılar açısından; İngiltere’de savcılar ile
ilgili bir üst yargı kurulu bulunmamaktadır.

İspanya
İspanya’da hâkimler ile ilgili yargı üst kurulu Genel Yargı
Konseyidir. Genel Yargı Konseyi, Parlamentonun tavsiyesi
üzerine Kraliyet Kararnamesi ile atanan on ikisi yargı teşkilatı
içinden diğer sekizi ise avukatlar ve hukukçular arasından olmak
üzere toplam yirmi üyeden oluşmaktadır. On üye Senato, on üye
Temsilciler Meclisi tarafından 3/5 çoğunlukla beş yıl için
seçilmektedir. Konseyin başkanı Yargıtay Başkanıdır. Konseyin
Parlamentoya karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Genel Yargı
Konseyinin görevleri; mahkemeleri denetlenmek, mesleğe kabul
işlemi yapmak, yargı ile ilgili konularda politika belirlenmesinde
tavsiyelerde bulunmak, atama, tayin ve terfi işlemleri yapmak,
hâkimlerin eğitim işlerini yapmak, yargı ile ilgili konularda veri
toplamak ve bu verileri değerlendirmek, Yargıtay başkanını Krala
önermek, Anayasa mahkemesine üye atamak (İki üye), yargı
okulunun yapı ve işleyişini düzenlemek, Yargı Teşkilatı Yasasına
görüş bildirmektir.

İspanya’da savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Savcılar Konseyidir.
Konsey üyeleri; Yüksek Mahkeme Başsavcı Vekili, 165 Savcılık
Müfettişi, Yüksek Mahkeme Savcısı, Adalet Yüksek Mahkemesi
veya Bölge Mahkemesi Savcısı, İl savcısı, Savcılık İdaresinde
savcı olarak çalışan üç üye, Avukatlık yapan savcı kategorisinde
çalışan üç üye, Şeklindedir. Savcılar Konseyinin üyeleri (Devlet
Genel Savcısı, Yüksek Mahkeme Başsavcı Vekili ve Savcılık
Müfettişi hariç olmak üzere) dört yıllık dönem için Savcılık
İdaresi üyeleri tarafından seçilmektedir. Kararlar, oy çoğunluğu
ile alınmaktadır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu belirleyici
olmaktadır. Savcılar Konseyinin görevleri;
Devlet Genel
Savcısına görüş bildirmek, savcılık mensuplarının terfilerine
yönelik raporlar hazırlamak, savcılık İdaresindeki birimlerin
birbirinden farklı yapı ve işleyişine göre yeknesaklık sağlamak
üzere genel kriterleri oluşturmak, atamalara ilişkin pozisyon ve
isim önerisinde bulunarak görüş beyan etmek, savcılık İdaresinin
farklı organlarında görev yapan başsavcılar tarafından verilen
disiplin soruşturmalarına ilişkin kararlara karşı yapılan itirazları
değerlendirmek ve savcılık mesleğine ilişkin reformist
düzenlemeler yapmaktır.

İtalya
İtalya’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Yüksek Yargı
Konseyidir. Yüksek Yargı Konseyi yirmi yedi üyeden
oluşmaktadır. Üyelerin üçü tabii üye statüsünde olan
Cumhurbaşkanı, Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay
Başsavcısıdır. Yirmi dört üye ise seçimle konseye katılmaktadır.
Seçimle gelen yirmi dört üyenin on altısı adli yargı
mensuplarından, sekizi ise Parlamento tarafından seçilen hukukçu
akademisyenler veya en az on beş yıllık meslek deneyimi bulunan
avukatlardan oluşmaktadır. Üyeler dört yıllık bir süre için
seçilmektedir. Seçimle gelen üyeler iki dönem üst üste tekrar
seçilememektedir. Adalet Bakanı ve müsteşarı kural olarak

Konsey toplantılarına katılamamaktadır. Ancak Başkanın talebi
üzerine veya uygun gördüğü durumlarda bilgi vermek veya
açıklamalarda bulunmak üzere Konsey toplantılarına
katılabilmektedirler. Diğer taraftan Adalet Bakanının Yüksek
Yargı Konseyi yeterliliğine ilişkin hususlarda talep ve yorumlarda
bulunma yetkisi mevcut bulunmaktadır. Adalet Bakanı hâkimler
hakkında disiplin soruşturması başlatabilmektedir ancak bu
soruşturmalarda yargı yetkisi münhasıran Yüksek Yargı
Konseyine ait bulunmaktadır. Yüksek Yargı Konseyinin
görevleri; adli hâkimlerin atama, mesleki değerlendirme ve
kariyer ilerlemeleri işlemlerini yapmak, disiplin soruşturması
yapmak, hâkimler ve ailelerine verilen ödeneklerin dağıtımını
yapmak, idari ve yarı-idarileri hâkimleri atamak, onursal
hâkimleri göreve getirmek ve görevden almak, 167 Bakanlığa,
yargı, yargının idaresi ve yukarıda sayılan diğer hususlara ilişkin
tüm kanun tasarıları hakkında görüş bildirmektir. Kurulun yargı
etiği alanında özel bir görevi bulunmamaktadır; ancak bu husus
hâkim ve savcıların bağımsızlığı ile tarafsızlığı göz önünde
bulundurulduğunda
yargıçların
düzenli
aralıklarla
gerçekleştirdikleri mesleki değerlendirme alanına girmektedir.

Macaristan
Macaristan’da hâkimler ile ilgili iki yargı üst kurulu
bulunmaktadır. Bunlar Ulusal Yargı Bürosu ve Ulusal Hâkimler
Komitesidir. Her iki kurulun görevleri birbirinden farklı
düzenlenmiştir. Ulusal Yargı Bürosu Ulusal Yargı Bürosu
mahkemelerin merkezi ve idari işlerini yönetmektedir. Ulusal
Yargı Bürosu başkanı en az beş yıl hâkimlik yapanlar arasından
Cumhurbaşkanının tavsiyesi üzerine Parlamento üyelerinin
2/3’ünün oyuyla dokuz yıllık süre için seçilmektedir. Ulusal Yargı
Bürosu Başkanının görevleri; yargıyı temsil etmek,
mahkemelerin bütçeleri ile ilgili işlere bakmak, personel işlerini
yönetmek, mahkemelerin genel yönetimini gerçekleştirmek,

mahkemelerin iş durumlarını değerlendirmek, eğitim ile ilgili
işleri yapmak, bilgilendirmede bulunmaktır. Ulusal Hâkimler
Komitesi Ulusal Hâkimler Komitesi mahkemelerin merkezi
yönetimini denetleyen bir denetim organı olarak hareket
etmektedir. Komitenin mahkemelerin yönetimine ilişkin görevleri
de bulunmaktadır. Ulusal Hâkimler Komitesi yedisi bölge
mahkemesi, beşi genel mahkeme, biri temyiz mahkemesi, biri iş
ve idare mahkemesi hâkimleri ile bir diğeri de Anayasa
Mahkemesi başkanı olmak üzere on beş üyeden oluşmaktadır. 169
Ulusal Hâkimler Komitesinin; bütçe planlaması, genel merkezi
yönetim, istatistiklerin toplanması alanında dava tahsisi ve iş yükü
değerlendirmesi, insan kaynakları ve eğitim alanlarında görevleri
bulunmaktadır. Macaristan’da savcılar ile ilgili yargı üst kurulu
savcılar üst kuruludur. Ulusal Yargı Konseyi 10 Kasım 2014
tarihinde yargı etiği kurallarını yürürlüğe koymuştur.

Romanya
Romanya’da hâkim ve savcılar ile ilgili üst yargı kurulu Yüksek
Yargı Kuruludur. Yüksek Yargı Kurulu on altı seçilmiş ve üç
atanmış olmak üzere on dokuz üyeden oluşmaktadır. Yüksek
Yargı Kurulunun atanmış üyeleri; Adalet Bakanı, Yüksek
Temyiz ve Adalet Mahkemesi Başkanı, Yüksek Temyiz ve Adalet
Mahkemesi Başsavcısıdır. Yüksek Yargı Kurulunun seçilmiş
üyeleri; yerel mahkemeler, bölge mahkemeleri, istinaf
mahkemeleri ile Yüksek Temyiz ve Adalet Mahkemesi
hâkimlerinden oluşan genel kurul tarafından seçilen dokuz hâkim
üye, yerel mahkemeler, bölge mahkemeleri, istinaf mahkemeleri
ile Yüksek Temyiz ve Adalet Mahkemesi savcılarından oluşan
genel kurul tarafından seçilen beş savcı üye, Romanya Senatosu
tarafından sivil toplum temsilcileri arasından seçilen iki üyedir.
Seçilmiş üyelerin görev süresi altı yıl olup tekrar seçilmeleri
mümkün değildir. Seçilmiş üyelerden sivil toplum temsilcileri

genelde tecrübe sahibi avukatlar ile hukuk profesörlerinden
seçilmektedir. Adalet Bakanı doğal üye olmakla birlikte Kurulun
toplantılarına başkanlık yapmamakta ve sadece bir oy hakkı
bulunmaktadır. 171 Adalet bakanı disiplin konularında oy
kullanamamaktadır. Adalet Bakanının Kurul üzerinde herhangi
bir yetkisi bulunmamaktadır. Kurulun seçilmiş üyeleri arasından
bir yıllığına başkan ve başkan yardımcısı seçmektedir. Teamül
olarak hâkimler arasından başkan, savcılar arasından başkan
yardımcısı seçilmektedir. Yüksek Yargı Kurulunun görevleri
hâkim ve savcıların; Mesleğe alınmaları, Terfi, atama, geçici
görevlendirilmeleri, Emekliliğe sevki ve görevden alınmaları,
Mesleki kariyerlerine dair tüm kararları, Disiplin işlemleri,
Konusunda karar almak ve yürütmekten ibarettir. Kurul adli etik
ve sorumluluk kurallarını onaylar, profesyonel etik kurallarına
herkesin uymasını temin eder.
Danimarka
Danimarka’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu
Mahkeme İdaresidir. Mahkeme İdaresi on bir üyeden oluşan
yöneticiler kurulu tarafından yönetilmektedir. Seçilmiş üyelerin
görev süreleri dört yıldır. Üyeler sekiz mahkeme temsilcisi, bir
avukat ve iki üye özel yönetim ve toplumsal anlayış
temsilcilerinden oluşmaktadır. Üyeler tekrar seçilebilir. Mahkeme
İdaresinin görevleri ; Danimarka Mahkeme İdaresi adli atamaları
ele almaz. Resmi olarak, Adli Atama Konseyi tarafından önerilen
yargıçlar Adalet Bakanlığının tavsiyesi üzerine Kraliçe tarafından
atanır. Adli Atama Konseyi önerilerinin Adalet Bakanlığı
tarafından izlenmesi öngörülmüştür. Danimarka Mahkeme
İdaresi, Adli Atama Konseyine sekretarya olarak hizmet
etmektedir. Başkan yardımcısı yargıçlar, Danimarka Mahkeme
İdaresi tarafından istihdam edilmektedir. Başkan yardımcısı
yargıçlar, gerek doğrudan hukuk fakültelerinden gerekse de çeşitli
yasal görevlendirmelerde, örneğin bir avukatlık ofisi ya da
bakanlık gibi yerlerde, birkaç yıl deneyim sahibi olduktan sonra

alınırlar.Danimarka Mahkeme İdaresi yargıçlar ve başkan
yardımcısı yargıçlar dâhil olmak üzere tüm mahkeme çalışanların
eğitiminden sorumludur. Her yıl, kapsamlı bir eğitim kataloğu
yayınlanmaktadır
ve
çok
sayıda
eğitim
faaliyeti
düzenlenmektedir.
Yargıçlara yönelik disiplin soruşturmaları alanında yetki
bulunmamaktadır.

İrlanda
İrlanda’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu
Mahkemeler İdaresidir. Mahkemeler İdaresi Kurulu on yedi
üyeden oluşmaktadır. Seçilmiş üyelerin görev süreleri üç yıldır.
Üyeler dokuz hâkim ve sekiz sivil toplum temsilcilerinden
oluşmaktadır. Üyeler tekrar seçilebilirler. Başkan, Mahkemeler
İdaresinin tâbi başkanıdır. Başkan yardımcısı bulunmamaktadır.
Mahkemeler İdaresinin tüm kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
Mahkeme İdaresinin görevleri; mahkemeleri yönetmek,
hâkimlere destek hizmetleri sağlamak, topluma mahkeme
sistemleri hakkında bilgi sağlamak, mahkeme binaları sağlamak,
bu binaları idare etmek ve bakımını sağlamak, mahkemeyi
kullananlara imkânlar sağlamaktır.

Letonya
Letonya’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Yargı
Kuruludur. Yargı Kurulu on beş üyeden oluşmaktadır. Seçilmiş
üyelerin görev süreleri dört yıldır. Üyelerin tekrar seçilme hakkı
vardır; ancak iki dönem üst üste seçilemezler.

Yargı Kurulunun görevleri ; Yasama organının, güçlerin ayrılığı
ilkesine uygun bir şekilde, Yargı Kurulundan görüş istemeye ve
bu görüşü dinlemeye hakkı vardır. Yasama organı mahkemelerin
işleyişini doğrudan etkileyen hususlarda Yargı Kuruluna görüş
bildirme imkânı tanımak zorundadır; ancak bu hususlardaki
kararların alınması yine yasama organının yetkisindedir. Yasama
organının yargı görüşüne katılmama hakkı vardır, ama bu görüşü
dinlemek ve gerekli saygıyı ve anlayışı göstermek zorundadır (18
Ocak 2010 tarihli, 2009-11-01 sayılı Anayasa Mahkemesi
kararından).

Litvanya
Litvanya’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Yargı
Konseyidir. Yargı Konseyi yirmi üç üyesi bulunmaktadır.
Üyelerin yirmisi Yargıçlar Genel Kurulu Toplantısında (Yüksek
Mahkeme, Yüksek İdare Mahkemesi, Yargıtay’dan üç yargıç, her
bir bölge mahkemesinden 1 yargıç, bütün bölge idare
mahkemelerini temsil eden bir yargıç ve her bir bölge
mahkemesinin faaliyet alanı içerisinde yer alan tüm şehir
mahkemelerinden 1 yargıç olmak üzere) , tabi görevli üç üyeden
(Yüksek Mahkeme Başkanı, Yargıtay Başkanı, Yüksek İdare
Mahkemesi Başkanı) oluşmaktadır. Seçilmiş üyelerin görev
süreleri dört yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı Yargı Konseyi
üyeleri tarafından iki yıllık bir dönem için seçilirler. Yargıçların,
Başkanın, Başkan Yardımcısının ve mahkeme bölümleri
Başkanının atanması, terfii, tayini ve görevden alınmasına ilişkin
olarak ve bunun yanı sıra mahkemelerdeki yargıç sayısının
belirlenmesine
ve
değiştirilmesine
ilişkin
olarak
Cumhurbaşkanına bilinçli tavsiyelerde bulunmak suretiyle,
yargıçlar sınıfının oluşturulmasında yer alır.

İskoçya
İskoçya’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Adalet
Konseyidir. Adalet Konseyi on altı üyeden oluşmaktadır. Seçilmiş
üyelerin görev süreleri kendilerini atayan kurum tarafından
belirlenen süreler boyunca olmaktadır. Üyelerin tekrar seçilme
hakkı vardır. Devlet Başkanı, İskoçya Adalet Konseyi’nin
başkanıdır. Alt Komitelerinin başkanları, konsey tarafından
seçilir. Adalet Konseyinin görevleri; adalet mekanizmasının
bağımsızlığını korumak, adaletin usulünce yönetilmesini teşvik
etmek, hâkimlerin eylem ve bakış açılarını bu doğrultuda
koordine etmek, adlî sistem mensuplarının profesyonel ve özel
çıkarlarını korumak, adlî sistem mensuplarına, etik konular ile,
adaletin
usulünce
yönetilmesi
hususlarındaki
kafa
karışıklıklarında rehberlik etmek, adlî sistemin farklı dalları
arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, gerektiğinde farklı görüşleri
derleyip birleştirmek, başkanın adlî sisteme ilişkin mevzulardan
haberdar olması amacıyla bilgi ve öneri sunmak, adlî sistemi
ilgilendiren tüm meseleleri ele almaktır.

Malta
Malta’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Adalet
Yönetimi Komisyonudur. Malta Adalet Yönetimi Komisyonu on
üyeden oluşmaktadır. Seçilmiş üyelerin görev süreleri dört yıldır.
Malta Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Komisyonun resen
başkanıdır. Komisyonun resen başkan yardımcısı Adalet Baş
Müfettişidir. Adalet Yönetim Komisyonunun görevleri; üst ve alt
mahkemelerin çalışmalarını denetleyerek, adaletten sorumlu
devlet bakanı'na, mahkemelerin daha etkin şekilde işlemesini
sağlayacak yöntemler ile çözüm yolları hususunda öneriler
sunmak, adaletten sorumlu devlet bakanı'na, adalet yönetiminin
yapısına ilişkin hususlarda öneriler sunmak, ve kanunun atadığı
diğer işlevler şeklindedir.

Polonya
Polonya’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Milli
Adalet Konseyidir. Milli Adalet Konseyi yirmi beş üyeden
oluşmaktadır. Seçilmiş üyelerin görev süreleri dört yıldır.
Üyelerin tekrar bir kez daha seçilme hakkı vardır. Başkan ve
başkan yardımcısı konsey tarafından seçilir. Milli Adalet
Konseyinin görevleri; adlî sistem ve hâkimlere ilişkin kural
niteliğindeki taslak kanunlar hususunda görüş bildirmek ve bu
husustaki başvuruları iletmektir. Hâkimlerin uyması gereken
profesyonel etik kurallarını, bu kuralları belirleyen ilkeleri
benimsemek ve bu etik kurallarına uyulduğundan emin olmak.

Portekiz
Portekiz’de hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Yüksek
Adalet Konseyidir. Yüksek Adalet Konseyi on yedi üyeden
oluşmaktadır. Seçilmiş üyelerin görev süreleri o üyeyi atayan
kurumdaki görev süreleri ile aynıdır. Buna göre:
Cumhurbaşkanı'nca atananların görev süresi 5 yıl, parlamento
tarafından atanan üyelerin görev süresi 4 yıl, seçilmiş adlî üyelerin
görev süresi 3 yıldır. Üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır. Fakat
seçilmiş hâkim üyeler için bu yalnızca bir kez gerçekleşebilir.
Meslek dışı üyelerin üyeliklerinin yenilenmesinde sınırlama
bulunmamaktadır. Yüksek Mahkeme Başkanı, Konseyin de
başkanıdır.
Yüksek Adalet Konseyinin görevleri ; Hakimlerin atanması,
görev alması, nakilleri ve terfileri, konseyin yetkinlik alanında
bulunmaktadır. Konsey, adlî sisteme ilişkin yasal kanunlar,
hakimlerin statüsü hususlarında görüş bildirme, ve genel anlamda
adlî sistemin etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat

geliştirerek Adalet Bakanlığı'na bu mevzuat önerilerini teklif etme
yetkisine sahiptir.

Slovakya

Slovakya’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Slovak
Cumhuriyeti Adli Konseyidir. Slovak Cumhuriyeti Adli Konseyi
on sekiz üyeden oluşmaktadır. Seçilmiş üyelerin görev süreleri
beş yıldır. Üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır. Fakat iki
dönemden fazla değildir. Slovak Cumhuriyeti Adlî Konseyi
Başkanı, konsey üyeleri arasından, gizli oyla seçilir.
Slovak Cumhuriyeti Adli Konseyinin görevleri ; konseye, adlî
sistemin yapısını belirleyecek, genel anlamda bağlayıcı kararlara,
mahkemelerdeki işleyişe ve hakimlerin statüsüne dair; ayrıca, adlî
sisteme ilişkin olarak millî konseye yahut hükümete görüşme için
sunulacak belgelerin tekliflerine dair görüş bildirme yetkinliği
tanır. Adlî Konsey Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa
ile adaletin idaresine, anayasal kanunlara ve uluslararası
antlaşmalara ilişkin yasal yönetmeliklere uyum hususunda işlem
başlatmasını sağlayabilir.

Slovenya
Slovenya’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu Yeni Adli
Konseydir. Yeni Adli Konseyi on bir üyeden oluşmaktadır.
Seçilmiş üyelerin görev süreleri altı yıldır. Her 3 yılda bir, 2 ya
da 3 üye, Millî Meclis tarafından seçilir, ve 3 üye, daimi adlî
görevlerde bulunan hakimler arasından, yine daimi adlî
görevlerde bulunan hakimlerce seçilir. Üyelerin tekrar seçilme
hakkı vardır.

Slovenya Yeni Adli Konseyinin görevleri; konsey, Millî Meclis’e,
adlî görevlere seçilecek adayları teklif eder, hakimleri,
atanacakları kurumun (bakanlık, Adlî Konsey, Yüksek Mahkeme
vb.) sorumlu çalışanının görüşü üzerine atar, Slovenya
Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı hariç mahkeme
başkanlarını atar ya da görevden alır, Daha üst pozisyonlara
terfiye ya da derece ilerlemesinin daha hızlı olup olmayacağına,
en üst düzey hakim pozisyonuna ya da daha üst adlî pozisyonlara
terfiye karar verir, adlî çalışanın adlî görevle uyumlu olup
olmadığına
karar
verir,
hakimlerin
çalışmalarının
değerlendirilmesi hususunda nitel ve nicel ölçütleri belirler, yasal
haklarının, görevinin icrası esnasında bağımsızlığının ya da yargı
bağımsızlığının ihlâl edildiğini düşünen bir hakimin itirazlarını
dinler ve itirazların meşruiyeti hususunda karar verir.

Kuzey İrlanda
Kuzey İrlanda’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu
Hâkimler Konseyidir. Hâkimler Konseyi on bir üyeden
oluşmaktadır. Seçilmiş üyelerin görev süreleri üç yıldır. Üyelerin
tekrar seçilme hakkı vardır. Hâkimler Konseyinin tüm üyeleri
Adalet Başmüfettişi tarafından seçilen hâkimlerden oluşmaktadır.
Kuzey İrlanda Hâkimler Konseyinin görevleri ; adlî bağımsızlığı
korumak, adaletin usulünce yönetilmesini sağlamak, hâkimlerin
eylem ve bakış açılarını bu doğrultuda koordine etmek, adaletin
tecellisini sağlamak, adlî mekanizmaları işletenlerin işlerinin daha
iyi anlaşılmasını sağlamak, kariyer gelişimi ve çeşitlilik ilkelerini
güçlendirmek, adlî sisteme tahsis edilmiş kaynakların
sorumluluğunu almak, gerektiğinde diğer adlî kuruluşlarla ilişki
kurmak, İngiltere'deki, Galler'deki, İskoçya'daki ve İrlanda
Cumhuriyeti'ndeki hakimler konseyleri ile iletişim halinde
bulunmaktır.

