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KİŞİNEV DEKLARASYONU
Biz, Moldova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın daveti üzerine Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (KEİPA) himayesinde 10-11 Aralık 2001
tarihlerinde Kişinev'de düzenlenen Birinci KEİ Üye Devletleri Anayasa Mahkemeleri
Forumu'na katılan Karadeniz Ülkeleri Anayasa Mahkemeleri Başkanları olarak,
KEİ Teşkilatı Üye Devletlerinin, toplumun demokratik gelişimini, çoğulculuğu, insan
haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini ve Karadeniz ülkelerinin evrensel
değerlere ve Avrupa standartlarına yükseltilmesini güvence altına almak amacıyla
demokratik kurumları, anayasal adaleti ve hukukun üstünlüğünü büyük bir güç olarak
pekiştirme ve güçlendirme bakış açısıyla yürüttüğü çabaların hayati önemini vurguluyor,
ülkeler tarafından hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesine geçiş sürecinde edinilmiş olan
deneyimlere gerekli dikkati gösteriyor ve devletin demokratik anayasal istikrarının
koruyucuları olarak Anayasa Mahkemelerinin anayasal adalet, bağımsız ve tarafsız yargı, adil
ve adaletli sivil toplum gibi temel konuların ele alınmasındaki yüksek sorumluluğunu
vurguluyor,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) özgür ve bölünmemiş bir Avrupa'ya önemli
bir katkı olarak Karadeniz Bölgesinde dostluk, işbirliği, refah, istikrar ve barışın sağlanması
gibi yüce hedeflerin yerine getirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan sağlam bir işbirliği
çerçevesinin kurumsallaştırılmasındaki başarılarını memnuniyetle karşılıyor,
Ulusal Parlamentoların ve KEİ Parlamenter Asamblesi’nin, Bölgede ekonomik, siyasi ve
sosyal reformları hızlandıran, Üye Devletlerin yasal ve düzenleyici sistemlerinin
desteklenmesi ve çok taraflı ekonomik işbirliğini güçlendirilmesine yönelik yasal
düzenlemelerin geliştirilmesi odaklı kararlı eylemlerini takdir ediyor, ve
Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonunun (Venedik Komisyonu) Avrupa Konseyi
Üye Devletlerinin yasal ve anayasal değerlerini ve standartlarını koruma ve güçlendirme
konusundaki değerli çalışmalarını onaylıyor, ve
işbu vesile ile aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata vardığımızı beyan ediyoruz:
1. Birinci KEİ Üye Devletleri Anayasa Mahkemeleri Forumu, özellikle, Üye Devletlerde
demokratik kurumların inşasını geliştirmede hukukun üstünlüğünü güçlendirmedeki rolleri
başta olmak üzere Anayasa Mahkemelerinin faaliyetleriyle ilgili temel konularda kapsamlı
bir görüş alışverişinde bulunulabilmesi ve ilgili deneyimlerin paylaşılabilmesi için faydalı
ve öğretici bir fırsat sağlamıştır.
2. Katılımcılar, yargı bağımsızlığının ve yargı otoritesinin güvence altına alınmasının
hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinde, insan hakları ve temel özgürlüklerin etkin bir
şekilde uygulanmasının sağlanmasında, diğer demokratik kurumların bütünlüğünün
korunmasında ve gücün kötüye kullanılmasının önlenmesindeki hayatiyeti bağlamında

Anayasa Mahkemelerinin yetkinliğinden tam anlamıyla yararlanmaya olan bağlılıklarını
dile getirmektedir.
3. Üye Devletlerin Anayasa Mahkemeleri, Karadeniz Bölgesinde ikili ve çok taraflı işbirliğini
yoğunlaştırmaya, kendi özel faaliyetleriyle ilgili konularda uzmanlıklarını paylaşmaya ve
temel hukuk ve kanun uygulayıcısı kurumlarında kamu desteğinin sağlanması ve hukukun
üstünlüğü ilkeleri hakkında kamuoyunun bilgisinin geliştirilmesi bağlamında birlikte
çalışma sorumlulukları ile ilgili eğitim programlarında yer almaya kararlıdır.
4. Ayrıca, Anayasa Mahkemeleri, özellikle demokratik kurumlar ve hukukun üstünlüğü
konularında uzmanlık sağlanmasında olmak üzere, ilgili Avrupa kurumlarının
çalışmalarını, deneyimlerini ve kaynaklarını daha fazla dikkate almaya hazır olduklarını
ifade etmektedir.
5. Katılımcılar, demokratik kalkınmaya ve hukukun üstünlüğüne yönelik küresel bir meydan
okuma ve siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar, barış ve güvenlik için son derece tehlikeli bir
tehdit olan uluslararası terörizmin her biçimini kararlılıkla kınamaktadır.
Bu bağlamda, Üye Devletlerin Anayasa Mahkemeleri, yetkileri dahilinde, uluslararası
toplum ile birlikte ilgili Parlamentolar ve Hükümetler tarafından, çağımızın belası olan
uluslararası terörle mücadeleye yönelik olarak üstlenilen eylemlere tam destek sağlamayı
taahhüt etmektedir.
6. Katılımcılar, Forum için sağlanan mükemmel koşullar ve sıcak misafirperverlik dolayısıyla
Moldova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne teşekkürlerini iletmiş ve bir sonraki
forumun Üye Devletlerden birinin Anayasa Mahkemesinin daveti üzerine düzenlenmesi
konusunda mutabık kalmıştır.
İşbu metin, Birinci Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Anayasa Mahkemeleri
Forumu tarafından kabul edilmiştir.
11 Aralık 2001, Kişinev
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