
13. Oturum (1981) / Genel Yorum No. 5

Madde 4: “DEROGASYONLAR”

(Genel Yorum No. 29, Genel Yorum No. 5’in yerini alm›flt›r)

1. Sözleflme’nin 4. maddesi, baz› taraf Devlet raporlar›n›n de¤erlendi-

rilmesinde, Komite aç›s›ndan sorunlara neden olmufltur. Bir ulusun ha-

yat›n› tehdit eden ola¤anüstü bir durum sözkonusu oldu¤unda ve bu

ola¤anüstü durum resmen ilan edildi¤inde, taraf Devlet sadece duru-

mun gerektirdi¤i ölçüde belirli baz› yükümlülüklerini ask›ya alabilir

veya yükümlülüklerinden ayr›lan tedbirler alabilir. Ancak, taraf Dev-

let aç›s›ndan belirli baz› haklar› ask›ya almak ve birçok alanda ayr›m-

c›l›k içeren tedbirler uygulamak mümkün de¤ildir. Taraf Devlet, ayr›-

ca di¤er taraf Devletleri, Genel Sekreterlik kanal›yla, en k›sa sürede de-

rogasyonlardan, derogasyon sebeplerinden ve derogasyonlar›n son bu-

laca¤› tarihten haberdar etme yükümlülü¤ü alt›ndad›r.

2. Genellikle, taraf Devletler kendi hukuk sistemlerinde ola¤a-

nüstü yönetim usullerinin ilan›n› gerektiren durumlara iliflkin meka-

nizmalara ve derogasyonlar› düzenleyen uygulanabilir hukuk kuralla-

r›na yer vermifllerdir. Ancak, birkaç Devlet’in Sözleflme haklar›n› aç›k-

ça ask›ya ald›¤› birkaç durumda, sadece devletlerin ola¤anüstü durum

ilan edip etmedi¤i de¤il, ayn› zamanda Sözleflme’ye göre derogasyonun

mümkün olmad›¤› haklar›n ask›ya al›n›p al›nmad›¤› ve ayr›ca di¤er ta-

raf Devletlerin derogasyonlardan haberdar edilip edilmedi¤i ve dero-

gasyon nedenleri belli de¤ildir.

3. Komite’nin görüflüne göre, Sözleflme’nin 4. maddesi çerçeve-

sinde al›nan tedbirler istisnai ve geçicidir. Tedbirler, sadece ulusun ha-

yat›n›n tehdit alt›nda oldu¤u hallerde sözkonusu olur ve ola¤anüstü

durumlarda insan haklar›n›n korunmas›, özellikle derogasyonun

mümkün olmad›¤› haklar aç›s›ndan, önemlidir. Komite, ayr›ca ola¤a-

nüstü hal durumlar›nda taraf Devletlerin, di¤er taraf Devletleri dero-

gasyonun kapsam›, içeri¤i ve nedenleri konusunda haberdar etmesi ge-

re¤iyle ve Sözleflme’nin 40. maddesi çerçevesinde raporlama yükümlü-

lü¤ü yerine getirilirken derogasyona tâbi olan her bir hakk›n kapsam
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ve içeri¤inin ilgili belgelere dayan›larak belirtilmesine eflit ölçüde önem

vermektedir.

16. Oturum (1982) / Genel Yorum No. 6

Madde 6: YAfiAMA HAKKI

1. Sözleflme’nin 6. maddesi çerçevesinde düzenlenen yaflama

hakk› tüm Devlet raporlar›nda yer almaktad›r. Ulusun hayat›n› tehdit

eden hallerde dahi (4. madde) bu haktan derogasyon mümkün de¤il-

dir. Ancak, Komite belirtmek ister ki, 6. madde ile ilgili olarak taraf

Devlet raporlar›nda verilen bilgiler hakk›n sadece bir veya birkaç yö-

nüne iliflkindir. Sözkonusu hak dar olarak yorumlanmamal›d›r.

2. Komite, savafl veya di¤er kitlesel fliddet hallerinin, bir insan-

l›k ay›b› olmaya devam etti¤ini ve her y›l binlerce suçsuz insan›n ha-

yatlar›n› kaybetti¤ini gözlemlemektedir. Birleflmifl Milletler fiart›’na

(Charter of the United Nations) göre, bir Devlet’in di¤er bir Devlet’e

karfl› kuvvet kullanmas› veya kuvvet kullanma tehdidinde bulunmas›,

meflru müdafaa halleri d›fl›nda, yasakt›r. Komite, taraf Devletlerin key-

fi ölümlere neden olan savafllar›, soyk›r›m eylemlerini ve di¤er kitlesel

fliddet eylemlerini engellemek konusunda temel bir yükümlülü¤e sahip

olduklar›n› belirtmek istemektedir. Nükleer savafl baflta olmak üzere,

her tür savafl tehlikesinin engellenmesi ve uluslararas› bar›fl ve güven-

li¤in güçlendirilmesi yaflama hakk›n› korumada en önemli flart ve gü-

vence olacakt›r. Bu ba¤lamda, Komite özellikle 6. madde ile her türlü

savafl propagandas› (1. paragraf) ve fliddete k›flk›rtman›n (2. paragraf)

yasaklanmas›n› içeren 20. madde aras›ndaki ba¤lant›ya dikkat çeker.

3. Bir kimsenin yaflam›n›n keyfi olarak elinden al›nmas›n›n ya-

saklanmas› (6. madde, 1. paragraf) büyük öneme haizdir. Komite, ta-

raf Devletlerin suç teflkil eden eylemlerle kiflinin yaflam›n›n elinden

al›nmas›n› engelleyecek ve bu eylemleri cezaland›racak tedbirlerin ya-

n›s›ra, güvenlik güçlerinin bu tarz eylemlerini engelleyecek tedbirleri

de almas›n› beklemektedir. Yaflama hakk›n›n Devlet otoriteleri taraf›n-
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