B RLE

K D EVLETLER HUKUK S STEM :
K i s a B i r Ta n t m
Fe d e r a l Ad l i y e Me r k e zi

Ge çm i i :
Birle ik Devletler Anayasas Federal bir hükumet sistemi kurar. Anayasa, Federal
(Milli) hükumete özel baz güçler verir.
eyaletlerde kal r.

Federal Hükumete verilmeyen bütün güçler

Elli eyaletin her birinin kendi eyalet anayasas , hükumet yap s ,

kanunlar ve adliyesi vard r.
Birle ik Devletler Anayasas federal hükumetin adli kanad n belirler ve federal
mahkemelerin yetkilerini aç klar. Federal mahkemelerin sadece belirli dava tipleri için
özel yetkileri vard r. Mesela federal kanunlar

ilgilendiren davalar, eyaletler aras

anla mazl klar, yabanc hükumetleri içeren anla mazl klar. Ba ka baz alanlarda federal
mahkemeler eyalet mahkemeleriyle yetkiyi payla rlar. Mesela ayr eyaletlerde ya ayan
gruplar için hem federal hem de eyalet mahkemelerinin karar yetkisi varken eyalet
mahkemeleri bu tür davalar n büyük ço unlu unda tek ba lar na yetki sahibidirler.
Taraflar, suç davalar n n hepsinde, sivil davalar n da büyük ço unlu unda jüri
önünde mahkeme olma hakk na sahiptirler. Jüri genellikle oniki vatanda tan olu an bir
gruptur, delilleri dinler ve yarg c n kendilerine anlatt

kanunu uygulayarak davan n

gidi at s ras nda görüp duyduklar n bir araya getirip karar verirler. Mamafih, Birle ik
Devletlerdeki kanuni anla mazl klar n ço u, dava jüri safhas na eri meden hallolur. Ya
kanuni önerge ya da anla ma ile çözülür, mahkeme ile de il.
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Fe d e r a l M a h k e m e si st e m i n i n y a p s
Birle ik Devletler anayasas

Yüksek Mahkemeyi

(Supreme Court) kurar ve

Kongreye alt kademe federal mahkemeleri kurmas için yetki verir.

Kongre Yüksek

mahkemenin alt nda iki kademe olarak federal mahkemeleri yaratm t r.:

Birle ik

Devletler bölge mahkemeleri ve Birle ik Devletler Temyiz Mahkemeleri Çevresi.
Birle ik Devletler Bölge Mahkemeleri federal sistemde ilk temas mahkemeleridir.
Ülke çap nda 94 adet bu türlü bölge mahkemesi vard r. Her eyalette en az bir tane
bulunur. Bölge yarg çlar tek ba lar na oturarak davalar dinlerler. Bölge yarg çlar na ek
olarak flas yarg çlar (ki sadece iflas davalar n dinlerler) ve Sulh Yarg çlar (bunlar bölge
yarg çlar
de i ik

Yüksek Mahkeme

nezaretinde
adli

görev

birçok
yaparlar)

beraberce bölge mahkemesi çat s
alt ndad rlar. Bir sonraki seviyede
Temyiz Mahkemeleri

Birle ik
Federal Çevre

bölgesel

Bölge Mah
Uluslararas Ticaret Mahkemesi

Gazi Temyizleri Mahkemesi

Temyiz

mahkemeleri çevresi bulunur. Bu

patent dava.

Talepler Mahkemesi

Devletler

orta

seviye

temyiz

mahkemelerinden ülkenin de i ik
yerlerinde

12 adet vard r. Üç

yarg çl k

heyetler

bölge

mahkemelerinden gelen temyiz isteklerini dinlerler. Bir davaya taraf olan ki i s rf hakk
oldu u için bile temyize ba vurabilir (Sadece hükumetin, jürinin suçsuz buldu u bir suç
davas nda temyiz hakk yoktur). Bu bölgesel çevre mahkemeleri federal idari acentelerin
kararlar na yap lan temyizleri de dinlerler. Bölgesel olmayan tek çevre mahkemesi
(Federal Mahkeme), özel davalara ait temyizleri dinler örne in patent kanunlar ve federal
hükumet aleyhine yap lan talepler gibi.
Federal Mehkeme sisteminin en üstünde birle ik devletler yüksek mahkemesi
bulunur. Dokuz yarg çtan müte ekkildir, davalar dinlemek için beraberce otururlar, e er
dava birle ik devletler anayasas veya

federal kanunu içeriyorsa

isterse, federal çevre temyiz mahkemeleri

yüksek mahkeme

ya da en yüksek eyalet mahkemelerinin

temyizlerini dinleyebilir.
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Ey a l e t M a h k e m e l e r i S i s t e m i n i n Y a p s
Eyalet mahkeme sistemi yap s eyaletten eyalete farkl l k gösterir. Her eyaletin
mahkeme sisteminin kendine has özellikleri vard r; ama, baz genellemeler yap labilir.
Birçok eyalette s n rl yetkili olan, tek bir yarg c n oturdu u ve küçük sivil ve suç davalr n
dinledi i mahkemeler vard r.

Eyaletlerde ayn zamanda geni

yetkili, gene bir tek

yarg c n ba kanl k etti i dava mahkemeleri de vard r. Bu dava mahkemelerine genellikle
çevre mahkemesi ya da üstün mahkeme ad verilir, bunlar büyük sivil ve suç davalar na
bakarlar. Baz eyaletlerin sadece belirli cins davalara bakan ihtisas mahkemeleri vard r
Örne i trafik ya da aile i leri gibi.
Bütün eyaletlerin bir en yüksek mahkemesi vard r, buna genellikle Eyalet Yüksek
Mahkemesi ad verilir, temyiz mahkemesi görevi yapar. Birçok eyalette ayr ca bir de ara
temyiz

mahkemesi

bulunur,

buna

Temyizler

Mahkemesi

denir

ve

jürili

dava

mahkemelerinden gelen temyizleri inceler. Genelde bir dava taraf n n sadece bir temyiz
hakk vard r.
M a h k e m e l e r i n d a r e si
Federal

ve

eyalet

hükumetlerinin

bölümlerinden ayr d r. Adli ba ms zl

yarg

bölümleri

yasama

ve

yürütme

güvence alt na alabilmek için, mahkemelerin

idaresini federal ve eyalet hükumetlerinin yarg bölümleri kontrol eder. Mahkeme idaresi
unlar içerir: Mahkeme bütçelerinin idaresi, jürili mahkeme ve temyiz prosedürleri için
kural tavsiye etme, adli disiplin olaylar n gözden geçirme, hakimlere devam eden e itim
verme ve mahkemelerin performanslar n inceleme.
Federal Adliyede, Birle ik Devletler Adli konferans n n mahkemeler aç s ndan
genel idari sorumlulu u vard r, 27 üyeden olu ur, (Birle ik Devletler ba

yarg c ve

Amerikan n tüm co rafi bölgelerini temsil eden 26 yarg ç) ayr ca, hükumetin yarg
bölümünün çal mas ile ilgili politikalar belirlemekte tek yetkilidir. Adli konferans, federal
hakimlerden (ve bazen eyalet mahkemesi hakimleri ve avukatlardan) olu an çok say da
komiteden yard m görür. Bunlar federal mahkeme sisteminin de i ik taraflar n inceler ve
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tavsiyelerde bulunurlar. Adli konferans n önemli bir sorumlu u da, bütün federal
mahkemlerde kullan lan prosedürlerde de i iklik tavsiyelerinde bulunmas d r.
Kongre yarg bölümü içinde üç adet idari acente yaratm t r. Birle ik Devletler
Mahkemeleri dari Ofisi; mahkemelerin bordro, malzeme ve ihtiyaçlar n temini gibi günlük
çal mas n idare eder. Federal adli merkez yarg çlar ve mahkeme personeli için e itim
ve ö retim programlar

yürütür ve mahkeme operasyonlar

ve idaresi konusunda

ara t rma yapar. Birle ik devletler hüküm verme komisyonu, federal yarg çlara, suça ceza
verirken takip edecekleri ana hatlar belirleyen tavsiyeler haz rlar.
Eyalet mahkeme sistemlerinin ço unda eyaletin yüksek mahkemesi, mahkeme
sisteminin genel idare yetkisine sahiptir. Buna bir idare ofisi yard mc olur. Eyalet yüksek
mahkemesinin ba yarg c genel olarak eyalet mahkemesi idare ofisinin yöneticisini
tayin eder.
Y a r g çl a r
Birle ik Devletler Yüksek Mahkemesinin ve çevre ve bölge mahkemelerinin
yarg çlar

Birle ik Devletler ba kan

taraf ndan atan rlar fakat Birle ik Devletler

senatosunun ço unluk oyuyla kabul edilmeleri gereklidir. Bu hakim ve yarg çlar iyi
davran lar devam nca hizmet ederler, ki, bu da ömür boyu demektir. Ba kanlar
genellikle yarg ç aday olacak ki ileri kendi politik partilerinin üyeleri aras ndan seçerler.
Seçilen ki iler genellikle tan nm

avukatlar, hukuk profesörleri, alt federal mahkeme veya

eyalet yarg çlar d r. Bu yarg çlar bir defa atand katan sonra art k maa lar azalt lamaz.
Federal yarg çlar i ba ndan ancak

mpeachment denilen bir i ten el çektirme

prosesinden sonra görevden uzakla t r labilirler bunu yapmak için temsilciler meclisi
suçlamalar yapar ve senato mahkeme eder. Tüm birle ik devletler tarihi boyunca,
sadece birkeç yarg ç i ten el çektirilmi tir ve bunlar n da çok ciddi yanl

davran lar

yapt klar tesbit edilmi tir. Bu korumalar federal yarg çlar n politik ya da d

tesirler ve

bask lardan etkilenmeden ba ms z yarg yapmalar na sebep olur.
Eyalet yarg c seçim metodlar eyaletten eyalete de i ir hatta bazen mahkemenin
cinsine ba l olarak eyalet içinde bile farkl l k gösterebilir. En çok rastlanan seçim sistemi
komisyon taraf ndan aday gösterilip, halk oyuyla seçilmektir. Komisyon aday gösterme
sisteminde, yarg çlar vali (eyaletin ba

idarecisi) taraf ndan, avukatlar, milletvekilleri,
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normal vatanda lar hatta bazen yarg çlardan kurulu ba ms z bir komisyon taraf ndan
haz rlanm

adaylar listesi içinden tayin edilirler. Birçok eyalette yarg çlar halk oyuyla

seçilirler. Bu seçimler partizan olabilir veya olmayabilir. Adli tayin veya seçim için aday
olan kimselerde belirli özelliklerin bulunmas gerekir. Bu özellikler, mesela belirli bir süre
aktif olarak avukatl k yapm

olmak gibidir. Çok az istisnalar haricinde, eyalet yarg çlar

belirlenmi fakat yenilenebilir devreler içinde hizmet verirler. Her eyaletin adli davran ,
disiplin ve i ten el çektirme ile ilgili kendi prosedürleri vard r.
Federal ve eyalet sistemlerinin her ikisinde de, adli adaylar hemen hemen her
zaman çok sene tecrübesi olan avukatlard r. Yarg çlar için belirli bir e itim veya ö retim
kursu ve imtihan yoktur. Baz eyaletler yarg çlar n, kanunda meydana gelen de i imleri
takip etmeleri için devam eden ö retim program na kat lmalar n

art ko arlar.

Hem

federal hem de eyalet mahkeme sistemleri yarg çlar için ba lang ç ve devam eden e itim
programlar sunarlar.
Sa v c l a r
Federal sistemin savc lar Birle ik Devletler Adalet Bakanl
hükumetin yürütme bölümüne ba l d rlar. Birle ik Devletler Ba
Bakanl

na ve dolay s yla
Savc s , ki, Adalet

n n ba d r, ba kan taraf ndan atan r ve senato kabul ederse görevi al r. Federal

mahkeme bölgelerindeki ba savc lar, Birle ik Devletler Savc s olarak adland r l rlar ve
onlar da ba kan taraf ndan senatonun onay ile atan rlar. Adalet bakanl
Federal Ara t rma Bürosu (FBI) bulunur ve birle ik devletlere kar

n n bünyesinde

i lenen suçlar tahkik

eder.
Her eyaletin yürütme bölümünde ayr ca ba savc s vard r ve bu ço unlukla eyalet
halk n n seçti i bir ki idir. Ayr ca eyaletin de i ik bölgelerinde ba ka savc lar da vard r,
bunlara eyalet savc lar veya bölge savc lar denir. Bu savc lar da genellikle seçilmi lerdir.
La w y e r s
Birle ik devletler yasal sistemi dü manl k metodunu kullan r. Avukatlar bu proses
için elzemdir. Avukatlar mü terilerinin delillerini ve kanuni iddialar n mahkemeye sunma
göreviyle sorumludurlar. Avukatlar n sunumlar do rultusunda, bir mahkeme yarg c ya da
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jüri, gerçekleri belirler ve kanunu uygulayarak hüküm verilmeden önce bir karara (suçlu
veya suçsuz) var r.
Amerikan mahkemelerinde ki iler kendilerini temsil etmekte serbesttirler, fakat
vak alar tesirli olarak sunabilmek için ço unlukla avukatlar artt r. Avukat tutacak paras
olamayan bir ki i genellikle yerel Kanuni Yard m Derne inden avukat bulmaya çal abilir.
Bir suçla suçlanan ve avukat tutacak durumu olmayan ki iler mahkemenin tayin edece i
bir avukat ya da federal veya eyaletin Umumu Müdafaa Ofisi taraf ndan verilen avukatla
temsil edilirler.
Amerikan avukatlar na, içinde kanuni görev yapt klar
Avukatlara lisans veren milli bir kurulu
edenlerin, tan nm
olmas n

yoktur. Birçok eyalet

eyalet lisans verir.
lisans için müraacat

bir hukuk okulundan bir hukuk diplomas sahibi (Juris Doctor)

art ko ar. Amerikan hukuk diplomas bir lisans üstü derecedir ve üç senelik bir

ö retim sonucu verilir. (Normalde ki iler dört y ll k kolej veya üniversiteyi bitirdikten sonra
hukuk mektebine giderler). Ayr ca, eyaletler ço unlukla avukatl k yapmak için ba vuran
müracaatç lar n yaz l bir baro s nav ndan geçmelerini ve belirli baz karakter özelliklerine
sahip olmalar n

art ko ar. Baz eyaletler ba ka bir eyalet barosuna kay tl avukatlar

otomatik olarak kendi barolar na kabul ederler. Bütün eyaletler eyalet d

ndan gelen

avukatlar n belirli bir dava için belirli baz ko ullar alt nda görev yapmas na izin verirler.
Avukatlar istedikleri cins davaya bakabilirler. Çe itli kanuni uygulamalar aras nda resmi
bir ay r m olmamas na ra men gayr resmi olarak ihtisasla ma ciddi olarak mevcuttur.

6

