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XII. BALKAN VE AVRO-AKDENİZ YARGI KURULLARI KONFERANSI VE 

GENEL KURULU 

 

GENEL KURUL KARARLARI  

 

10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Burgaz’da gerçekleştirilen XII. Balkan ve Avro-

Akdeniz Yargı Kurulları Ağı Konferansı ve Genel Kurulu sırasında üyeler aşağıdaki kararları 

kabul etmiştir:  

 

2017/1 Sayılı BEMNCJ Genel Kurul Kararı   

Üyeler oy birliğiyle Tüzüğün 6. maddesinin 1. fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesine karar vermişlerdir.  

“Başkan iki yıllık bir görev süresi için genel kurulun nitelikli çoğunluğu tarafından 

seçilir. Başkan tekrar seçilebilir.”  

Genel Kurul’un kararına göre değişiklik kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer.  

 

2017/2 Sayılı BEMNCJ Genel Kurul Kararı  

Üyeler oy birliğiyle “BEMNCJ Organizasyon ve İşleyiş Kurallarını” kabul etmişlerdir 

(Ek.1). Organizasyon ve İşleyiş Kuralları kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer.  

 

2017/3 Sayılı BEMNCJ Genel Kurul Kararı  

Genel Kurulun nitelikli çoğunluğu tarafından Arnavutluk Yüksek Yargı Kurulu üyesi 

Sayın Gjin Gjoni, 2019 yılında gerçekleştirilecek BEMNCJ Genel Kuruluna kadar iki yıl 

süreyle Başkan seçilmiştir.  

 

2017/4 Sayılı BEMNCJ Genel Kurul Kararı   

Genel Kurulun salt çoğunluğu tarafından: 

 Bulgaristan 

 Bosna Hersek 

 Karadağ 

 Macaristan  

 Kosova 

2019 yılında gerçekleştirilecek BEMNCJ Genel Kuruluna kadar iki yıl süreyle BEMNCJ 

yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmiştir. 
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2017/5 Sayılı BEMNCJ Genel Kurul Kararı   

Üyeler BEMNCJ 2017-2018 Çalışma Planını kabul etmiştir (Ek.2).  

 

2017/6 Sayılı BEMNCJ Genel Kurul Kararı   

Üyeler bir sonraki konferansın mesleki konularının şu şekilde olacağına karar vermiştir:  

1. “Hâkimlerin ve savcıların sosyal medya kullanımı” anketiyle beraber “Terörle 

mücadelede yargı kurullarının rolü” 

2. Yargı kurulları ve diğer devlet kurumları arasındaki ilişki 

Bir sonraki Genel Kurul’a 2018 yılı Haziran ayının ikinci yarısında Karadağ ev sahipliği 

yapacaktır.  

 

2017/7 Sayılı BEMNCJ Genel Kurul Kararı  

 “Tarafsızlık ve Etik Kodu ve yargının ve tarafsızlığın geleceği” konusuna ilişkin aşağıdaki 

tavsiyeler onaylanmıştır:  

1. Yargıda tarafsızlık önyargısız ve tarafsız kararlarda ve usullerde yansıtılmalıdır. 

2. Yargının tarafsızlığı bireysel davalarda da garanti altına alınmalıdır. Yargının tarafsızlığı 

bir yasada ya da düzenlemede belirtilen uyumsuzluk, red ve davaların şeffaf bir şekilde pay 

edilmesi kurallarıyla yönetilmelidir.  

3. Usule ilişkin garanti kurallarının yanı sıra hâkimin ya da savcının davranışı ve tutumu da 

tarafsızlığı yansıtmalıdır.  

4. Hâkimin ve savcının davranışı ve tutumu konusunda toplumun beklentileri yüksektir. Etik 

Kodunda ya da diğer ilgili yasal normlarda bu beklentilerin yer alması makuldür.  

5. Yargı etiği kuralları özel hayatı ve internet ve sosyal medya kullanımına, profesyonel 

kuruluşlara ve derneklere üyeliğe ilişkin kuralları da kapsamalıdır. Hâkimin ve savcının 

toplumdaki yeri ve rolüyle temel etik davranış kuralları da hesaba katılmalıdır ve özel 

hayata müdahale etmeden ve hiçbir bireyin ifade özgürlüğünü çiğnemeden internet 

üzerinden iletişime ilişkin belli sınırların koyulması sağlanmalıdır.  

 

“Terörle mücadelede yargı kurullarının rolü” konusuna ilişkin aşağıdaki tavsiyeler 

onaylanmıştır:  

1. Güvenlik ve kesintisiz işleyiş garantisi yargının olması gerektiği gibi işleyişi konusunda 

anahtar noktalardır. Hâkimlerin ve savcıların bireysel olarak korunması ve adliyelerin 

güvenliği yargı kuruluşlarının başarılı bir şekilde işlemesi için temel öneme sahiptir.   

2. Hâkimlerin ve savcıların bireysel olarak korunması dijital saldırılara karşı korunmayı ve bu 

saldırılara son vermeyi de içermektedir. Herhangi bir krizi önlemek için hâkimler ve 

savcılar sosyal medya ve internet kullanımında sorumlu bir şekilde davranarak son derece 

özenli ve dikkatli olmalıdır.  

3. Elektronik bilgilerin korunması, belgelenmesi ve onaylanmasının sağlanması kamu yararını 

bireysel bilgi korunması ve belgelenmesi konusunda desteklemektedir. 
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4. Hâkimlerin ve savcıların tarafsız ve bağımsız yargıyı garanti altına almak için yolsuzluk 

girişimine karşı uygun araçları bulunması gerekmektedir. Detaylı düzenleme 

önerilmektedir.  

5. Artan terör tehdidiyle ilişkili olarak yargının hızlı ve etkili çözümler gerektiren durumlara 

hazırlıklı olması gerekmektedir. Etkili bir karşı saldırıda bulunabilmek için tüm kurumların 

ve tüm uluslararası toplumun ortak çabalarına ihtiyaç duyulduğunu dikkate almak 

gerekmektedir. 

 

 

Arnavutluk Yüksek Yargı Konseyi 

Sayın Gjin Gjoni 

Üye 

 

 

 

İtalya Yüksek Yargı Kurulu 

       Sayın Paola Balducci 

     Üye 

 

 

 

 

Karadağ Yargı Kurulu 

Sayın Mladen Vukcevic 

            Başkan  

 

 

 

 

Macaristan Yargı Ulusal Ofisi 

     Sayın Dr. Péter Bózso 

              Temsilci 

 

 

 

Kosova Yargı Kurulu 

  Sayın Nehat Idrizi  

           Başkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaristan Yüksek Yargı Kurulu 

Sayın Dimitar Kostadinov Uzunov 

     Temsilci 

 

 

 

Bosna Hersek Yüksek Yargı  

        ve Savcılık Kurulu  

       Sayın Ruzica Jukic  

        Başkan Yardımcısı 

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 

      Sayın Turan Kuloğlu 

  Genel Sekreter Yardımcısı  

 

 

 

 

Macaristan Ulusal Yargı Kurulu 

       Sayın Dr. Levente Simon  

                  Başkan 

 

 

 


