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Otegi Mondragon ve Diğerleri/İspanya Davası’nda, 

Başkan Vincent A. De Gaetano, 

Yargıçlar Helen Keller, 

Dmitry Dedov, 

Pere Pastor Vilanova, 

Alena Polackova,, 

Jolien Schukking, 

Maria Elosegui,  

Ve Bölüm Yazı İşleri Müdürü Stephen Philips’in katılımıyla oluşturulan ve Daire hâlinde toplanan Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi (Üçüncü Bölüm) 16 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdiği kapalı müzakerenin 

ardından aynı tarihte kabul edilen şu kararı almıştır: 

 

USUL 

1. Dava, beş İspanyol vatandaşı Bay Arnaldo Otegi Mondragon, Bayan Jacinto Garcia, Bay Diez 

Usabiaga, Bayan Zabaleta Telleria ve Bay Rodriguez Torrez (“başvurucular”) tarafından 14 

Ocak 2015 tarihinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 

(“Sözleşme”) 34. Maddesi uyarınca Mahkeme nezdinde İspanya Krallığı’na karşı yapılan 

4184/15, 4317/15, 4323/15, 5028/15 ve 5053/15 sayılı başvurulardan kaynaklanmaktadır. 

2. Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci başvurucular Bilbao’da (İspanya) görev yapan avukat J. 

Goirizelaia Ordorika ile Cenevre’de (İsviçre) görev yapan avukat O. Peter tarafından temsil 

edilmişlerdir. Üçüncü başvurucu Donostia’da görev yapan avukat Iruin Sanz tarafından temsil 

edilmiştir. İspanyol Hükümeti (“Hükümet”) ise Savcı R. A. Leon Cavero tarafından temsil 

edilmiştir. 

3. Sözleşme’nin 6 § 1 Maddesi uyarınca güvence altına alınan tarafsız bir mahkeme önünde adil 

yargılanma hakkına ilişkin şikâyet 3 Kasım 2015 tarihinde Hükümete iletilmiş olup 4184/15, 

4317/15, 5028/15 ve 5053/15 sayılı kalan başvurular Mahkeme İçtüzüğü’nün 54 § 1 Maddesi 

uyarınca kabul edilemez ilan edilmiştir. Mahkeme aynı tarihte başvuruları birleştirmeye karar 

vermiştir. 

 
OLAYLAR 

I. DAVA KONUSU OLAYIN KOŞULLARI 

 

4. Başvurucular sırasıyla 1958, 1977, 1956, 1081 ve 1979 doğumludurlar (bkz. ek). 

 

A. Birinci başvurucuyla ilgili Audiencia Naciona l1 önünde daha önce yapılan yargılamalar 

                                                 
1 İspanya’da özel yetkili bir yüksek mahkeme 
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5. Birinci başvurucu 2 Mart 2010 tarihinde Audiencia Nacional Dördüncü Bölüm heyeti 

tarafından teröre teşvik [terör örgütü propagandası] (enaltecimiento del terrorismo) 

nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Başvurucu yasadışı toplantı ve örgütlenmelere 

katılmak (Reunion ilicita y asociation ilitica) suçlarından ise beraat etmiştir. 

6. Birinci başvurucu, diğer itirazlarının yanısıra, Audiencia Nacional Dördüncü Bölüm Başkanı’nın 

ve verilen kararın raportör hâkiminin (bundan sonra “mahkeme başkanı” olarak anılacaktır) 

yargılama sırasında kendisine hasmane bir tavır sergilemesi nedeniyle tarafsız olmadığı 

iddiasıyla Yargıtay’a (Yüksek Mahkeme’ye) temyiz başvurusunda bulunmuştur. 

7. Birinci başvurucu, özellikle, duruşma sırasında ifadesini tamamlar tamamlamaz mahkeme 

başkanının kendisine ETA (Euskadi Ta Askatasuna, eski Bask milliyetçisi ve ayrılıkçı silahlı 

örgüt) tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınayıp kınamadığını sorduğunu öne 

sürmektedir. Birinci başvurucu soruyu yanıtlamayı reddetmiştir. Mahkeme başkanı ise “bu 

soruya yanıt vermeyeceğini zaten bildiğini” söyleyerek karşılık vermiştir. 

8. Yargıtay 2 Şubat 2011’de mahkeme başkanının duruşma sırasında sarf ettiği ifadelerin 

önyargısızlık veya yansızlık bakımından şüphe yarattığını belirterek birinci başvurucuyu haklı 

bulmuştur. Yargıtay şu noktaları vurgulamıştır: 

“Hâkimin fiilinin önemi ... kendisi tarafından sorulan sorunun bağlamsız bir şekilde 
değerlendirmesine indirgenemeyeceği gibi; isnat edilen suçların niteliği, kanuni vasfı, 
soru ve yanıtın oluştuğu anın yanısıra temyiz başvurucusunun yanıtlamayı 
reddetmesinden sonra yaptığı yorumla da doğrudan bağlantılandırılmasını gerektirir... 
 
Mahkeme başkanı tarafından sorulan soru ve özellikle temyiz başvurucusunun yanıt 
vermeyi reddetmesine verdiği tepki, temyiz başvurucusu tarafından söylenen sözlere 
atfedilen öneme ilişkin... nesnel bir açıdan daha önceden verilmiş bir kararın ifadesi 
olarak yorumlanabilir... Temyiz başvurucusunun, hâkimin [başvurucuya ait ifadelerin] 
cezai niteliği hakkında hızla bir değer yargısı dile getirdiğini düşünmek için nesnel 
gerekçeleri bulunmaktadır.” 

 

9. Yargıtay, kovuşturmayı bir bütün olarak değerlendirdiğinde, mahkeme başkanının (ve davanın 

raportör hâkiminin) birinci başvurucu tarafından dile getirilen tabir ve sözcüklere atfedilmesi 

gereken önemle ilgili olarak birinci başvurucuya karşı önyargılı bir tutum takındığını –bunun 

da işlediği suçla ilgili peşin hüküm oluşmasına neden olduğunu düşünmek için “nesnel 

gerekçeler” bulunduğuna hükmetmiştir. Bu durum sözlü aşama sona ermeden önce, yani, 

(mahkeme heyetinin bütün üyelerinin yanısıra) mahkeme başkanının da kendisine sunulan 

bütün kanıtları değerlendirme fırsatı bulmasından ve başvurucunun son söz hakkını 

kullanmasından önce meydana gelmiştir. Dolayısıyla, başvurucunun söz konusu hâkimin 

tarafsızlığına ilişkin şüpheleri “nesnel olarak haklıdır.” Sonuç olarak, Yargıtay verilen kararı 
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bozarak önceki heyeti oluşturanlardan farklı başka üç hâkimden oluşan yeni bir heyet 

oluşturulması ve yeniden yargılama yapılmasına karar vermiştir. 

10. Sonuç olarak, Audiencia Nacional Dördüncü Bölüm’den yeni ve farklı bir heyet başvurucuyu 

teröre teşvik (terör örgütü propagandası) suçundan yargılamıştır. Audiencia Nacional 22 

Temmuz 2011 tarihinde başvurucunun beraatine karar vermiştir. 

B. Audiencia Nacional önünde bütün başvurucularla ilgili yapılan yargılamalar 

11. 2009 yılında bütün başvurucular hakkında kurmayı amaçladıkları siyasi partinin aslen terör 

örgütü ETA’nın kontrolünde olduğu gerekçesiyle Audiencia Nacional nezdinde cezai 

kovuşturma başlatılmıştır. Başvurucular bu terör örgütüne üye olmakla suçlanmışlardır. Olayın 

unsurlarına “Bateragune Davası” adı verilmiştir. Bu yargılamalar; ilk başvucuruya karşı 

yürütülüp 2 Mart 2010 tarihinde sonlanan ve sonuçta Yüksek Mahkeme tarafından 2 Şubat 

2011 tarihinde bozulan kararı veren aynı hâkimlerin oluşturduğu Audiencia Nacional’in 

4.Bölümünün görev alanına ayrılmıştır.  Bu kez mahkeme başkanı raportör hâkimlik 

yapmamıştır. 

12. Birinci başvurucu, mahkeme başkanının kendisine karşı daha önce gerçekleştirilen ceza 

kovuşturmalarında taraflı ve önyargılı olduğuna dair hâlihazırda bazı belirtiler göstermiş 

olduğu için Bölüm üyelerinin mahkemenin tarafsızlığı bakımından meşru şüpheleri dışlamaya 

yönelik herhangi bir yeterli güvence sağlamadığını öne sürerek heyetin tamamının reddi için 

işlem başlatmıştır. Birinci başvurucuya göre, mahkeme başkanı tarafından daha önce 

gösterilen taraflı [tavır] hâkimlerin tarafsızlığına gölge düşüren nesnel bir durum yaratmıştır. 

Bu durum aynı zamanda Bölüm’ün oluşumu hakkında da öznel bir güvensizlik hâli yaratmıştır. 

13. 26 Nisan 2011 tarihinde Audiencia Nacional bünyesindeki (Yargılama Kanunu 69. Madde 

uyarınca itirazlarla ilgili karar vermek üzere uzmanlardan (ex professo) oluşturulan) özel bir 

daire birinci başvurucu aleyhinde karar vermiştir. Audiencia Nacional’e göre bu yeni 

kovuşturmanın farklı bir amacı, yani, [başvurucunun] terör örgütü üyeliği ve ETA ile güçlü ve 

sabit bağlantılarının varlığı[nın tespit edilmesi] bulunmaktadır ki bunların daha önce kendisine 

isnat edilen teröre teşvik suçuyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ne mahkeme 

başkanının daha önce sorduğu soru (bkz. 7. paragraf) ne de takiben gösterdiği tepki birinci 

başvuruya karşı herhangi bir önyargı belirtisi içermektedir. 

14. Audiencia Nacional 16 Eylül 2011 tarihinde kararını açıklayarak birinci ve üçüncü başvurucuları 

terör örgütü üyesi olmak ve yönetmekten on yıl hapis cezasına çarptırmıştır. İkinci, dördüncü 

ve beşinci başvurucular terör örgütü üyeliğinden sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca 

bütün başvurucular kendilerine verilen hapis cezası süresince seçimlere katılmaktan men 

edilmişlerdir. 
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15. Bütün başvurucular Yargıtay’a temyiz başvurusu yapmışlardır. Birinci ve beşinci başvurucular 

Audiencia Nacional’de yapılan kovuşturmaya yaptıkları itiraz sırasında dile getirdikleri 

argümanların aynısını yineleyerek özellikle Audiencia Nacional’in Dördüncü Bölümü dâhilinde 

oluşturulan heyetin tarafsız olmadığını öne sürmüşlerdir. 

16. Yargıtay 7 Mayıs 2012 tarihinde 2’ye karşı 3 oyla başvurucuların başvurularını kısmen yerinde 

bularak haklarında verilen cezayı birinci ve üçüncü başvurucular bakımından altı yıl altı ay 

hapis cezasına; ikinci, dördüncü ve beşinci başvurucular bakımından da altı yıl hapis cezasına 

düşürmüştür. Seçimlere katılmaktan men edilmelerini ise onamıştır. Ne var ki Yargıtay, daha 

önce yapılan farklı kovuşturmalar sırasında mahkeme başkanı tarafından başvuruculardan 

birine karşı sergilenen tarafgirliğin, hâkimlerin (özellikle mahkeme başkanının) yalnızca birinci 

başvurucuya karşı değil aynı zamanda bütün başvuruculara karşı yeniden taraflı veya önyargılı 

hâle geldiğine inanmak için gerekli eşiğe ulaşılmadığını ilan ederek başvurucuların tarafsız bir 

mahkemede yargılanma haklarının ihlal edildiğine dair iddialarını reddetmiştir. Yargıtay’a 

göre, önceki kovuşturmalar sırasında yaşananlar dışında hâkimlerin taraflı davrandıklarına 

ilişkin iddiaları destekleyen başka bir kanıt bulunmamaktadır. Yargıtay şunları vurgulamıştır: 

 

“Daha önce yapılan duruşmalarda taraflı oldukları beyan edilen bütün hâkimlerin daha 
sonra yapılacak bütün duruşmalarda da güçlü bir şekilde lekelenmiş olmaları 
gerektiğini varsaymak ...  önyargı hakkında asgari nesnel kanıttan yoksun bir evrensel 
karar vermeye işaret etmektedir... Öznel taraflılık ya da tarafsızlık ve hatta pek çok 
nesnel tarafsızlık meselesi hukukun üstünlüğüne tabi Mahkemelerin oluşumunu 
doğrudan etkilediğinden oldukça hassas bir meseledir. Sonuç olarak, tezahürler 
yalnızca kanun koyucu tarafından belirlenen reddi hâkim gerekçeleri ile bağlantıları 
varsa göz önünde bulundurulabilirler... zira sırf benzeşme ölçütüne göre farklı 
gerekçeler sunmak veya tezahüre kendine ait usuli yaşamı olan özerk bir gerekçe 
olarak muamele etmek mümkün değildir... Bu nedenle şikâyetin reddedilmesi 
gerekmektedir.” 
 

17. İki Yargıtay hâkimi karara iki farklı muhalefet şerhi koymuşlardır. (İkinci muhalefet şerhini 

koyan hâkim tarafından özetle benimsenen) ilk muhalefet şerhine göre, başvurucuların 

tarafsız bir mahkemede yargılanma hakları ihlal edilmiştir çünkü mahkeme başkanının birinci 

başvurucuya karşı daha önceki ceza kovuşturmalarında sergilediği peşin hüküm takip eden 

duruşmalarda verdiği kararları da etkilemiştir. Bu tarafgirlik heyette yer alan diğer iki hâkimi 

de etkilemiştir. Sonuç olarak, farklı hâkimlerden oluşan bir heyet tarafından yeni bir yargılama 

yapılmasına karar verilmesi gerekir. Öte yandan, ikinci muhalefet şerhine göre başvurucuların 

hüküm giymesini destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır. Sonuç olarak, Audiencia 

Nacional’in Dördüncü Bölümü’nün tarafsız olmadığı hususu doğru olsa bile konuyla ilgili 

değildir zira Yargıtay’ın başvurucular hakkında beraat kararı vermiş olması gerekmektedir. 
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C. Anayasa Mahkemesi Önündeki Yargılamalar 

18. Üçüncü başvurucu 21 Haziran 2012 tarihinde diğerlerinin yanısıra hüküm giymesinin haklılığını 

kanıtlayacak yeterli kanıt bulunmadığını iddia ederek 16 Eylül 2011 ve 7 Mayıs 2012 tarihli 

mahkeme kararlarına karşı bireysel başvuruda bulunmuştur. 27 Haziran 2012 tarihinde birinci, 

ikinci, dördüncü ve beşinci başvurucular da diğer iddialarının yanında Audiencia Nacional’in 

Dördüncü Bölümü dâhilinde oluşturulan heyetin tarafsız mahkeme şartlarını taşımadığını öne 

sürerek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuşlardır. 

19. Anayasa Mahkemesi 22 Temmuz 2014 tarihinde 7’e 5 aldığı kararla birinci, ikinci, dördüncü ve 

beşinci başvurucular aleyhinde karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla verdiği 

kararda, mahkeme başkanının tarafsızlığına ilişkin şüphelerin ne öznel ne de nesnel olarak 

haklı olduğuna hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi, mahkeme başkanı hakkındaki şüphelerin 

farklı bir konuyla ilgili önceki kovuşturmalarla bağlantılı olduğunu, yani, bütün başvuruculara 

ikinci ceza kovuşturması süreci çerçevesinde isnat edilen suçlardan farklı olarak birinci 

başvurucunun terörü teşvik etme suçunu işleyip işlemediğinin tespit edilmesiyle bağlantılı 

olduğunu belirtmiştir. İki [ayrı] kovuşturma hâkimlerin tarafsızlığına gölge düşürecek denli 

yeterli benzerlik taşımamaktadır. 

20. Karara muhalefet şerhi koyan beş hâkim ise başvurucuların tarafsız bir mahkemede 

yargılanma haklarının ihlal edildiği kanaatindedirler. Hâkimler özellikle mahkeme başkanının 

önceki duruşmalardaki tavrının birinci başvurucunun suçuyla ilgili olarak peşin hüküm 

taşıdığına dair net bir belirti ortaya koyduğunu ve bunun da bütün başvuruculara karşı yapılan 

kovuşturmalar sırasında tarafsızlığını şaibeli kıldığını düşünmektedirler. 

21. Anayasa Mahkemesi 22 Eylül 2014 tarihinde 4’e 2 oyla üçüncü başvurucu aleyhinde karar 

vermiştir. 

II. İLGİLİ İÇ HUKUK VE UYGULAMALAR 

A. Anayasa 

22. İspanya Anayasası’nın 24. Maddesi şöyledir: 

“1. Herkes meşru hakları ve çıkarlarını kullanırken hâkimlerin ve mahkemelerin etkili 
korumasına sahip olma hakkına sahiptir ve hiçbir şekilde savunmasız bırakılamaz. 
2. Benzer şekilde, herkes kanunun öngördüğü şekilde hâkime ulaşma; savunma ve 
avukatlardan yardım alma; kendisine isnat edilen suçlamalar hakkında bilgilendirilme; 
haksız geciktirme olmaksızın ve tam güvenceyle açık yargılanma; savunmasına uygun 
kanıtları kullanma; kendisini suçlayıcı ifadelerde bulunmama; kendisini suçlu ilan 
etmeme ve masumiyet karinesinden yararlanma hakkına sahiptir. 
 
Ailevi bağlar veya mesleki gizlilik gerekçesiyle isnat edilen suçla ilgili olarak ifade 
vermenin zorunlu olmayacağı davalar kanun tarafından belirlenir.” 

B. Yargılama Kanunu  
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217. Bölüm 
“Hâkimler ve yargılama yetkisine sahip diğer yetkililerin kanunun öngördüğü 
gerekçelerle çekilmeleri ve uygun olan hâllerde reddedilmeleri gerekir.” 
 
219. Bölüm 
“Çekilme veya uygun hâllerde ret gerekçeleri arasında şunlar bulunmaktadır: 
... 
9. Hâkim ile tarafların herhangi biri arasında dostluk veya aleni düşmanlık. 
10. Kovuşturma sonucundan doğrudan veya dolaylı çıkar sahibi olmak. 
... 
13. Dava konusuyla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir konuya daha önce dâhil 
olduğu bir kamu görevi yapmış veya makamında bulunmuş olmak. 
...” 
221. Bölüm 
“Önceki bölümlerde ortaya konan gerekçelerin herhangi birinin kapsamına girdiğini 
düşünen hâkim veya yargılama yetkisine sahip diğer yetkililer ret başvurusu 
yapılmasını beklemeden davadan çekilmelidir. 
...” 

C. Ceza Muhakemesi Kanunu 

 5 Ekim 2015 tarih ve 41/2015 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen Bölüm 954 § 3 

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin alınan kararın Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler 
Sözleşmesi ve protokollerinde tanınan haklara aykırı olduğu kararını vermesi hâlinde ihlalin 
niteliği ve ciddiyeti bakımından bu inceleme dışında sona erdirilemeyecek kalıcı etkiler taşıması 
koşuluyla yargılamanın yenilenmesi için başvuru yapılabilir. 
 
Bu durumda, yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunma hakkına sahip tek kişi Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi başvurucusudur. Başvurunun Mahkeme kararının kesinleşmesini takip 
eden bir yıl içinde yapılması gerekir.” 

 

HUKUK 

I. SÖZLEŞME’NİN 6 § 1 MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI 

 

23. Başvurucular Sözleşme’nin 6 § 1 Maddesi uyarınca Audiencia Nacional’in Dördüncü 

Bölümü’nün tarafsız olmadığı iddiasıyla başvuruda bulunmuşlardır zira birinci başvurucunun 

sonuçta bütün suçlamalardan aklandığı daha önceki ceza kavuşturması çerçevesinde Yargıtay 

bu Bölüm’ün birinci başvurucuya karşı önyargılı olduğuna hükmetmiştir. Madde 6 § 1’in ilgili 

bölümünde şöyle denmektedir: 

“1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai 
alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla 
kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul 
bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.” 

 

24. Hükümet bu iddiaya karşı çıkmıştır. 

 



8 

 

A. Kabul Edilebilirlik 

I. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci başvurucuların mağdur statüsünün bulunmaması 

 

25. Hükümet Sözleşme’nin 34. Maddesi itibarıyla ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 

başvurucuların şikâyette bulundukları olgularla ilgili olarak “mağdur” olduklarını öne 

süremeyeceklerini bildirmiştir. Hükümet itirazlarını desteklemek üzere söz konusu 

başvurucuların mahkeme başkanının tarafsız olmadığı hükmüyle Yargıtay tarafından bozulan 

mahkeme kararının verildiği önceki ceza kovuşturmalarına katılmadıklarını iddia etmiştir. 

26. Başvurucular ise mahkeme başkanının önceki ceza kovuşturmalarında birinci başvurucuya 

karşı takındığı tutumun nesnel olarak haklı olan öznel bir güvensizlik hissi oluşmasına neden 

olarak (Bölüm’de görev yapan diğer iki hâkimin tarafsızlığının yanısıra) başkanın tarafsızlığı 

hakkında ciddi şüpheler yarattığını bildirmişlerdir. 

27. Mahkeme Sözleşme’nin 34. Maddesi’nin yalnızca başvurucunun Sözleşme’yi ihlal ettiği 

belirtilen bir fiil, ihmal veya durumdan etkilenmiş olduğunu iddia etmesi gerektiğini kaydeder. 

Dolayısıyla, başvurucuların gerçekten bu şekilde etkilenmiş olup olmadıkları ve gerçekten bir 

ihlalin mağduru olup olmadıkları soruları davanın esasıyla ilgilidir (bkz. Klass ve 

Diğerleri/Almanya, 6 Eylül 1978,  §§ 33 ve 38, Seri A no. 28; Doğan ve Diğerleri/Türkiye, no. 

8803-8811/02, 8813/02 ve 8815-8819/02, § 93, AİHM 2004-VI (özetler); Al-Skeini ve Diğerleri/ 

Birleşik Krallık [BD], no. 55721/07, § 106-07, AİHM 2011-IV; ve Dimov ve Diğerleri/Bulgaristan, 

no. 30086/05, § 61, 6 Kasım 2012). 

28. Sonuç olarak, Hükümet’in mağdur statüsü bulunmadığına ilişkin ön itirazı reddedilmiştir. 

 

2. İç hukuk yollarının tüketilmemiş olması 

(a) Birinci başvurucu bakımından 

29. Hükümet, birinci başvurucunun “öznel” tarafsızlık bulunmadığına yönelik iddiasıyla ilgili olarak 

belli bir başvuruda bulunmadığını öne sürerek iç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğu 

itirazında bulunmuştur. 

30. Mahkeme Sözleşme’nin 35 § 1 Maddesi uyarınca başvuruları yalnızca bütün iç hukuk yollarının 

tüketilmesinin ardından dikkate alabileceğini yineler. 35. Madde’nin amacı Taraf Devletlere 

işledikleri iddia edilen ihlaller Mahkeme’ye sunulmadan önce bunları engelleme veya 

düzeltme fırsatı tanımaktır (bkz. örn., Mifsud/Fransa (Kabul Edilebilirliğe İlişkin Karar.) [BD], 

no. 57220/00, § 15, AİHM 2002-VIII). İç hukuk yollarının tüketilmesi şartı başvurucunun 

Sözleşme çerçevesindeki şikâyetleri bakımından etkili, yeterli ve ulaşılabilir yolların normal bir 

şekilde kullanılmasını gerektirir. Yolun etkili olabilmesi için iddia olunan keyfiyeti doğrudan 

çözebilme becerisine sahip olması gerekir (bkz. Balogh/Macaristan, no. 47940/99, § 30, 20 
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Temmuz 2004). Mahkeme, bu kuralın uygulanmasının -diğerlerinin yanısıra- başvurucunun 

kişisel şartları da dâhil olmak üzere her bir davanın bağlamını gereğince dikkate alması 

gerektiğine işaret eder.  Bu nedenle, Mahkeme Madde 35 § 1’in belli bir derecede esneklikle 

ve aşırı şekilcilik olmaksızın uygulanması gerektiğini kabul etmiştir (bkz. Akdivar ve 

Diğerleri/Türkiye, 16 Eylül 1996,  §§ 65-66 ve 69, Karar ve Hüküm Raporları 1996-IV). 

31. Tarafsızlık değerlendirmesinde Mahkeme, öznel yaklaşım (yani, bir davadaki belli bir hâkimin 

kişisel kanaati veya çıkarını saptama çabası) ile hâkimin bu bakımdan herhangi bir meşru 

şüpheye yer vermemek için yeterli güvence sağlayıp sağlamadığının saptanmasına işaret eden 

nesnel yaklaşım arasında fark gözetmektedir (Kyprianou/Kıbrıs [BD], § 118; Piersack/Belçika, 

§ 30; ve Grieves/Birleşik Krallık [BD], § 69). Mahkeme, bu iki kavram arasında hataya yer 

vermeyen bir ayrım olmadığını zira bir hâkimin tutumunun herhangi bir dış gözlemci açısından 

(nesnellik testi) yalnızca tarafsızlığa ilişkin nesnel kuşkular oluşmasına neden olmayacağı, aynı 

zamanda kendi kişisel kanaati (öznellik testi) meselesi kapsamında da ele alınabileceğini 

anımsatır (Korzeniak/Polonya, no. 56134/08, § 49, 10 Ocak 2017; ve Kyprianou/Kıbrıs [BD], 

no. 73797/01, § 119, AİHM 2005-XIII). 

32. Mahkeme, Audiencia Nacional’in Dördüncü Bölümü’nün daha önce yapılan kovuşturmalarda 

taraflı ilan edilmiş olduğu gerekçesiyle yapılan tarafsızlığına ilişkin şikâyetin, yerel 

kovuşturmalarda “özü itibariyle” ileri sürüldüğünü ve yerel kanunlarca öngörülen şekli şartlar 

ve zaman sınırlamalarına uygun bir şekilde yapıldığını belirtir (bkz. Castells/İspanya, 23 Nisan 

1992, § 27, Seri A no. 236; ve Guzzardi/İtalya, 6 Kasım 1980, § 72, Seri A no. 39). Nitekim 

başvurucu, Yargıtay’ın kendisine karşı önyargı veya peşin hüküm bulunmamasına yönelik 

şüphe uyandırdığına hükmettiği önceki ceza kovuşturmaları çerçevesinde mahkeme 

başkanının sergilediği tavır gerekçesiyle başkanın (ve sonuç olarak bütün yeni heyetin) tarafsız 

olmadığına ilişkin endişelerini yerel mahkemelerin dikkatine gereğince sunmuştur. 

33. Dolayısıyla, Hükümet’in birinci başvurucunun iç hukuk yollarını tüketmediğine yönelik 

itirazının bu nedenle reddedilmesi gerekir. 

 

(b) Üçüncü başvurucu bakımından 

 

34. Hükümet, üçüncü başvurucunun hâkim(ler)e itiraz ederek bu belirli şikâyeti yerel 

mahkemelere taşımadığını, yani, Audiencia Nacional nezdinde veya temyiz başvurusu ve 

bireysel başvuru ile sırasıyla Yargıtay’a ve Anayasa Mahkemesi’ne gitmediğini belirtmiştir. 

Hükümet ayrıca bireysel başvuru yolunun Sözleşme’nin 13. Maddesi’nin öngördüğü şartlarla 

uyumlu, etkili bir yol olduğunu öne sürmüştür. 
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35. Üçüncü başvurucu, birinci başvurucunun bu belirli şikâyeti yerel mahkemelere gereğince 

taşımış olduğunu ve bununla Devlete kendi yasal sistemi aracılığıyla meseleyi çözme fırsatı 

tanıdığına dikkat çekmiştir. 

36. Mahkeme, bütün başvurucuların benzer suçlayıcı kanıtlara dayanılarak benzer suçlar isnat 

edilmek suretiyle aynı ceza kovuşturması kapsamında sanık olduklarına işaret etmektedir. 

Mahkeme ayrıca diğer başvurucuların mevcut şikâyette dile getirilen hususların tamamını 

yaptıkları üst mahkeme başvurularında (özellikle bireysel başvurularda) yeterli bir dereceye 

kadar yerel mahkemelerin dikkatine sunduklarını da belirtir. Nitekim birinci başvurucu 

Audiencia Nacional nezdinde mahkeme başkanına itiraz etmiş ve bu belli şikâyeti özellikle dile 

getirerek hem Yargıtay’a hem de Anayasa Mahkemesi’ne temyiz başvurusu ve bireysel 

başvuru yapmıştır. Benzer bir şekilde ikinci, dördüncü ve beşinci başvurucu da bu şikâyeti 

Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştır. 

37. Bu doğrultuda üçüncü başvurucunun diğer başvurucularla aynı durumda olması ve Mahkeme 

nezdinde aynı şikâyetleri yapmış olması dolayısıyla diğer başvurucular tarafından yapılan yerel 

başvurular üçüncü başvurucu da dâhil olmak üzere bütün başvurucuları etkileyen mahkemede 

görüldüğü iddia edilen kusurları yerel yetkililerin dikkatine sunmuştur (bkz. Huseyn ve 

Diğerleri/Azerbaycan, no. 35485/05, 45553/05, 35680/05, § 136-137, 26 Temmuz 2011). 

38. Bu koşullar altında Mahkeme, bütün Üst Mahkemelerin (yani Audiencia Nacional, Yargıtay ve 

Anayasa Mahkemesi’nin) başvurucuların şikâyetini incelemiş olmasından dolayı Hükümetin iç 

hukuk yollarının tüketilmediğine ilişkin itirazının reddedilmesi gerektiği görüşündedir. 

 

(c) İkinci, dördüncü ve beşinci başvurucular bakımından 

39. Hükümet ayrıca ikinci, dördüncü ve beşinci başvurucuların mevcut konuyu (Dördüncü 

Bölüm’ün oluşumuna itiraz ederek) ne Audiencia Nacional’e ne de temyiz başvurusu yoluyla 

Yargıtay’a taşıdıklarını öne sürerek bu başvurucularla ilgili olarak iç hukuk yollarının tüketilmiş 

olduğu iddiasına itiraz etmiştir. Başvurucular mevcut şikâyeti yalnızca Anayasa Mahkemesi’ne 

taşımışlardır. 

40. Mahkeme, söz konusu başvurucuların Audiencia Nacional’in Dördüncü Bölümü’nün tarafsız 

olmadığına ilişkin şikâyetlerini bizzat Audiencia Nacional veya Yargıtay nezdinde yapmamış 

olmalarına karşın konuyu ayrıntılarıyla inceleyen ve bu yolla başvurucuların şikâyetlerinin 

esasını inceleyen Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel başvuru yoluyla mahkeme 

başkanının tarafsız olmadığına ilişkin endişelerini gereğince yerel mahkemelerin dikkatine 

sunduklarını belirtir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Hükümetin ikinci, dördüncü ve beşinci 

başvurucularla ilgili olarak iç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğuna ilişkin itirazının 

reddedilmesi gerekmektedir. 



11 

 

 

3. Sonuç 

41. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci başvurucuların mağdur statüsünde olmadıkları veya 

başvurucuların iç hukuk yollarını tüketmedikleri gerekçeleriyle başvurular reddedilemez. 

Dolayısıyla Mahkeme davalı Hükümetin sunduğu ön itirazları reddetmektedir. Mahkeme 

ayrıca başvurucuların şikâyetinin Sözleşme’nin 35 § 3 Maddesi uyarınca açıkça dayanaktan 

yoksun olmadığı ve başka herhangi bir gerekçeyle kabul edilemez olmadığı görüşündedir. Bu 

nedenle kabul edilebilir bulunması gerekir. 

 

B. Esas 

1. Tarafların görüşleri 

(a) Başvurucu 

42. Başvurucular, mahkeme başkanı ile heyet üyelerinin Yargıtay tarafından başvurucuya karşı 

önyargılı oldukları ilan edilen önceki kovuşturmalar sırasında sergilediği tutumun endişelerini 

nesnel olarak haklı kılan bir durum yarattığının altını çizmektedirler. 

43. Başvuruculara göre, Audiencia Nacional dâhilinde farklı bir [heyet] oluşturularak birinci 

başvurucunun davasını ele alması sonucunda suçlamalardan beraat etmiş olması Audiencia 

Nacional’in önceki Bölümü’nün tarafsız olmadığının net bir işaretidir. 

44. Başvurucular ayrıca haklarında başlatılan ikinci ceza kovuşturması sürecinin ilk kovuşturma 

süreciyle doğrudan yasal ve fiili bağlantısı olduğunu zira her iki kovuşturma çerçevesinde ETA 

ile kurulan bağlantıların niteliğinin değerlendirilip hüküm verildiğini öne sürmektedir. ETA’nın 

eylemlerini kınamayı reddetme fiili bizatihi bir terör örgütüne aidiyetin net bir göstergesi 

değildir ancak birinci başvurucunun terör örgütü ETA’ya üye olup olmadığı fikrini 

desteklemeye yönelik ilgili bir etmen (yani dolaylı kanıt) olarak görülebilir. 

45. Aynı heyetin Audiencia Nacional’in Dördüncü Bölümü dâhilinde yargılama yapması bizatihi 

Sözleşme’nin 6  § 1 Maddesinin ihlal edildiğini göstermeye yeterlidir. 

 

(b) Hükümet 

46. Hükümet her iki ceza kovuşturması süreci arasında çeşitli farklılıklar bulunduğunu öne 

sürmüştür. İlk kovuşturma süreci yalnızca birinci başvurucu aleyhine yürütülmüşken ikinci 

kovuşturma süreci bütün başvuruculara karşı yürütülmüştür. İsnat edilen suçlar da farklıdır. 

İlk kovuşturma sürecinde birinci başvurucu yasadışı toplantı ve örgütlenmeyle 

suçlanmaktayken, ikinci kovuşturma süreci çerçevesinde bütün başvuruculara terör örgütü 

üyeliği suçu isnat edilmiştir (bazıları terör örgütü yöneticiliğiyle de suçlanmıştır). İlaveten, 
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Hükümet mahkeme başkanının ikinci kovuşturma süreci çerçevesinde raportör hâkim 

olmadığını vurgulamaktadır. 

47. Hükümet ayrıca önceki ceza kovuşturması süreci sırasında meydana gelenlerin ikinci 

kovuşturma sürecini herhangi bir şekilde etkileyemeyeceğine işaret etmiştir. Mahkeme 

başkanına yönelik iddia edilen tarafgirliğin kendisini yine birinci ceza kovuşturması süreci 

dâhilinde birinci başvurucuyu isnat edilen diğer iki suçlamadan beraat ettirmesini 

engellememiş olduğunu öne sürmüşlerdir. Aslında Audiencia Nacional’in o heyeti 

başvurucuyu terör örgütü üyeliği suçlamasıyla kimi benzerlikler taşıyan yasadışı örgütlenme 

suçlamasından beraat ettirmiştir. Mahkeme başkanının tarafsızlığı hakkında şüphe 

uyandırabilecek ikinci kovuşturma süreci sırasında herhangi bir önyargı belirtisi 

sergilemediğini de vurgulamışlardır. Bu nedenle başvurucuları yargılayan hâkimler 

bakımından öznel tarafsızlığa ilişkin herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. 

48. Hükümet ayrıca mahkeme başkanı ikinci kovuşturma sürecinde raportör hâkim olmadığı için 

oyunun belirleyici olmadığını da eklemiştir. 

49. Başvurucuların yerel kovuşturmalar çerçevesinde önce nesnel tarafsızlık bulunmadığını öne 

sürerek, daha sonra ise öznel tarafsızlık bulunmadığını belirterek yasal stratejilerini değiştirmiş 

olduklarına da işaret etmişlerdir. 

50. Hükümete göre, başvurucuların mahkeme başkanının ETA ile bağlantılı herhangi bir hususu 

dile getirmesini engelleme niyeti, yasayla kurulmuş bir mahkemede adil yargılanma hakkının 

açık bir şekilde ihlalidir. 

51. Hükümet son olarak Bölüm’ün birinci başvurucuya karşı tarafsız olmamasına yönelik şüphe 

yaratabilecek gerekçelerin her hâlükârda geri kalan diğer bütün başvurucular üzerinde genel 

bir etki bırakamayacağını vurgulamıştır. 

 

2. Mahkemenin değerlendirmesi 

(a) Genel ilkeler 

52. Mahkeme tarafsızlığın normalde önyargı veya yanlılığın bulunmamasına işaret ettiğini ve 

varlığının ya da yokluğunun çeşitli yollarla sınanabileceğini yineler. Mahkeme’nin yerleşik 

içtihadına göre, Madde 6  § 1 uyarınca tarafsızlığın varlığının belli bir hâkimin kişisel kanaati 

ve tutumunun, bir başka deyişle, hâkimin belli bir davada herhangi bir kişisel önyargı veya 

tarafgirlik sergileyip sergilemediğinin göz önüne alınması gerektiği öznel bir testin yanısıra 

mahkemenin ve onu oluşturan üyelerin, başka yönlerin yanında, tarafsızlığına ilişkin meşru 

herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak denli yeterli güvence verip vermediğinin nesnel bir 

testle de tespit edilmesiyle saptanması gerekir (bkz. örn., Kyprianou/Kıbrıs [BD], no. 

73797/01, § 118, AİHM 2005-XIII; ve Micallef/Malta [BD], no. 17056/06, § 93, AİHM 2009). 
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53.  Öznel test bakımından, bir mahkemenin kişisel önyargı sahibi veya taraf olmadığının 

varsayılması gerektiği ilkesi Mahkeme içtihadında köklü bir ilkedir (bkz. Kyprianou, ibid, § 119, 

ve Micallef, ibid, § 94). Aksi yönde bir kanıt olmadığı takdirde bir hâkimin kişisel olarak tarafsız 

olduğu varsayılmalıdır (bkz. Hauschildt/Danimarka, 24 Mayıs 1989, § 47, Seri A no. 154). 

Gerekli kanıt tipi bakımından ise Mahkeme, örneğin, bir hâkimin kişisel gerekçelerle hasmane 

veya kötü niyetli bir tutum sergileyip sergilemediğinin saptanmasına çalışmıştır (bkz. De 

Cubber/Belçika, 26 Ekim 1984, § 25, Seri A no. 86). 

54. Mahkeme tarafsızlık hususunu gündeme getiren davaların büyük çoğunluğunda nesnel test 

üzerinde durmuştur (bkz. Micallef, ibid, § 95). Ne var ki, bu iki kavram arasında hataya yer 

vermeyen bir ayrım bulunmamaktadır zira bir hâkimin tutumu herhangi bir dış gözlemci 

açısından (nesnellik testi) yalnızca tarafsızlığa ilişkin nesnel kuşkular oluşmasına neden olmaz, 

aynı zamanda kendi kişisel kanaati (öznellik testi) meselesi kapsamında da ele alınabilir (bkz. 

Kyprianou, ibid, § 119). Dolayısıyla, bazı davalarda hâkimin öznel tarafsızlığı karinesini 

çürütecek kanıt temin etmek zor olabilir, nesnel tarafsızlık şartı bu bakımdan ayrıca önemli bir 

güvence sunmaktadır (bkz. Pullar/Birleşik Krallık, 10 Haziran 1996, § 32, Raporlar 1996-III). 

55. Nesnel test bakımından, hâkimin tavrından oldukça farklı olarak, tarafsızlığına ilişkin şüphe 

yaratabilecek tespit edilebilir olgular olup olmadığının saptanması gerekir. Bu da belirli bir 

davada yargılama yapan belli bir hâkim veya heyetin tarafsız olmadığına ilişkin endişe duymak 

için meşru bir gerekçe bulunup bulunmadığına karar verilirken ilgili kişinin bakış açısı önemli 

olmakla birlikte belirleyici değildir anlamına gelir. Belirleyici olan bu endişenin nesnel olarak 

haklı görülüp görülemeyeceğidir (bkz. Micallef, ibid, § 96). 

56. Nesnel test çoğunlukla hâkim ile kovuşturmaya dâhil olan diğer kişiler arasındaki hiyerarşik 

veya başka bağlantılarla ilgilidir (ibid., § 97). Bu nedenle, söz konusu ilişkinin böyle bir 

niteliğinin bulunup bulunmadığına ve mahkemenin tarafsız olmadığına işaret edecek bir 

seviyede olup olmadığına her bir dava özelinde karar verilmesi gerekir (bkz. Pullar, ibid, § 38). 

57. Bu bağlantıda görünümler bile belli bir önem taşıyabilir, bir başka deyişle, “Yalnızca adaletin 

yerini bulması yeterli değildir, yerini bulduğunun görülmesi de gerekir” (bkz. De Cubber, ibid, 

§ 26). Söz konusu olan mahkemelerin demokratik bir toplumda kamuoyunda yaratması 

gereken güvendir. Bu nedenle, hakkında tarafsız olmadığından endişe duyulmasına neden 

olacak meşru şüphe bulunan herhangi bir hâkim geri çekilmelidir (bkz. Castillo Algar/İspanya, 

28 Ekim 1998, § 45, Raporlar 1998-VIII; ve Micallef, ibid, § 98). 

 

(b) Mevcut davada söz konusu ilkelerin uygulanması 

58. Mahkeme, mevcut davadaki tarafsızlık bulunmadığına yönelik endişelerin, terör faaliyetlerinin 

yanısıra başvurucunun ana etmen olarak ETA’ya verdiği (veya vermediği) destekle bağlantılı 
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olan önceki ceza kovuşturması sürecinde mahkeme başkanının birinci başvurucuya karşı 

taraflı olduğu ilan edilmesine dayanmakta olduğunu gözlemlemektedir. 

59. Mahkemenin ilk olarak Hükümet’in başvurucuların önce Dördüncü Bölüm heyetinin nesnel 

açıdan tarafsız olmadığını daha sonra bunu öznel açıya çevirmelerini içeren yasal 

stratejilerinde yaptıkları değişikliğe yaptığı atfa değinmesi gerekir. Mahkeme öznel ve nesnel 

tarafsızlık arasında hata kabul etmeyen bir ayrım olmadığını anımsatır. Her hâlükârda 

Mahkeme başvurucuların Audiencia Nacional’in Dördüncü Bölümü’nün tarafsızlığıyla ilgili 

şikâyetlerini esasen hem öznel hem de nesnel açıdan kurallara uygun bir şekilde yerel yetkililer 

nezdinde dile getirmiş olduklarını gözlemlemektedir. 

60. Mahkeme, mahkeme başkanının (veya heyetin başka herhangi bir üyesinin) ikinci ceza 

kovuşturması süreci çerçevesinde başvuruculara karşı kişisel önyargı sergilediklerine ilişkin 

kanıt bulunduğuna ikna olmamıştır. Mahkeme bu nedenle davanın nesnel tarafsızlık testi 

açısından incelenmesi gerektiği ve, daha spesifik olarak, başvurucuların belli bir durumdan 

kaynaklanan şüphelerinin davanın koşulları çerçevesinde nesnel olarak haklı olup olmadığının 

ele alınması gerektiği görüşündedir. 

61. Mahkeme öncelikle, Yargıtay’ın 2 Şubat 2011 tarihli kararına göre, mahkeme başkanı 

tarafından yöneltilen soru ve özellikle başvurucunun yanıt vermeyi reddetmesine karşı 

gösterdiği tepkinin nesnel açıdan birinci başvurucunun suçlu olduğuna yönelik peşin hükmün 

bir ifadesi olarak yorumlanabileceği görüşünü göz önüne almaktadır (bkz. yukarıdaki § 7). Bu 

durum aynı zamanda bütün heyet üyelerine de gölge düşürmüş olup Yargıtay’ın üç hâkimden 

hiçbirinin katılamayacağı yeni ve farklı bir heyet oluşturularak yeniden yargılama yapılmasına 

hükmetmesine neden olmuştur. İlaveten, Audiencia Nacional’in Dördüncü Bölümü dâhilinde 

oluşturulan önceki heyet tarafından önce suçlu bulunmuş olan başvurucunun kendisini 

yargılayan farklı bir heyet tarafından sonuç itibarıyla beraat ettirilmiş olduğu da gözardı 

edilemez. Mahkeme bu olgunun, kati olmasa bile, önceki heyetin tarafsız olmadığına yönelik 

meşru endişenin varlığına güçlü bir şekilde katkıda bulunduğunu kaydeder. 

62. Mahkeme aynı üç hâkimden oluşan heyetin bütün başvurucuları diğer suçlamaların yanısıra 

terör örgütü, yani ETA üyeliğiyle suçlandıkları ikinci ve farklı bir ceza kovuşturması süreci 

çerçevesinde yargılamakla görevli olduğunu gözlemlemektedir. 

63. Mahkeme davanın bizzat tekil bağlamının göz ardı edilemeyeceğini müşahede etmektedir. 

Birinci başvurucunun ilk kovuşturma süreci çerçevesinde hüküm giydiği (ve daha sonra yeni 

ve farklı bir heyet tarafından aklandığı) suçlamanın herhangi bir biçimde terör örgütü ETA’nın 

eylemleri, değerleri ve/veya amaçlarıyla ilişkilendirilmiş olabileceğini kaydeder. Nitekim, 

başvurucu önce terör örgütü propagandasından (teröre teşvik) hüküm giymiş ve bu durum o 

dönemde genelde İspanya bağlamında –özelde de birinci başvurucunun bireysel bağlamında- 
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kaçınılmaz olarak ETA’nın gerçekleştirdiği terör faaliyetleriyle ilişkilendirilmiştir. Mahkeme 

başkanı o dönemde, Yargıtay tarafından da teyit edildiği üzere, terör örgütü ETA ile bir çeşit 

ilişkisi bulunduğunu düşünerek başvurucuya karşı önyargı sergilemiştir. 

64. Birinci ceza yargılamaları çerçevesinde ele alınan benzer olguları ve suçlamaları içermeseler 

bile ikinci ceza yargılamalarının ana unsuru ETA örgütü ve gerçekleştirdiği terör faaliyetleridir: 

Bütün başvurucular ya terör örgütü üyesi olmak ve yönetmekle ya da yalnızca terör örgütü 

üyeliğiyle suçlanmışlardır. Sonuç olarak, birinci başvurucunun ETA ile olan bağlantısı 

incelenirken kendisinin bu terör örgütüyle olası ilişkisine dair önceki önyargı, en azından 

nesnel açıdan, kaçınılmaz olarak mahkeme başkanının tarafsızlığı hakkında şüphe oluşmasına 

neden olmuştur. 

65. Mahkeme, mahkeme başkanının dava hakkında nihai karar verilmeden önce birinci 

başvurucunun davası hakkında hâlihazırda olumsuz bir görüşe sahip olduğunu ima eden 

ifadeleri aleni bir şekilde kullanmış olmasının ikinci ceza kovuşturması sürecinde katılmasına 

net bir şekilde uygun olmadığı görüşündedir. Mahkeme başkanının kullandığı ifadeler, sonraki 

tutumu ve kararın daha sonra bozulması birinci başvurucunun başkanın tarafsızlığına ilişkin 

endişelerini nesnel olarak haklı kılacak niteliktedir (bkz. Morice/Fransa [BD], no. 29369/10, §§ 

79-92, AİHM 2015, Olujic/Hırvatistan, no. 22330/05, § 59, 5 Şubat 2009, Buscemi/İtalya, no. 

29569/95, § 68, AİHM 1999-VI; ve kıyas yoluyla Lavents/Letonya, no. 58442/00, §§ 118 ve 

119, 28 Kasım 2002). 

66. Mahkeme başkanının diğer başvuruculara karşı tarafsız olmadığı konusunda ise Mahkeme 

bütün başvurucuların aynı terör örgütüne üyelikle suçlanmış olduğunu gözlemlemektedir. Bu 

tip bir suç muhakkak belli bir derece müşterekliğe işaret eder. Nitekim yerel mahkemeler 

bütün başvurucuları içeren bir takım kanıtları, aralarındaki sıkı kişisel ilişkileri ve ortak 

faaliyetlerini incelemişlerdir.  Bu nedenle, tarif edilen bağlam içinde, mahkeme başkanının 

birinci başvurucunun suçuna ilişkin olumsuz görüşünün diğer başvurucular üzerinde de 

olumsuz bir etki yaratmış olabileceği tamamen reddedilemez. Mahkeme başkanının önceki 

tutumu (ve daha sonra Yargıtay’ın verdiği bozma kararı) diğer başvurucuların başkanın 

tarafsızlığına ilişkin endişelerini nesnel olarak haklı kılabilir. 

67.  Son soru, mahkeme başkanının nesnel olarak tarafsız olmamasının Dördüncü Bölüm heyetini 

oluşturan diğer iki üyesi hakkında da şüphe yaratıp yaratmayacağına ilişkindir. Mahkeme, 

Yargıtay’ın mahkeme başkanının tarafsız olmamasının yargılamanın yeni ve farklı bir heyet 

tarafından tekrar edilmesini şart kıldığına hükmetmesine neden olan aynı akıl yürütmenin 

mevcut dava için de geçerli olması gerektiği görüşündedir. Mahkeme ayrıca Hükümet’in 

Sözleşme’nin 6 § 1 Maddesi uyarınca mahkeme başkanının artık raportör hâkim olmadığına 

yönelik argümanının nesnel tarafsızlık hususuna ilişkin belirleyici olmadığını kaydeder. 



16 

 

Nitekim, görüşmelerin kapalı yapıldığı göz önüne alındığında mahkeme başkanının bu olay 

üzerindeki fiili etkisini tespit etmek mümkün değildir (bkz. kıyasla, Morice [BD], ibid, § 89). 

Dolayısıyla, söz konusu mahkemenin tarafsızlığı asli olarak şüpheye açık olabilir. 

68. Yukarıda geçen hususlar göz önüne alındığında, Mahkeme mevcut davada başvurucuların 

endişelerinin nesnel olarak haklı bulunabileceğine karar vermiştir. 

69. Bu nedenle Mahkeme Sözleşme’nin 6 § 1 Maddesinin ihlal edildiğine hükmetmektedir. 

 

II. SÖZLEŞME’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI 

 

70. Sözleşme’nin 41. Maddesi şu şartı koşmaktadır: 

“Eğer Mahkeme bu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek 
Sözleşmeci Taraf’ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, 
Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder.” 
 

71. Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci başvurucular adil tazmin talebinde bulunmamışlardır. Bu 

nedenle Mahkeme kendilerine herhangi bir meblağ ödenmesi gerekmediği görüşündedir. 

 

A. Tazminat 

72. Yalnızca üçüncü başvurucu manevi tazminat olarak 40.000 Avro talep etmektedir. 

73. Hükümet başvurucunun talebinin çoğunlukla temelsiz olduğunu öne sürmüştür. 

74. Mahkeme, bir kişinin Sözleşme’nin 6. Maddesi’nin öngördüğü şartların ihlalini zorunlu kılar 

şekilde yerel mahkemeler tarafından suçlu bulunması durumunda –mevcut davada olduğu 

gibi- en uygun tazmin biçiminin, prensipte, ilgili kişinin talebiyle yeniden yargılama veya 

davanın yeniden açılması olacağına hükmetmiştir. (bkz. diğer hükümlerin yanısıra Gençel/ 

Türkiye, no. 53431/99,  § 27, 23 Ekim 2003; Sejdovic, ibid, § 126; ve Cudak/Litvanya [BD], no. 

15869/02, § 79, AİHM 2010). Bu bağlamda Mahkeme, İspanya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

5 Ekim 2015 tarih ve 41/2015 Sayılı Kanun’la değişikliğe gidilen 954 § 3 Bölümü’nün, Sözleşme 

veya Protokollerinden herhangi birinin ihlal edildiğine ilişkin Mahkeme kararı bulunması 

hâlinde, kesinleşmiş kararın revize edilmesi olanağını sağlayabileceğini kaydeder. 

75. Mahkeme ayrıca, usuli düzenlemelerin iç hukuk uyarınca yürürlükte olmaları hâlinde 

Sözleşme’nin 6. Maddesinin ihlal edildiğine yönelik bir kararın Sözleşme’nin 41. Maddesi 

uyarınca yeterli adil tazmin sağladığına daha önce hükmetmiş olduğunu kaydeder (bkz. yakın 

zamanlı hükümler arasında, Hokkeling/Hollanda, no. 30749/12, §§ 67-68, 14 Şubat 2017; ve 

Zadumov/Rusya, no. 2257/12, §§ 80-81, 12 Aralık 2017). Mahkeme 41. Madde uyarınca para 

ödenmesinin yalnızca bir ihlalin yarattığı başka türlü giderilemeyecek bu tip sonuçların 

telafisini hedeflediğini yinelemektedir (bkz. Scozzari ve Giunta/İtalya [BD], no. 39221/98 ve 
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41963/98, § 250, AİHM 2000-VIII). Dolayısıyla, mevcut dava çerçevesinde ihlal tespit edilmesi 

yeterli adil tazmin oluşturmaktadır. 

 

B. Giderler ve Harcamalar 

76. Üçüncü başvurucu da Mahkeme nezdinde tahakkuk eden giderler ve harcamalar için 4.000 

Avro talep etmiştir. 

77. Hükümet bu talebe itiraz etmiştir. 

78. Mahkeme, başvurucunun oluşan masrafa yönelik herhangi bir gerekçe sağlayamamış 

olduğunu belirtir. Bu nedenle talebi reddetmektedir. 

 

MAHKEME BU GEREKÇELERLE, 

 

1. Oybirliğiyle, Audiencia Nacional nezdinde gerçekleştirilen adlî takibatla ilgili olarak 

Sözleşme’nin 6 § 1 Maddesinin ihlal edildiği iddialarına yönelik başvurunun kabul edilebilir 

olduğunu ilan etmektedir; 

2. Oybirliğiyle Sözleşme’nin 6 § 1 Maddesinin ihlal edilmiş olduğuna karar vermektedir; 

3. Bire karşı altı oyla, ihlal kararının üçüncü başvurucuya ika olunan manevi tazminat bakımından 

başlı başına yeterli adil tazmin sağladığına karar vermektedir; 

4. Bire karşı altı oyla, üçüncü başvurucunun adil tazmin talebinin kalanını reddetmektedir. 

 

İngilizce kaleme alınan işbu karar, Mahkeme İçtüzüğü’nün 77 § 2 ve 3. madde hükümleri gereğince 

6 Kasım 2018  tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir. 

 

Stephen Philips       Vincent A. De Gaetano 

Yazı İşleri Müdürü       Başkan 

 

Sözleşme’nin 45 § 2 Maddesi ile Mahkeme İçtüzüğü’nün 74 § 2 Kuralı uyarınca, Hâkim Keller’a ait ayrı 

görüş bu karara eklenmiştir. 

V.D.G. 

J.S.P. 
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HÂKİM KELLER’A AİT KISMİ MUHALEFET ŞERHİ 

 

1. Kararın 58 ila 68. paragraflarında belirtilen gerekçelerle mevcut davada Audiencia Nacional’in 

Dördüncü Bölümü’nün tarafsız olmamasına bağlı olarak 6 § 1 Maddenin ihlal edilmiş olduğu 

konusunda meslektaşlarıma katılıyorum. 

2. Sözleşme’nin 41. Maddesinin uygulanması konusunda ise, çoğunluğun aksine, bu davada 

üçüncü başvurucuya manevi tazminat ödenmesinin yerinde olduğu kanaatindeyim. 

 

I. Sözleşme’nin 41. Maddesi uyarınca restitutio in integrum [eski hâlin iadesi] 

 

3. Öncelikle, Sözleşme’nin 41. Maddesi uyarınca Mahkeme’nin mağdur tarafa adil tazmin 

sağlama olanağı bulunmaktadır. Tazmine ilişkin ilke, başvurucunun eğer ihlal gerçekleşmemiş 

olsaydı bulunabileceği konuma mümkün olduğu kadar yerleştirilmesi, bir başka deyişle, eski 

hâline iade edilmesi gerektiğidir. Ne var ki, Mahkeme 6. Madde’nin ihlal edildiğine karar 

verdiğinde eski hâle iade ilkesinin, iç hukukun yeniden yargılama veya davanın yeniden 

açılmasına olanak tanıması durumunda Mahkemenin otomatik olarak mağdur tarafa adil 

tazmin sağlanmasına gerek olmadığı kararını vermesi gerektiği anlamına gelmediğini 

düşünüyorum. 

4. Sözleşme’nin 41. Maddesi’nin uygulanması Mahkeme’nin takdir yetkisine ve davanın özel 

şartlarına bağlıdır. Mahkeme’nin böyle bir tazmini yalnızca bu koşullar altında “haklı” 

bulunması hâlinde ve yalnızca “gerekli olduğunda” vereceğini öngören 41. Maddenin lafzı bu 

duruma açıklık getirmektedir. Ayrıca, eğer Mahkeme manevi tazminata ilişkin para 

ödenmesinin gerekli olduğuna hükmederse, böyle bir değerlendirmeyi hakkaniyet temelinde 

yapacaktır. Dolayısıyla, adil tazminin hakkaniyete uygun olması niteliği –bana göre- otomatik 

bir şekilde yargıya varmayı dışlamaktadır. Adil tazmin sağlanması daima davanın somut 

koşullarının değerlendirilmesi üzerine kurulmalıdır. 

5. Mahkeme’nin 6 § 1. Maddenin ihlal edildiğine karar vermesi durumunda adil tazmin sağlarken 

dava bazında bir yaklaşım benimsenmiştir. Örneğin, Mahkeme Sözleşme’nin ihlal edilmiş 

olduğuna yönelik kararın telafi yönünden yeterli olmadığı bir takım davalarda manevi zarara 

uğradığına hükmetmiştir (bkz. kıyasla: Alony Kate/İspanya, no. 5612/08, § 83, 17 Ocak 2012; 

Almenara Alvarez/İspanya, no. 16096/08, § 54, 25 Ekim 2011; Porcel Terribas ve 

Diğerleri/İspanya, no. 47530/13, § 33, 8 Mart 2016; Gomez Olmeda/İspanya, no. 61112/12, § 

44, 29 Mart 2016; ve Visan/Romanya, no. 15741/03, § 41, 24 Nisan 2008). Mahkeme başka 

bazı davalarda ise –mevcut davada olduğu gibi- bir kişinin Sözleşme’nin 6. Maddesi’nde 

öngörülen şartları ihlal eden kovuşturmalar sonucu hüküm giymiş olduğu durumlarda ilgili 
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kişinin talebiyle yeniden yargılama veya kovuşturmanın yeniden açılması talebinin prensip 

olarak ihlalin telafisine yönelik uygun bir araç olduğunu vurgulamış olmasına karşın manevi 

tazminat ödenmesine karar vermiştir (bkz. Atutxa Mendiola ve Diğerleri/İspanya, no. 

41427/14, §§ 51 ve 52, 13 Haziran 2017; Spînu/Romanya, no. 32030/02, § 82, 29 Nisan 2008; 

Paykar Yev Haghtanak Ltd/Ermenistan, no. 21638, §§ 56 ve 58, 20 Aralık 2007; ve Satik/Türkiye 

(No. 2), no. 60999/00, § 74, 8 Temmuz 2008). 

6. Bu nedenlerle, manevi tazminat ödenmesi hususunun her bir davanın özel şartları ışığında 

değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu görüşündeyim. Buna karşı 74 ve 75. paragraflarda 

-iç hukuk uyarınca davanın yeniden açılabilmesi olanağına ilişkin- çoğunluk tarafından 

benimsenen gerekçeler 6 § 1 Maddesinin ihlali durumunda manevi tazminat ödenmesinin 

kapsamını erkenden kısıtlamaktadır. 

 

II. Sözü edilen belirli şartlar 

 

7. Bu davada dikkatle incelenmesi gereken belirli şartlar nedeniyle davaya özgü bir yaklaşım 

benimsenmesi gerekliliği artmıştır. 

8. Başvurucunun hüküm giydiği zamanda herhangi bir sabıkası bulunmamaktadır. Başvurucuların 

kurmayı planladıkları siyasi partinin terör örgütü ETA’nın kontrolünde olduğu düşünüldüğü 

gerekçesiyle suç isnadı yapılmıştır (kararın 11. paragrafı). Birinci başvurucunun yanısıra üçüncü 

başvurucunun da terör örgütü üyesi ve yöneticisi olduğuna hükmedilerek on yıl hapis cezasına 

çarptırılmış ve ceza süresince seçimlere katılmaktan men edilmiştir (kararın 14. paragrafı). 

Daha sonra men cezası geçerliyken hapis cezası altı yıl altı aya düşürülmüştür. Üçüncü 

başvurucu cezasının tamamını çekmiş ve 2017 yılında tahliye edilmiştir. 

9. Mevcut davada Sözleşme’nin 6 § 1 Maddesinin ihlal edildiği bulgusunun; başvurucunun, 

İspanya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 954 § 3 Bölümü uyarınca, yerel mahkemenin kararının 

incelenmesini talep edebilme olanağına dayanmak suretiyle yeterli adil tazmin sağladığına 

karar vermenin yerinde olmadığı görüşündeyim (kararın 74. ve 75. paragrafları). 

10. Nitekim, böyle bir bulgu artık hapisten çıkmış olan üçüncü başvurucunun kaçınılmaz olarak her 

ikisi de olumsuz olan seçeneklerden birini tercih etmesini gerektiren bir ikilem içine düşmesine 

neden olacaktır: Bir kez daha kaçınılmaz olarak yarattığı endişelerle birlikte fazlasıyla uzun 

süren adlî kovuşturmalardan geçmek ya da böyle bir inceleme talebinde bulunmamak ve buna 

bağlı olarak tazmin sağlama olanağını yitirmek. Ayrıca Mahkeme’nin davanın hassas toplumsal 

ve siyasi boyutlarını da göz önüne alması gerekir ki bu da başvurucunun davasının yeniden 

görülmesi hâlinde farklı bir sonuca varılmasına ilişkin soruların ortaya çıkmasına neden olabilir. 
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11. Her hâlükârda başvurucunun altı yıldan fazla hapis yatmasının kendisini ülkesindeki siyasi 

yaşama katılmaktan alıkoyduğu ve şüphesiz –diğerlerinin yanısıra- endişe, adaletsizlik ve 

yılgınlık hisleri yaşamasına neden olduğu; öyle ki yalnızca ihlal bulgusunun yaşadığı manevi 

zararı telafi etmeye tek başına yeterli olamayacağı görüşündeyim. 

12. Ayrıca Mahkeme’nin de bizzat daha önce karar vermeyerek ihlal süresini uzattığını 

düşünüyorum. Başvurucular 2015 yılında Mahkeme’ye başvuru yapmışlardır. Başvurucular o 

tarihte hapiste oldukları için davalarına öncelik verilmiştir. Yine de Mahkeme’nin bu dava 

hakkında bir karar vermesi için üç yıl geçmesi gerekmiş ki başvurucular bu süre içinde 

cezalarının tamamını çekmişler ve tahliye edilmişlerdir. Bu Mahkeme’nin vaktinde bir telafi 

sunamamış olmasının da mevcut dava çerçevesinde manevi tazminat verilmesinde dikkate 

alınması gerekirdi. 

 

III. İç hukuk ve uygulamalar 

13. İspanya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5 Ekim 2015 tarih ve 41/2015 Sayılı Kanun’la değişikliğe 

gidilen 954 § 3 Bölümü, Sözleşme ihlalinden dolayı mağdur olan kişiye bu ihlale neden olan 

yerel mahkeme kararının incelenmesini talep etme olanağı sağlamaktadır. Ne var ki, böyle bir 

yolun ulaşılabilir ve etkili olup olmadığını değerlendirmek için dayanılabilecek herhangi bir 

tutarlı iç uygulama hâlen bulunmamaktadır. 

14. 41/2015 Sayılı Kanun, başvurucuya işbu Mahkeme’nin ihlal kararına dayanarak yerel mahkeme 

kararının yeniden incelenmesini talep etme hakkı vermektedir. Ancak yerel hâkimler 

bakımından bu talebe tekabül edecek şekilde talebi uygun görme yükümlülüğü 

yaratmamaktadır. 

15. Ayrıca 954 § 3 Bölüm yeniden inceleme talebini “ihlalin niteliği ve ciddiyeti gereği bu inceleme 

dışında başka herhangi bir şekilde sona erdirilemeyecek kalıcı etkiler taşıması” şartına 

bağlamıştır. Başvurucunun yerel mahkemenin kararının incelenmesi talebinde bulunduğu 

varsayıldığında, bu hükmün lafzı böyle bir talebin yerinde bulunup bulunmayacağını 

sorgulamama neden olmuştur. Yukarıda da belirtildiği üzere, başvurucu artık tahliye edilmiş ve 

siyasi haklarına bütünüyle kavuşmuştur. Her hâlükârda, dayanılacak herhangi bir istikrarlı 

uygulama bulunmadığından dolayı, yukarıda da belirtildiği üzere, bu hükmün kapsamını 

belirlemek zordur. 

16. Yukarıda sözü edilenler göz önüne alındığında, başvurucunun iç hukuk uyarınca kovuşturmanın 

yeniden açılmasına ilişkin hakiki bir fırsatının olduğunun yeterli netlikle belirlenemeyeceği 

sonucuna ulaşmaktayım. 

17. Ulusal yetkililerin yerel mahkeme kararını incelemeyi reddetmesi durumunda, başvurucu 

yeniden manevi tazminat talep etmek üzere Mahkeme’ye başvurabilir. Bence böyle bir çözüm 
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hâlen yetersizdir zira başvurucu hâlihazırda altı yıldan fazla hapiste kalmış, Sözleşme’nin 6 § 1 

Maddesi uyarınca hakkının ihlal edildiğinin tanınması için de yedi yıldan fazla beklemişken 

tazminat olanağını daha da öteleyecektir. Zaman hayat içinde daima değerlidir ancak 

başvurucunun 1956 doğumlu olup İspanya’nın siyasi hayatına katılmak istediğini göz önüne 

aldığımızda burada daha da değer kazanmaktadır. 

 

IV. Genel değerlendirmeler: tazminat ve evrenselliğin işlevleri 

18. Sözleşme Mahkeme’ye iki ayrı işlev yükler: Birincisi, temel hak ihlalinin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini belirlemek; ikincisi ise ihlalin tespit edilmesi hâlinde adil tazmine 

hükmetmek. Mevcut dava çerçevesinde Mahkeme ilk işlevini yerine getirmiş ancak kendisini 

ikincisini yerine getirmekten alıkoymuştur.  Bu şekilde Mahkeme adil tazminin basit bir 

tazminatın ötesine geçtiğini ve hem önleyici hem de öğretici olan daha geniş işlev taşıdığını göz 

önünde bulundurmamıştır. Adil tazmine hükmedilmesi, mağdura temel hakkının iadesinin 

yanısıra hükümetlere somut bir uyarı olarak da rol oynamaktadır. Davalı Devletin uygulamasını 

değiştirmesi ve ihlale yol açan şartların benzerlerinin yeniden oluşmasını engellemesi için mali 

teşvik yaratır. 

19. Son olarak; mahpus, suçlu veya teröristlerin dâhil olduğu davalarda ihlal kararı vermek hayli 

hassas bir konudur ve kamuoyu tarafından nadiren hoş karşılanır (bkz. Scoppola/İtalya (No. 2), 

no. 10249/03, 17 Eylül 2009; ve Öcalan/Türkiye, no. 46221/99, 12 Mayıs 2005). 

20. Ne var ki, Mahkeme adil tazmin gereğini belirlerken 41. Maddenin “iyi” ve “kötü” mağdurlar 

arasında ayrım gözetmediğini unutmamalıdır. Bu nedenle Mahkeme Sözleşme’nin 41. 

Maddesi’ni yorumlarken tutarlı davranmalı ve [“kötü” mağdur] hakkında yalnızca ihlal kararına 

başvururken [“iyi” mağdur] hakkında manevi tazminata hükmetmekten kaçınmalıdır. 

21. Bu argüman insan haklarının evrenselliği ilkesine dayanır. Bu ilkeye göre bütün bireyler 

doğuştan devredilemez özgürlüklere ve haklara sahiptirler. İnsan hakları bu nedenle 

evrenseldir ve kişisel özelliklerinden bağımsız olarak herkes için geçerlidir. Sözleşme de, benzer 

bir şekilde, üye Ülkelerin kendi yetki alanlarındaki her bireyin haklarını ve özgürlüklerini ayrım 

gözetmeksizin korumalarını şart koşar (Sözleşme’nin 1. Maddesi). 

22. Bu nedenlerle Mahkeme’nin üçüncü başvurucuya manevi tazminat ödenmesini reddetmesine 

katılmıyorum zira bu ret Sözleşme’nin 41. Maddesi’nde var olmayan bir ayrım yaratmakta olup 

insan haklarının asli özelliklerinden birine aykırıdır. 

 

V. Sonuç 

23. Yukarıda söz edilenler ve mevcut davanın şartları göz önüne alındığında, Mahkeme’nin mağdur 

tarafa (üçüncü başvurucuya) basitçe ihlal kararının uğranan manevi zarar bakımından yeterli 
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adil tazmin sağladığını belirtmekten ziyade hakkaniyete uygun tazminata hükmetmesi daha 

yerinde olurdu. 

 

EK 

 

No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvurucu 

Doğum Tarihi 

Vekili 

1. 4184/15 14/01/2015 Arnaldo OTEGI 

MONDRAGON 

06/07/1958 

Jone GOIRIZELAIA 

ORDORIKA 

Olivier PETER 

2. 4317/15 14/01/2015 Sonia JACINTO GARCIA 

28/11/1977 

Jone GOIRIZELAIA 

ORDORIKA 

Olivier PETER  

3. 4323/15 14/01/2015 Rafael DIEZ USABIAGA 

21/08/1956 

Inigo IRUIN SANZ 

4. 5028/15 14/01/2015 Miren ZABALETA TELLERIA 

26/10/1981 

Jone GOIRIZELAIA 

ORDORIKA 

Olivier PETER 

5. 5053/15 14/01/2015 Arkaitz RODRIGUEZ TORRES 

01/02/1979 

Jone GOIRIZELAIA 

ORDORIKA 

Olivier PETER 
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