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Ek  
 
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Heyeti’nin, Kadına Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi İhtiyati Protokol 7. Madde 3. 

paragraf altında görüşleri 
 

İlgili 

başvuru 
 

Başvuru No. 20/2008

 
Başvuru Sahibi:   V. K. (hukuk danışmanı Milena Kadieva tarafından temsil edilmiştir) 

 

Mağdur Olduğu İddia Edilen Kişi:  Başvuru sahibi 

 

Taraf ülke:    Bulgaristan 
 

Başvuru tarihi :   15 Ekim 2008 (ilk başvuru) 

 

Kaynaklar: Taraf ülkeye 16 Aralık 2008 tarihinde iletilmiştir (kayıt altına alınmamıştır)   
    

 

Kadınlara Karşı Şiddeti Önleme Heyeti, 25 Temmuz 2011 günü,  

 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 17. 

Maddesi altından toplanmış, 
 

Aşağıdaki kararları kabul etmiştir: 

 
1. İhtiyati Protokol’ün 7. Maddesi 3. Paragrafı kapsamında 

görüşler: 
 

1. 15 Ekim 2008 tarihli başvurunun sahibi, Bulgar vatandaşı V. K.’dır. Başvuru sahibi, 

Kadınlara Karşı Her Türlü Şiddetin Önleme Sözleşmesi’nin 1., 2., 5. ve 16. Maddeleri 

özelinde taraf ülkenin haklarını ihlal ettiğini iddia etmektedir.  Başvuru sahibi, Hukuk 

danışmanı Milena Kadieva tarafından temsil edilmiştir. Sözleşme ve İhtiyati Protokol taraf 

ülkede sırasıyla 10 Mart 1982’de ve 20 Aralık 2006’da yürürlüğe girmiştir.  

 
2.  Başvuru sahibinin sunduğu olgular  

 

2.1    Başvuru sahibi ve F. K. 1995’te evlenmişlerdir. 1997 doğumlu bir kızları (D. K.) ve 

2001 doğumlu bir oğulları (A. K.) vardır.  
 
 
 
 

Bu başvurunun değerlendirilmesine katkı sunan Heyet üyeleri şunlardır: Ayse  Feride Acar, Nicole 

Ameline, Olinda Bareiro -Bobadilla, Magalys Arocha Dominguez, Violet Tsisiga Awori, Barbara Evelyn 

Bailey, Meriem Belmihoub-Zerdani, Niklas Bruun, Naela Mohamed Gabr, Ruth Halperin-Kaddari, Yoko 

Hayashi, Ismat Jahan, Soledad Murillo de la Vega, Violeta Neubauer, Pramila Patten, Silvia Pimentel, Maria 

Helena, Lopes de Jesus Pires, Victoria Popescu, Zohra Rasekh, Patricia Schulz, Dubravka Šimonović ve Zou 

Xiaoqiao. 
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2.2    Başvuru sahibi, yıllarca kocasının uyguladığı aile içi şiddete maruz kaldığını ifade 

etmiştir. Başlangıçta psikolojik, duygusal ve ekonomik suiistimale maruz kalmış olup; 

2006 ve 2007’de fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Kocasının işi sebebiyle Polonya’ya 

taşındıkları 2006 yılından sonra, aldığı eğitime ve meziyetlerine rağmen kocası çalışmasına 

izin vermemiştir. Ailenin geliri üzerinde tek söz sahibi olarak kendisini gören koca, 

başvuru sahibine sadece ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda para vermiştir. 

Başvuru sahibinin, kendisine ait geliri olmadığı gibi, katı bir biçimde tarif edilen kalemler 

dışında bir harcama yapmasına da izin verilmemiştir. Ayrıca kocası, maaşının geri 

kalanının nasıl değerlendirdiğine dair kendisini bilgilendirilmemiştir de. Sonuç olarak 

ekonomik olarak tamamıyla kocasına bağımlı hale gelmiştir.  
 

2.3    Evlilikleri boyunca, kocası başvuru sahibine bir partner ve eşten ziyade hizmetçi gibi 

davranmıştır. Aileyi ilgilendiren hiçbir konuyu kendisi ile müzakere etmemiş, fikrini 

açıklamasına fırsat vermeden kadının kendi ihtiyaçlarına uyum sağlamasını beklemiştir. 

Başvuru sahibi, arkadaşları ve arkadaşları ile özgürce konuşmasının söz konusu olmadığını 

ifade etmiştir. Yıllar boyunca aşağılanmış ve bunalımda hissetmiştir. Başvuru sahibinin, 

ilişkileri üzerine tartışma girişimleri sıklıkla çatışmalara varmış, 2006 ve 2007 yıllarında 

kocası tarafından fiziksel suiistimale uğramıştır.  
 

2.4    2006’da yaz tatili için Bulgaristan’a gitmek üzere evden ayrılan başvuru sahibi, artık 

işi ve sosyal ilişkileri olmayan bir hayata katlanamayacağı için boşanmak istediğini 

kocasına söylemiştir. Kocası, kadının istediğini yapabileceğini ancak çocuklarını 

beraberinde götüremeyeceğini söylemiştir. Sonuçta ilişki içinde kalmaya zorlanan başvuru 

sahibi ve kocası ile Polonya’ya dönmüştür.  
 

2.5    31 Aralık 2006 günü, Sofya’da tatilde oldukları süre zarfında, başvuru sahibinin 

kocasının kendisine verdiği paranın bir kısmı ile ilgili emirlerine uymamaya karar vermesi 

üzerine kavga çıkmıştır. Başvuru sahibinin parayı iade etmeyi reddetmesi üzerine öfkelenen 

ve agresif bir ruh haline bürünen koca, kadına bağırarak aşağılamış, tehdit etmiş ve 

vurmuştur. Söz konusu dönemde başvuru sahibini arayan ebeveynleri, şiddete maruz 

kaldığını anlamışlardır. Görüşmenin hemen ardından polisi arayan ebeveynler, başvuru 

sahibine ve çocuklara yardımcı olmak adına Sofya’ya gitmişlerdir. Polis başvuru sahibini 

ve kocasını sorgulamak amacıyla gelmiştir. Başvuru sahibinin kocası o gece apartmanı terk 

etmiştir. Başvuru sahibi 1 Ocak 2007’de, Sofya’daki Aleksandrovska Üniversitesi Aktif 

Tedavi Genel Hastanesi’ne gitmiştir. Tıbbi bir rapor, alnındaki ve iki elindeki kızarıklıkları 

doğrulamaktadır ve şöyle ifade etmektedir: “Bu yaralar keskin olmayan katı nesnelerden 

kaynaklanmaktadır ve muayene edilen kişi tarafından belirtilen zamanda ve biçimde 

olabilecekleri gözlenmiştir. Bu yaralar, (başvuru sahibinin) ağrı ve acı çekmesine yol 

açmıştır.” 
 

2.6 İddiaya göre, kocası belirsiz bir tarihte başvuru sahibini susturmak için duvara doğru 

itmiştir. Başvuru sahibi ile ortak kızlarından, deli olduğunu söylediği annesini -başvuru 

sahibini- bağlamak için bir ip getirmesini istemiştir. Sık sık yinelenen tartışmaları takiben 

başvuru sahibinin özne olarak tanınmak ve işe dönmek konusunda ısrarcı olduğunu fark 

eden koca, başvuru sahibinin ve çocukların ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayarak başvuru 

sahibi “düzgün davranmaya” ve “emirlerine uymaya” zorlamaya çalışmıştır. Herhangi bir 

geliri olmadan iki çocuğa bakması söz konusu olmayan başvuru sahibi Mart 2007’de 

çalışmaya başlamıştır. 
 

2.7 Başvuru sahibi, 12 Nisan ve 22 Mayıs 2007 tarihlerinde Varşova Bölge Mahkemesi’ne 

koruyucu tedbir için ve çocukların temel ihtiyaçları için ekonomik katkıyı güvence altına 

alınması için başvurmuştur. 22 Mayıs 2007 günü, Mahkeme’ye bir acil yazısı göndermiştir. 

Başvuru sahibi, başvurunun yapıldığı ilk tarih itibariyle, mahkeme işlemleri askıda 

beklediğini ifade etmiştir.  
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2.8 30 Nisan 2007 günü, başvuru sahibi kocasından ailenin temel ihtiyaçları için para 

vermesini talep edince çocukları bir odaya kilitleyen koca, başvuru sahibini kendi sözünü 

dinlememesi durumunda çocuklarıyla ilgilenme şansını kaybedeceği konusunda uyarmıştır. 

Başvuru sahibine bağırarak, çocukların büyüdüğünü ve ona artık ihtiyaç kalmadığını ve bir 

mürebbiyenin kolaylıkla onun yerini alabileceğini söylemiştir. Çocuklar korkutulmuştur. 

Öfkesine teslim olan koca başvuru sahibine vurmaya başlamış ve bir yastık ile onu 

boğmaya çalışmıştır. Başvuru sahibi kendisini hayatta kalmak için nefes almaya çalıştığı 

bir durumda bulmuştur.  
 

2.9 7 Haziran 2007 günü, başvuru sahibinin kocası başvuru sahibini bilgilendirmeksizin 

Sofya’da boşanma işlemlerini başlatmış ve çocukların velayetini almak istediğini 

belirtmiştir.  
 

2.10 26 Haziran 2007 günü, başvuru sahibinin bacaklarını tekmeleyen koca, karısını 

dövmüştür. Buna bağlı olarak yere düşen başvuru sahibi, kalçasından ve kaba etlerinden 

yaralanmıştır. 2 Temmuz 2007’de kendisini muayene eden doktorun teşhisi şöyledir: “1. 

Sağ kalça üzerinde geniş bir kızarıklık; 2. Kaba etlerinin derisinde iki geniş kızarıklık; 3. 

Sağ ayağın üzerinde bir kızarıklık”. Tıbbi rapor, “yukarıda söz edilen yaralar hastanın 

belirttiği zamanda ve koşullar altında ortaya çıkmış olabilir” demektedir.  
 

2.11 Başvuru sahibi kocasını terk etmeye, çocuklarını almaya ve Varşova’daki “Kadın 

Hakları Merkezi” Kurumu’dan (Kurum) destek ve hukuki danışmanlık alarak bir sığınma 

evine başvurmaya karar vermiştir. 27 Temmuz 2007’de, Kurum’dan bir temsilci ile 

kendisine ve çocuklarına ait eşyaları almak üzere kocasıyla yaşadığı daireye gitmiştir. İşten 

erken gelen eş, tartışma başlatmıştır. Çocukları daireye kilitlemiştir. Başvuru sahibi ve 

Kurum temsilcisi polisi aramıştır. Polis vardığında, başvuru sahibi kızını almayı başarmıştı. 

Ancak oğlu dairede kilit altında kalmıştır. Başvuru sahibi ve kızı, 23 Eylül 2007’ye kadar 

Varşova’daki Kurum’da barındırılmışlardır. Başvuru sahibinin kocası 2 ay boyunca, 27 

Temmuz 2007 tarihli olaylar sebebiyle şok altında olan ve hastaneye yatırılması gereken 

oğlu ile görüşmesine izin vermemiştir. 31 Temmuz 2007 tarihinde kamu kreşinden alınan 

oğul özel bir kreşe yerleştirilmiştir. Başvuru sahibinin kocası, kreş müdürünü oğlunu 

annesine göstermemesi konusunda tembihlemiş ve başvuru sahibinin kreşe gelmesi 

durumunda kendisine haber verilmesini talep etmiştir. Başvuru sahibinin kocası iki defa 

Kurum’a giderek kızlarının nerede olduğunu sormuştur. Kurum çalışanları, 14 Ağustos 

2007’de, ikinci ziyaretinde öfkeli ve agresif olan eşi uzaklaştırmak için polisi aramak 

zorunda kalmıştır.  
 

2.12 20 Ağustos 2007 günü Kurum, Varşova’daki savcılık ofisine başvuru sahibi adına bir 

şikâyet başvurusunda bulunmuştur.  
 

2.13 21 Eylül 2007 günü, başvuru sahibi oğlunun nerede olduğunu öğrenebilmiş ve 

Kurum’dan bir temsilci ile oğlunu görmek için kreşe gitmiştir. Kreş müdürü oğlunu 

görmesine izin vermeyince, oğluyla en azından bir görüşmenin ayarlanması için polisi 

aramıştır. Kreş müdürünün aradığı koca kreşe gelmiş, başvuru sahibine bağırmış, ona ve 

Kurum temsilcisine şiddetle karşılık vermiş ve ikisine de vurmuştur. Polis, başvuru 

sahibinin eşini polis aracına kilitlemek durumunda kalmıştır.  
 

2.14 Bu olayın ardından oğlunu da alan başvuru sahibi, eşinden saklanmak, koruma almak 

ve hukuki yardımın yanı sıra ailesinin duygusal destek alabilmek için iki çocuğuyla birlikte 

Polonya’dan Bulgaristan’a geçmiştir. Varşova’daki Kurum ve Bulgar Toplumsal Cinsiyet 

Araştırma Kurumu (BTCAK) başvuru sahibini ve çocuklarını desteklemek için ortak 

hareket etmiş, hukuki danışmanlık sunmuş, başvuru sahibini şiddete maruz kalmış 

kadınlara destek sunan Bulgaristan’daki sivil toplum örgütlerine yönlendirmiştir. Başvuru 

sahibi ve çocukları, Bulgaristan’a dönüşünden sonraki ilk haftalarda, güney Bulgaristan’da 

şiddete maruz kalmış kadınlara sığınak sunan tek yer olan BTCA Kurumu’nun sığınağının 

aşırı kalabalık olması nedeniyle kendi arkadaşlarında kalmıştır.  
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2.15 27 Eylül 2007 günü, Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 18 (1) maddesi 

temelinde, Bulgaristan Plovdin Bölge Mahkemesi’ne 3273/2007 numaralı dosya ile 

başvuran başvuru sahibi, kocası tarafından uygulanan şiddete karşı acil koruma kararı talep 

etmiştir. Bu başvuruda, yıllar boyunca ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz 

kaldığını ifade emiştir. 30 Nisan 2007 günü kocasının kendisini dövdüğü, aşağıladığı ve 

çocuklarını odaya kilitlediği olaydan ve 27 Temmuz 2007 tarihinde kızıyla birlikte ailenin 

bir arada yaşadığı apartman dairesini terk edişinden söz etmiş; kocasının oğlunu kilitli 

tuttuğunu ve oğlunu iki aydan uzun süre kendisine göstermediğini eklemiştir. 21 Eylül 

2007 günü Varşova’da yaşanan olaydan da şöyle söz etmiştir: “21 Eylül 2007 Cuma günü, 

bir dizi sorun ve kötü muamele sonrasında, eşimin polisin gözü önünde beni ve aile içi 

şiddete uğrayan kadınları destekleyen Kurum’da çalışan bir görevliyi darp etmesi 

sonrasında oğlumu beraberimde getirmeyi başardım ve Plovdiv kentini arkadaşlarımla terk 

ettim”. Başvuru sahibi, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması için Avrupa 

Sözleşmesi ve Sivil ve Siyasi Haklar Hakkında Uluslararası Sözleşme’yi kapsayacak 

biçimde aile içi şiddete dair tüm insan hakları anlaşmaları ve Sözleşme uyarınca korku ve 

şiddetten korunmayı talep etmiştir. Ayrıca mahkemenin, Kanunun 5. Maddesinin 1. 

paragrafı altındaki, bir yıllık süreci ilgilendiren, 1, 3 ve 4. Hükümlerin gerektirdiği 

tedbirleri almasını talep etmiştir. Yani, kocasının kendisine ve çocuklarına yönelik aile içi 

şiddet uygulamaması (1. hüküm), çocuklarıyla birlikte yaşadığı yerden ya da bulundukları 

herhangi bir mekândan, kendi ebeveynlerinin evi, çocukların okulu ve kreşi, kendisinin 

gelecek iş yeri ve sosyal ilişkiler kuracağı tüm mekanlara 500 metreden fazla 

yaklaşamaması (3. Hüküm) için tedbir kararı çıkarılmasını talep etmiştir. Kanun’un 5. 

Maddesinin 4. Hükmü gereğince, çocukların geçici velayetini de talep etmiştir.   
 

2.16 27 Eylül 2007 günü, Plovdiv Bölge Mahkemesi Aile içi Şiddete Karşı Koruma 

Kanunu’nun 18. Maddesi temelinde acil koruma emir çıkarmıştır. Doğrudan etki ile 

Mahkeme, başvuru sahibinin kocasını başvuru sahibine şiddet uygulamaktan ve başvuru 

sahibinin ve çocukların, sosyal ilişki ve etkileşim mekanlarına yaklaşmaktan, 

kovuşturmanın sonuna kadar men etmiştir. Mahkeme ayrıca çocukların geçici velayetini 

başvuru sahibine vermiştir. 

 
 

2.17 26 Ekim 2007 günü, Plovdiv Bölge Mahkemesi’nin ilk kararından önce başvuru 

sahibinin kocası başvuru sahibinin acil koruma tedbiri talep ettiği başvurusundaki tüm 

iddialarını reddetmiştir. 15 Kasım 2007 günü ikinci celsede, başvuru sahibinin babası ve bir 

arkadaşı tanık olarak dinlenmiş; 21 Kasım 2007 günü olan üçüncü celsede başvuru 

sahibinin kayın validesi tanık olarak dinlenmiştir.  
 

2.18 Plovdiv Bölge Mahkemesi, 18 Aralık 2007 tarihli kararı ile başvuru sahibinin Aile içi 

Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 5. Maddesi 1. Paragrafı, 1, 3, ve 4. Hükümleri 

gereğince yönelttiği daimî koruma talebini reddetmiştir. Mahkeme, Kanunun 10. Maddesi 

1. Paragrafını uygulamıştır. Buna göre başvuru sahibi aile içi şiddet ediminin görüldüğü 

tarihten sonraki bir ay içerisinde koruma talebinde bulunmalıdır. Başvuru sahibi ve kocası 

arasında ne 21 Eylül 2007 günü ne de ondan önceki bir aylık süre zarfında aile içi şiddet 

hadisesi yaşanmadığı için koruma emri için yaptığı başvuru geçersiz bulunmuştur (27 

Ağustos-27 Eylül 2007). Ayrıca başvuru sahibi ve çocuklarının yaşamını ya da sağlığını 

hedef alan acil bir tehdit de yoktur.  
 

2.19 Başvuru sahibi, 7 Ocak 2008 günü Plovdiv Bölge Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda 

bulunarak, Mahkeme’nin Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 9 (3) Maddesinde 

ifade edilen açık kanıtı ve Varşova Kadın Hakları Merkezi’nin yazılı biçimde bildirdiği 

olayı ihmal ettiğini; Varşova’daki kreş müdürünün 25 Ekim 2007’de yazılı olarak bildirdiği 

olay ve kocasının verdiği ifade temelinde karar verdiğini beyan etmiştir. Dahası, kocasının 

kendisine yönelik tehditlerinin ve şiddet edimlerinin tekil olaylar olmadığını, aksine 

sistematik ve bir öfke modeline sadık olduğunu ifade etmiştir. Bu gibi olayların çocukların  
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gözlerinin önünde olması onların da aile içi şiddete maruz kalmasına yol açmıştır.  
 

2.20 7 Nisan 2008 günü, Plovdiv Bölge Mahkemesi başvuru sahibinin temyiz başvurusunu 

reddetmiş, Bölge Mahkemesi’nin kalıcı koruma emri çıkarmayı reddedişini savunmuştur.   
 

2.21 Mahkeme işlemlerinin bitmesi ile, başvuru sahibinin kocasının Plovdiv Bölge 

Mahkemesi’nde başlattığı boşanma işlemleri askıda beklerken, başvuru sahibi ve çocukları 

taraf ülkeden gelecek tüm destek ve koruma araçlarından mahrum bırakılmıştır. Başvuru 

sahibinin kocası çocukları görmeye devam etmiştir. Başvuru sahibinin kocası, 2008 

yazında Sofya Savcılığı’na, başvuru sahibinin çocukları ile birlikte güven içinde yaşadığı 

tek mekân olan daireye girmesine izin verilmediği için şikâyette bulunmuştur. Ayrıca, 

boşanma işlemleri bitmeden önce ailenin mülklerinin bölünmesi için hususi bir şikâyette 

bulunmuştur. Başvuru sahibinin kocası, başvuru sahibinin düşük gelirini göz önünde 

bulunduracak Bulgaristan’daki hiçbir mahkemenin çocukların velayetini başvuru sahibine 

vermeyeceği ve dahası uzun mahkeme süreçlerini karşılayacak ekonomik gücünün 

olmadığı konusunda başvuru sahibini uyarmıştır.  
 

2.22 8 Mayıs 2009 günü, Bölge Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun reddedilmesinin 

üzerinden bir seneden uzun zaman geçtikten sonra, Plovdiv Bölge Mahkemesi başvuru 

sahibi ve kocası arasındaki evlilik akdini sonlandırmıştır.  

 
3.  Şikâyet 

 

3.1 Başvuru sahibi, Heyet’in 1992 tarihli genel tavsiyesi ışığında okunan Sözleşme’nin 1, 2 

(a)-(c), (e)-(g), 5 (a), ve 16 (1) (c), (g), (h) maddelerinin ihlali sebebiyle mağdur olduğunu 

iddia etmektedir zira taraf ülke kendisinin aile içi şiddete karşı ihtiyaç duyduğu korumayı 

etkili biçimde sunamamıştır.  
 

3.2 Başvuru sahibi, taraf ülkenin Sözleşme’nin “pozitif” yükümlülüklerini görmezden 

geldiğini, Sözleşme’nin yükümlülüklerinin gerektirdiğinin aksine aile içi şiddet durumunun 

devam etmesini desteklediğini ifade etmiştir.  
 

3.3 Başvuru sahibi, 1, 2 (a)-(c), ve (e)-(g) maddelerinin ihlalinden mağdur olduğunu ifade 

etmektedir. Ayrıca, Bulgaristan’da kadınların, mahkemelerin mağdurların yaşamlarını ve 

sağlıklarını tehdit eden aile içi şiddeti ele almak konusundaki başarısızlıklarından 

erkeklerden daha fazla etkilendiklerini ifade etmiştir. Çok sayıda sivil toplum örgütü 

tarafından hazırlanan rapora gönderme yapan başvuru sahibi, kadına karşı şiddetin 

Bulgaristan’da kadın haklarının hayat geçirilmesine zarar verdiğine dikkat çekmektedir. 

Ayrıca, çok yakın zaman kadar özel hukuki düzenlemeleri gerektiren önemli bir kamu 

sorunu olarak ele alınmadığını eklemektedir. Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 

2005 yılında kabul edilmesine rağmen, mahkemeler aile içi şiddet uygulayan failleri 

cezalandırmak konusunda yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam etmektedir. 

Başvuru sahibi, taraf ülkenin aile içi şiddete karşı etkili koruma sunma konusundaki 

başarısızlığının nedenleri arasında hukuki eğitimdeki yetersizliklerin ve mahrumiyetlerin de 

ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu kapsamında 

bir mahkeme, zanlıyı ortak yaşanılan evden uzaklaştıracak, zanlının mağdura yaklaşmasını 

engelleyecek, çocukların velayetini geçici olarak zanlıdan alacak ve zanlının gerekli eğitim 

programlara katılımını sağlayacak kısıtlama emirleri verebilir. Ancak, aile içi şiddet 

vakalarında özel bir mahkeme süreci sunan Kanun, aile içi şiddeti ceza gerektiren bir suç 

olarak değerlendirmek ya da koruma emirlerine uymamayı suç olarak tespit etmek 

konusunda başarısız olarak aile içi şiddeti tanımamış olur. Aile içi şiddet ancak ve ancak 

saldırı ve darp ya da bedensel hasar durumlarında genel hükümlere bağlı olarak 

soruşturulmaktadır (Ceza Kanunu 161. Madde). Buna ek olarak, taraf ülke belli saldırı 

türlerinin zanlısı aileden olmayan birisi olduğunda yargılama yoluna gitmesine rağmen söz 

konusu saldırıların zanlısı bir aile üyesi uygulandı olduğunda resmi soruşturmadan muaf 

tutulmaktadır. Pratikte, aile içi şiddet ancak ve ancak mağdur öldürüldüğünde ya da en  
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azından kalıcı bir bedensel hasar gördüğünde kovuşturulmaktadır. Ancak, bu durumlarda 

bile cezasız kaldığı kimi durumlar olmuştur. Tam da bu sebeple başvuru sahibi eşinin 

kendisini boğmaya çalıştığına dair taraf ülkeye adli bir şikâyette bulunmamıştır. Başvuru 

sahibi, kendi davası özelinde, Plovdiv Mahkemelerinin kendisinin maruz kaldığı uzun 

erimli duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddeti görmezden geldiği ve hatalı bir 

biçimde söz konusu çatışmada her iki tarafın da eşit oranda sorumlu olduğu sonucuna 

vardığı görüşündedir. Mahkemeler, kocasının uyguladığı şiddetin çocukların gelişimi 

üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra duygusal travmalarını da hafife almıştır.   
 

3.4 Başvuru sahibi, ayrıca, taraf ülkenin Sözleşme’nin 2 (a) ve (b) maddeleri ile güvence 

altında aldığı haklarını ihlal ettiğini iddia etmektedir.  Kadınlar ile erkekler arasında eşitliğe 

dair özel bir kanunun yokluğuna ve kadına karşı şiddetin bir çeşit ayrımcılık olarak 

tanınmamasına ve aile içi şiddete maruz kalan kadınların lehine pozitif tedbirlerin 

yokluğuna bağlı olarak pratikte eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bizzat başvuru 

sahibinin insan haklarından faydalanması engellenmektedir. 1998 tarihli Bulgaristan 

kararına (A/53/38, paragr af 208-261) gönderme yapan başvuru sahibi, Heyet’in kadına 

karşı şiddet sorununu aile içi şiddeti de dahil ederek tespit ettiğini hatırlatmakta ve 

Hükümet’e yapılan uyarıya dikkat çekmektedir: “şiddetin kadın mağdurlarına yardımcı 

olmak için bir dizi tıbbi, psikolojik ve diğer tedbirleri geliştirmek ve aile içi şiddeti özel bir 

sorun olarak gören hâkim yaklaşımı değiştirmek…”. Başvuru sahibi, kadına karşı şiddete 

dair 1992 tarihli 19 numaralı genel tavsiyede, Heyet’in kadınların insan haklarından 

faydalanmalarını kısıtlayan ya da yok sayan toplumsal cinsiyet temelli şiddetin, 

Sözleşme’nin 1. Maddesi özelinde kadına karşı ayrımcılık içerdiği tezini hatırlatmaktadır. 

Heyet, ayrıca, taraf ülkelerin kadınların haklarının ihlal edilmesini engellemek konusunda 

gerekli önlemleri almakta ya da kadına karşı şiddet edimlerini soruşturmakta ve 

cezanlandırmak konusunda başarısız olduğu durumlarda özel alana ait edimlerden de 

sorumlu tutulabileceği kanaatindedir. 1994 tarihli, evlilikle ve aile kurumu içerisinde eşitlik 

ilkesi hakkındaki 21 numaralı Genel Tavsiye Kararı’nda Heyet, yasaların şiddet karşısında 

eşitlik ve koruma sağlamasını güçleştiren örf, gelenek ve başarısızlıkların Sözleşme ile 

çeliştiğini ifade etmiştir. Başvuru sahibi, aile içi şiddet mağduru kadının, kadınlar ile 

erkekler arasındaki eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesinden pratik olarak faydalanabilmesi 

için, taraf ülkenin sistemi içerisinde ifadesini bulacak siyasi iradenin devlet organları 

tarafından, taraf ülkenin gereğini yerine getirme yükümlülüğü kapsamında desteklenmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Başvuru sahibi, kendi vakasının, taraf ülkenin Sözleşme’nin 2 

(a) ve (b) maddeleri altındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerçeğini gözler önünde 

serdiğini iddia etmektedir.  
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3.5 Başvuru sahibi, taraf ülkenin, kendisini uzun erimli psikolojik ve duygusal aile içi 

şiddetten, saldırıdan, darptan, baskıdan, hayatını hedef alan tehditlerden ve eşine ekonomik 

bağımlılığından korumak konusunda başarısız olmak suretiyle Sözleşme’nin 2 (c) ve (e) 

maddelerinin yükümlülüklerini ihlal ettiğini iddia etmektedir. Taraf ülke, hukuki sistemi 

aracılığıyla, farklı sivil toplum örgütlerinin desteğine ve toplanan delillere rağmen, başvuru 

sahibini aile içi şiddet mağduru olarak kabul etmeyi reddetmiştir. Böylelikle başvuru sahibi 

kendisini, taraf ülkenin koruma emri ile ilişkili mahkeme süreçlerinin sonunda kendisine 

koruma sunmadığı için hukuki süreci başlatmadan önceki durumundan daha da 

yaralanabilir ve daha büyük tehlike altında bulmuştur. Başvuru sahibinin kocası, Devletin 

kendisinin “özel meselelerine” müdahalesinden azade bir biçimde, öncekinden çok daha 

agresif bir biçimde davranmaya başlamıştır. Buna ek olarak başvuru sahibini sürekli olarak 

ekonomik istikrarsızlığı ile tehdit ederek, çocukların velayetini kendisine vermesi ve ortak 

mülklerinin büyük bir kısmından vazgeçmesi için baskı uygulamıştır.  
 

3.6 Başvuru sahibi için, taraf ülkenin aşağıda belirtilen ihmallerinin, kendisinin aile içi 

şiddete karşı korunmadan nasıl mahrum bırakıldığını göstermektedir: (a) Aile içi şiddeti 

uygulayanları göz altına almak ve koruma emrine uygun davranılmayan durumlara suç 

muamelesi yapmak konusunda başarısız olmak suretiyle aile içi şiddeti suç olarak 

görmemesi; (b) Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun etkili bir biçimde 

uygulanmaması ve Kanun’daki aile içi şiddet davalarını kanıtlama yükümlülüğü ile ilgili 

belirsizlik; (c) Kolluk güçleri ile hukuk organları arasında koordinasyonsuzluk; (d) Sığınma 

evleri ve kriz merkezlerinin ekonomik olarak desteklenmemesi; (e) Suçlular için topluma 

geri kazandırma programlarının yanı sıra mağdurlar için koruma ve sakınma 

programlarının olmayışı; (f) Kolluk güçlerini ve hakimleri aile içi şiddet konusunda 

eğitmekte başarısızlığı; (g) Aile içi şiddete dair istatistikleri toplamaktaki başarısızlığı.  
 

3.7 Başvuru sahibi, Plovdiv mahkemelerinin maruz kaldığı uzun süreli fiziksel ve 

psikolojik suiistimali göz önünde bulundurmayarak sadece 21 Eylül 2007 tarihli olayları 

dikkate aldığını kaygıyla not etmektedir. Aile için çatışmalarda her iki tarafın da eşit 

biçimde sorumlu olduğunu gözlemleyen Mahkeme, başvuru sahibinin kocasının fiziksel 

olarak daha güçlü olmasının yanı sıra evliliklerinde kontrol sahibi olduğu gerçeğini göz 

ardı etmiştir. Mahkemenin, başvuru sahibinin 21 Eylül 2007 tarihinde şiddete maruz 

kaldığını hiçbir zaman ifade etmediği gözlemi, başvuru sahibinin eşinin 21 Eylül 2007 

günü kreşte kendisine ve kendisine eşlik eden Kurum temsilcisine saldırdığı iddiasını göz 

ardı etmektedir. Başvuru sahibinin kocasının davranışları polisin varlığına rağmen o kadar 

zorlayıcı idi ki kocasının bir polis aracında tutulması gerekmiştir. Mahkeme, başvuru 

sahibinin sunduğu diğer unsurlar da göz ardı etmiş, bu bağlamda kocanın başvuru sahibinin 

oğlu ile görüşmesini iki aydan uzun süre engellediğini de dikkate almamıştır. Dahası, 

Mahkeme’nin kararı çok kısa olup, muhatap olduğu durumun analizini ya da odaklarını 

içermemektedir.  
 

3.8 Başvuru sahibi, Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun aile içi şiddet vakalarının 

kanıtlanmasına dair netlikten mahrum oluşunun taraf ülkenin, aile içi şiddete karşı koruma 

ödevi ile uygunsuz ve ayrımcı olduğunu ifade etmektedir. Kanundaki noksanlıklarının aile 

içi şiddetin tipik mağdurları üzerindeki orantısız etkisi özelinde olduğu gibi. Her ne kadar 

Kanun ile aile içi şiddet vakalarında ispat yüküne dair bir atılım sağlasa da bu aşamada 

kasıt yeterince açık olmaktan ziyade, Medeni Hukuk’taki kanıt hükümlerini ötelemektedir. 

Yetersiz hukuk eğitiminin bir sonucu olarak, çok sayıda hâkim koruma emri talep edilen 

davalarda “makul şüphenin ötesinde” ilkesini uygulamaya devam etmiştir. Başvuru sahibi, 

buna bağlı olarak, mahkemelerin başvuru sahibinden 21 Eylül 2007 günü fiziksel şiddete 

maruz kaldığını makul şüphenin ötesinde ispatlamasını ve bu amaçla yazılı bir belge 

sunmasını talep etmiştir. Başvuru sahibi, Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nu 27 

Ağustos 2007 tarihinden önce, yani bir aylık sürecin başlangıcında, maruz kaldığı aile içi 

şiddetin herhangi bir kanıtını göz ardı edecek şekilde yorumlamanın ve uygulamanın,  
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mahkemenin kanıt yükünü kendi lehine işletmesine engel olduğunu ve böylelikle kendisini 

etkili bir yasal korumadan mahrum bıraktığını ifade etmiştir. Başvuru sahibi Kanun’un 

amacının, şiddetin uzun tarihini hesaba katarak aile içi şiddet mağdurlarının etkili 

korumasını güvence altına almak olduğunu ifade etmektedir; oysa Kanun’un 10. 

Maddesindeki 30-günlük sınırlama şikayetleri dosyalamayı kolaylaştıran, tamamıyla 

prosedürle ilgili bir kısıtlamadır.  
 

3.9 Başvuru sahibi, taraf ülkelerin aile içi şiddet mağdurlarının hızlı korumaya erişimini ve 

kadınların ve çocuklarının güvenilir bir biçimde konaklayabilecekleri yeterli sayıda, uygun 

sığınak sağlama yükümlülüğünü güvence altına almaları gerektiğini belirtmiştir. Başvuru 

sahibi, taraf ülkenin 2007 Avrupa Konseyi çalışmasında, aile içi şiddet mağdurları için 

coğrafi olarak eşit biçimde ülkenin dört yanına yerleştirilmiş, 24 saat ve ücretsiz hizmet 

veren 3 sığınma evinin olduğunu ifade ettiğini belirtmiştir. Başvuru sahibi, sığınma 

evlerinin ve kriz merkezlerinin büyük bir kısmının devlet desteğinden mahrum biçimde 

sivil toplum örgütleri tarafından finanse edildiklerini ve coğrafi olarak eşit biçimde 

dağıtılmadıklarını da eklemektedir. Bu sığınaklar ve merkezlerin ücretsiz olmasının sebebi 

devlet katkısı değil STK fonlarıdır. Tüm sığınma evleri yedi gün yirmi dört saat açık 

değildir. Başvuru sahibi, devlet güdümlü ve destekli sığınma evlerinin ve kriz 

merkezlerinin olmamasının sonucunda, Polonya’dan ayrıldıktan sonraki bir hafta boyunca 

çocuklarıyla birlikte arkadaşlarında kalmak zorunda kaldığını beyan etmiştir. Çünkü, 

Plovdiv’deki DIVA Kurumu aşırı kalabalık sebebiyle başvuru sahibine ve çocuklarını 

anında yer açabilecek durumda değildi. 
 

3.10 Başvuru sahibi, taraf ülkenin, Ceza Kanunu’nun özel saldırı türlerini, aile 

bireylerinden birisi tarafından uygulandığı durumda resmi soruşturmadan muaf tutan 

161. Maddesi özelinde, Sözleşme’nin 2 (f) ve (g) maddelerini ihlal ettiğini iddia 

etmektedir. Başvuru sahibi, kadının kalıcı bir biçimde yaralanmasının bile soruşturmayı 

gerektirmeyebileceğini belirtmektedir. Başvuru sahibi, kadını hedef alan tüm kasıtlı 

şiddet edimlerinin özel olarak suç kategorisine alınması gerektiğini, mağdur ile zanlı 

arasındaki ilişkinin doğasının bunu etkilememesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak Ceza 

Kanunu’nun 161. Maddesi, aile içerisinde toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz 

kalan kadınlara karşı ayrımcılık uyguladığı gerçeğine rağmen hala yürürlükten 

kaldırılmamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine has bir yasanın yokluğuna bağlı olarak, 

başvuru sahibi Parlemento’nun 2002 senesinde fırsat eşitliğine dair bir taslağı 

reddettiğini ve cinsiyet temelli ayrımcılığı önleme amacındaki Ayrımcılığa Karşı 

Koruma Kanunu’nun 2003 yılında kabul edildiğini belirtmiştir. Bunlara ek olarak, aile 

içi şiddetin yaygınlığına, sebeplerine ve sonuçlarına dair devlet destekli araştırmaların 

yokluğu doğrudan olmayan biçimlerde, bu gibi vakaların sayısına, yaygınlığına ve 

yerleşikliğine dair bilgi yoksunluğuna bağlı olarak bu şiddet biçimlerine dair negatif bir 

fenomeni kalıcılaştırmaktadır. Sonuçta ne kamu kuruluşları ne de toplum bu şiddet 

biçimini, başvuru sahibi çocukları örneğinde görebileceğimiz üzere başta kadınları ve 

çocukları olmak üzere geniş bir grup insanı etkileyen ciddi bir insan hakları ihlali olarak 

değerlendirmemektedir.  
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3.11 Dahası, başvuru sahibi, taraf ülkenin Sözleşme’nin 5 (a), 16 (1) (c), (g) ve (h) 

maddeleriyle birlikte okunan 1. Maddeyi de ihlal ettiğini iddia etmektedir. Başvuru sahibi, 

taraf ülkenin kadının aile içinde ve toplumdaki rollerine dair geleneksel stereotiplerin 

üstesinden gelecek, Devlet görevlilerini, sivil toplumu ve medyayı kapsayacak siyasi, 

hukuki ve bilinç aşılayıcı tedbirler almayı da içerecek kapsamlı bir yaklaşım benimsemekte 

başarısız olması sonucunda, maruz kaldığı aile içi şiddetin yanı sıra hizmetçi muamelesi 

gördüğü ve aileyi ilgilendiren herhangi bir konuda söz söyleme hakkı olmayan 

evliliğindeki emir kulu rolüne katkı sunduğunu ifade etmiştir.  
 

3.12 Başvuru sahibi taraf ülkeden şunları talep etmektedir: (a) Kendisinin ve 

çocuklarının fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü koruyacak acil ve etkili tedbirleri 

almasını; (b) Evlerinin güvenliğini, başvuru sahibinin yeterli çocuk desteğine ve hukuki 

danışmanlığa erişmesinin garanti altına almasını ve (c) Sözleşme’nin güvence altına 

aldığı haklarının ihlali ile orantılı olarak, maruz kaldığı fiziksel ve zihinsel zararı 

karşılayacak yeterli tazminatın sağlanması.  
 

3.13 Başvuru sahibi ayrıca taraf ülkenin aile içi şiddet mağduru kadınlar lehine genel  

tedbirler alması gerektiğini iddia etmektedir. Bu bağlamda aile içi şiddet edimlerini ve 

koruma emirlerinin ihlalini suç olarak ele almak ve Kanun’un 10. Maddesi uyarınca bir 

ay önce işlenen şiddet suçlarını içeren koruma emirlerinin çıkarılmasını sağlamak için 

Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nu tashih etmelidir. Öyle ki, zanlıları suçun 

kapsamı oranında göz altında tutmak; mağdur ve zanlının akraba olduğu düşük ve orta 

seviyeli saldırı davalarında resmi soruşturmaya izin verecek ceza yasaları düzenlemek; 

kanıt sorumluluğunu mağdurun lehine işletecek şekilde Aile içi Şiddete Karşı Koruma 

Kanunu’nu açıklığa kavuşturarak aile içi şiddet davalarında kanıt sorumluluğunu 

netleştirmek; Kanun’un uygulanmasından sorumlu kamu görevlilerini sürekli eğitimlere 

tabii tutmak; aile içi şiddetle mücadele eden STK’lara yeterli desteği sunmak; ve aile içi 

şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki negatif etkilerinin yanı sıra toplumda yol 

açacağı ekonomik sorunlar konusunda kamuya bilinç aşılamak.  
 

3.14 Başvuru sahibi, bütün iç hukuk yollarını kullandığını ve bu davanın herhangi başka 

bir uluslararası araştırma ya da yasaya bağlı prosedür altında incelenmediğini beyan 

etmiştir.  

 
4.  Taraf ülkenin kabul edilebilirlik ve esas hakkındaki gözlemleri  

 

4.1 Taraf ülke, 12 Haziran 2009 günü, başvurunun kabul edilebilirliği ve esaslarına dair 

görüşlerini bildirmiştir. Başvuru sahibinin bütün iç hukuk yollarını tükettiğini açıkça kabul 

etmekle birlikte, başvuru sahibinin iddialarını doğruluğu ispatlanmaması sebebiyle 

reddetmektedir. Taraf ülke, başvuru sahibinin esaslar hakkında doğrudan kendi davası ile 

ilişkili olmayan genel işleyişe dair geniş kapsamlı iddialarda bulunduğunu savunmaktadır. 

Buna rağmen, aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve desteklemek için sahip olduğu 

hukuki ve kurumsal çerçevenin özetini sunarak, davanın esasına dair kapsamlı gözlemlerini 

paylaşacaktır.  
 

4.2 Taraf ülkenin Anayasası’na göre: “Anayasal olarak tanımış prosedüre göre onanmış, 

ilan edilmiş ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yürürlüğe girmiş tüm uluslararası sözleşmeler, 

ülkenin iç hukuk sisteminin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Öyle ki, iç hukuk aksini 

buyurduğu zaman onlar yürürlükte olmalıdır.” Taraf ülke ayrıca, Ayrımcılığa Karşı 

Koruma Kanunu’nun, cinsiyete dayalı doğrudan ve dolaylı ayrımcılığı engellediğini beyan 

etmektedir. Taraf ülke, başvuru sahibinin sunduğu davaya dair olgulara itiraz 

etmemektedir. Ancak, başvuru sahibinin iddialarının kaynağında yer alan olayların büyük 

bir kısmının Varşova’da, yani taraf ülkenin yargılama sınırlarının dışında gerçekleştiğini 

vurgulamaktadır.   

4.3 Taraf ülke, davanın esaslarına dair gözlemleri özelinde, aile içi şiddete karşı yeterli  
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korumayı sunmak konusunda, özel mevzuat sunmak dahil, Sözleşme ile uyumlu tedbirleri 

aldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla, 2005 tarihli Aile içi Şiddete Karşı Koruma 

Kanunu’nun hızlı ilerleyen, mahkemelere hızlı koruma emri verme şansı tanıyan ve kanıt 

yükünü mağdur lehine işleten sui generis usulü, en yüksek uluslararası kadın hakları 

standartları ile uyum içinde olmuştur. Özel durumlarda, koruma emirlerini mağdurun 

beyanları temelinde çıkarma ve yirmi dört saat içerisinde uygulama şansı tanımaktadır. 

Esas süreçlerde, aile içi şiddet mağdurlarını destekleyen örgütlerin bildirdiği belgeler de 

kanıt olarak kabul edilebilir.   
 

4.4 Taraf ülke, başvuru sahibinin yukarıdaki prosedürün kendi davasına etkili bir biçimde 

uygulandığına itiraz etmediğini beyan etmiştir. 27 Eylül 2007 günü, Plovdiv Yerel 

Mahkemesi, Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında süreci 

başlatmış, anında koruma emri çıkartmış, Kanunun başvuru sahibinin çocukları ile 

kalabileceği geçici mekânı belirleyen 5. Maddesinin 3. paragrafının yanı sıra 1, 3, ve 4. 

Hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almıştır. Taraf ülke, iddia edildiği üzere aile içi 

şiddetin sürdürülmesinden sorumlu tutulamayacağı fikrindedir. Taraf ülke, 18 Aralık 2007 

kararı ile Yerel Mahkemesi’nin ve devamında Plovdiv Bölge Mahkemesi’ndeki temyiz 

sürecinde kalıcı koruma emri vermeyi reddetmesine bağlı olarak başvuru sahibinin ve 

çocukların taraf ülkenin korumasından mahrum kaldığı iddiasını doğrulayamadığını ifade 

etmiştir.  
 

4.5 Taraf ülke, başvuru sahibinin Plovdiv mahkemelerinin kendisinin maruz kaldığı ve 

çocukları üzerinde negatif etki bırakan aile içi şiddet geçmişini göz ardı ettiği, kanıt yükünü 

tamamıyla kendisine yüklediği iddiaları ile ilgili olarak, Plovdiv Bölge Mahkemesi’nin 

temyiz aşamasında, Aile içi Şiddete Karşı Kanunu’nun amacının eşler arasındaki aile 

yaşamını yönetmek olmadığı ve fakat aile içi şiddetin tehdit unsuru olabileceği durumlarda 

mahkemenin acil müdahalesini mümkün kılmak olduğunu ve bu sebeple 10 (1) maddesine 

bir aylık bir sınırlandırma getirdiğini ifade etmiştir. Başvuru sahibinin ve kocasının aile 

hayatlarındaki olayların, çatışmaların kaynağının ve şiddet davranışının kalıbının muhtemel 

mevcudiyeti, başvuru sahibinin kocasının aleyhine kalıcı tedbirlerin şiddetinin 

belirlenmesinde etkili olacağı işaret edilmiştir. Ancak, bu gibi tedbirler ancak söz konusu 

bir aylık süre zarfında, tam olarak 21 Eylül 2007’de, ortaya çıkmış bir aile içi şiddet 

olayından sonra uygulanabilirdir. Bu gibi bir kanıtın yokluğunda, Mahkeme ortada bir 

sorun görmez. Mahkeme, başvuru sahibinin Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 9. 

Maddesinin 3. paragrafı uyarınca şikayetinin anında koruma emri çıkarmak için yeterli 

kabul etmiştir ancak kalıcı emir daha üst düzey bir kanıt gerektirmektedir. Başvuru sahibi 

kocasının 21 Eylül 2007 günü kendisinin fiziksel bütünlüğünü ihlal ettiğini 

belgeleyememiştir. Bölge Mahkemesi, Kadın Hakları Merkezi Müdürü tarafından sunulan 

sertifikanın kanıt değerinin sınırlı olduğu ve eşi tarafından şiddet uygulandığına dair bilgi 

içermediği sonucuna varılmıştır. Daha ziyade, 21 Eylül 2007 günü başvuru sahibinin 

kocasının agresif olduğu, polis tarafından başvuru sahibinin ve Kadın Hakları Merkezi 

temsilcisinin fiziksel bütünlüğünü ihlal etmemesi konusunda uyarıldığını belgelemektedir. 

Kanıt yükü ilkesi temelinde Bölge Mahkemesi, sunulan tıbbi sertifikaları ve diğer kanıtların 

“zanlı ile şiddet mağduru arasındaki ayrımları keskinleştirecek netliğini kaybettiği, eşler 

arasındaki karşılıklı hoşgörüsüzlük sürecini” doğruladığı sonucuna varmıştır.  
 

4.6 Taraf ülke, 27 Eylül 2007 günü çıkarılan anlık koruma emrinin yayınlanmasını takip 

eden süreçte polis müdahalesinin olmayışının, emirde bir ihlalin göstergesi olmadığını ve 

başvuru sahibine ve çocuklarına gerekli korumanın sağlandığını ifade etmiştir.   
 

4.7 Taraf ülke ayrıca başvuru sahibinin babasının ifadesinin, başvuru sahibinin ailesi ile 

ilişkilerinin kocası tarafından kısıtlandığı iddiası ile örtüşmemekte olup, çocukların 

ifadesinin babalarından korkmadıklarını ve dolayısıyla babaları tarafından suiistimal 

edilmediklerini gösterdiğini ifade etmiştir.  
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4.8 21 Eylül 2007 tarihli olaylarla ilgili olarak, taraf ülke hem Plovdiv Yerel 

Mahkemesi’nin hem de ardından Plovdiv Bölge Mahkemesi’nin anılan tarihte, makul şüphe 

ilkesi temelinde herhangi bir aile içi şiddet ediminin yaşanamadığı sonucuna vardığını ifade 

etmiştir. Dolayısıyla ne başvuru sahibi ne de çocukları Aile içi Şiddete karşı Koruma 

Kanunu’nun 10 (1) maddesinde belirtilen bir aylık süre zarfında şiddete maruz 

kalmamışlardır. Mahkeme, başvuru sahibinin ya da çocuklarının hayatına ya da yaşamına 

kast eden bir tehdit tehlikesi bulmadığı için, Kanun gereği kalıcı koruma emri çıkartmak 

için gerekli yasal öncüller oluşmadığı sonucuna varmıştır. Başvuru sahibi ve kocası 

arasında, çocukların tanıklığında ciddi aile çatışmaları, yinelenen biçimde artan fiziksel 

şiddet yaşandığı gözlenmekle birlikte, Mahkeme bu şiddetin uygulayıcısının her iki eş 

olduğu sonucuna varmıştır. Her iki eş de farklı koşullarda tıbbi raporlar almış ve polisi 

aramıştır. Başvuru sahibinin kocasının çocuklarını ihmal ettiğine dair hiçbir kanıt yoktur ve 

her iki çocuk da babasını seviyordur ve ondan korkmamaktadırlar. Mahkeme ayrıca 

başvuru sahibinin, eşinin kendisinin sosyal ilişkilerini kısıtladığı, işe girmekten alıkoyduğu 

ve çocukları ihmal ettiği yönündeki iddiaları doğrulamak konusunda da başarısız olduğunu 

ifade etmiştir.   
 

4.9 Taraf ülke, başvuru sahibinin Sözleşme’deki haklarının ihlal edildiği iddiasını 

doğrulayamadığı sonucuna varmıştır.   

 
5.  İhtiyati Koruma Tedbirleri  

 

5.1 12 Şubat 2009 günü, Heyet, İhtiyati Protokol’ün 5. Maddesi 1. paragrafını ve usule dair 

63. Hükmünü takiben, taraf ülkeden, Heyet’in başvuruyu değerlendirdiği sırada geri dönüşü 

olmayan zararların önüne geçmek maksadıyla, başvuru sahibinin ve çocuklarının 

korunması için gerekli uygun ve somut ihtiyati tedbirleri almasını istemiştir. Heyet, ayrıca, 

taraf ülkeden, başvuru sahibinin kocasının başvuru sahibinin evini ziyaret saatlerini 

düzenlemek dahil başvuru sahibinin ve çocukların fiziksel bütünlüğünün ve korunmasını 

güvence altına alınmasını talep etmiştir. Dahası, taraf ülkenin Heyet’in taleplerini etkili bir 

biçimde uyguladığına dair bilgiyi en geç 13 Nisan 2009’da vermesini istemiştir.  
 

5.2 Taraf ülke, 12 Haziran 2009 tarihli başvurunun kabul edilebilirliği ve esasına dair 

ihtiyati tedbirlerin alınması talebine yanıt vermemiştir. Heyet, 16 Haziran 2009 günü, taraf 

ülkenin Heyet’in ihtiyati tedbirlerin alınmasına dair taleplerini ne şekilde ele alındığına dair 

bilgilendirmenin acilen yapılması talebini dillendirmiştir.  

5.3 1 Temmuz 2009 günü, Heyet’in talebine yanıt veren taraf ülke, Plovdiv Yerel 

Mahkemesi’nin 27 Eylül 2007 tarihinde acil koruma emri çıkardığını, başvuru sahibinin 

kocasının başvuru sahibine ve çocuklarına yönelik şiddet uygulama girişiminde 

bulunmadığını, başvuru sahibinin evine yaklaşmayı denemediğini, çocuklarının geçici 

velayetinin mahkeme sonuçlanıncaya kadar başvuru sahibine verildiğini ifade etmiştir. 

Ayrıca, vakaya dair olguların dikkatli bir biçimde incelenmesi ardından hem Yerel 

Mahkeme hem de Bölge Mahkemesi başvuru sahibine yönelik şiddet uygulanmadığına dair 

kararını şüphesiz duyurduğunu ifade etmiştir. Taraf ülke, peşi sıra hiçbir polis 

müdahalesinin olmamasının 27 Eylül 2007 koruma emri kapsamında bir ihlal olmadığını ve 

başvuru sahibi ve çocuklar için gerekli korumanın sağlandığını gösterdiğini yinelemiştir. 

Taraf ülke, Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu kapsamında koruma tedbirlerinin devam 

etmediği durumda da başvuru sahibinin İç İşleri Bakanlığı Kanunu’nun 6. Maddesi altında 

aile içi şiddete karşı polis koruması talep etme hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır. 

Taraf ülke, vatandaşların hayatlarının, sağlıklarının ve mülklerinin korunmasını polisin ana 

görevlerinden birisi olduğunu ifade etmiştir. Sonuçta, başvuru sahibinin ve çocuklarının 

geri dönüşsüz zarar görmelerini engelleyecek, fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü güvence 

altına alacak tüm korumalardan faydalanmayı sürdürdüklerini ve ayrıca tedbir kararına 

ihtiyaç olmadığını belirtmiştir.  
 

5.4 21 Temmuz 2009 günü, Heyet taraf ülkeyi şöyle bilgilendirmiştir: “Heyet, taraf ülkenin  
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başvuru sahibini ve çocuklarını geri dönüşü olmayan zararlardan korumak ve fiziksel ve 

zihinsel bütünlüklerini güvence altına almak için gerekli koruma tedbirleri aldığını 

düşünmektedir.”   

 
6.  Başvuru sahibinin, taraf ülkenin kabul edilebilirlik ve esas ve ihtiyati 

koruma tedbirlerine dair gözlemleri hakkında yorumları 
 

6.1 Başvuru sahibi, 8 Ağustos 2009 günü, taraf ülkenin, kendi nazarında Plovdiv 

mahkemelerinin başvuru sahibinin iddialarını reddeden kararlarının tekrarından öte bir 

anlam taşımayan başvurusunu değerlendirmiştir. Başvuru sahibi, başvurusunda yer alan 

STK raporlarının ve istatistiklerin kendi sunduğu olguları ve iddialarını desteklediğini ifade 

etmektedir. Taraf ülkenin kurumlarının aile içi şiddete karşı mücadeledeki etkililiğini 

sorgulayan başvuru sahibi, Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun aile içi şiddetin 

özgül doğasına dair ulusal mahkemelerin ve otoritelerin etkili uygulamaları olmaksızın bir 

anlam ifade etmediğini yinelemektedir. Taraf ülke, aile içi şiddete dair bilgi sunmaktan ve 

hakimler ve kolluk kuvvetleri için eğitim ve aile içi şiddet mağdurları için rehabilitasyon 

programları gibi Kanun’un uygulamaya dökülmesini güçlendirecek tedbirler almaktansa, 

toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığa dair hukuki çerçeveyi sunmuştur.   
 

6.2 Başvuru sahibi, kocası tarafından 21 Eylül 2007 tarihinde açık bir şiddet tehdidine 

maruz kalmadığı yönündeki taraf ülke beyanının hatalı olduğunu ve acil koruma emri için 

yaptığı başvuruyu ihmal ettiğini ifade etmiştir.   Bu başvuruda kendisinin ve kendisine eşlik 

eden Kurum temsilcisinin polisin gözü önünde saldırıya uğradığı, Kurum’un onaylı yazısı 

ile sunulmuştur.  

 

6.3 Başvuru sahibi, kanıt yüküne dair, bizzat taraf ülkenin, Aile içi Şiddete Karşı Koruma 

Kanunu’nun kanıt yükünü aile içi şiddet mağduru lehine işlemesini sadece “mümkün 

kıldığını” ancak açıkça gerektirmediğini belirtmiştir. Başvuru sahibi, Kanun’un berrak 

olmadığını ve mahkemelerce yorumlanışının kadınları orantısız bir biçimde etkilediğini 

yinelemektedir. Bu dava özelinde, mahkemeler makul şüphenin ötesinde ilkesini 21 Eylül 

2007 tarihinde kocasının kendisinin fiziksel bütünlüğünü tehdit ettiği hususunda ve buna 

dair yazılı kanıt sunulması için işletmiştir.  
 

6.4 Başvuru sahibi nazarında, taraf ülkenin bir kavganın karşılıklı biçimde provoke 

edilmesi ile şiddetin doğası itibariyle tek yönlü oluşu arasında yaptığı ayrımın ve şiddetin 

fiziksel bir edim olarak tanımının aile içi şiddetin karmaşık doğasını, bilhassa duygusal ve 

psikolojik şiddeti, kavramaktan uzak olduğunu ifade etmektedir. Mahkemelerin, aile içi 

şiddeti, yaşamı ve sağlığı doğrudan hedef alan tehdit olarak ele alan dar yaklaşımı, aile içi 

şiddet mağdurlarının duygusal ve psikolojik bütünlüğünü göz ardı etmektedir. 
 

6.5 Geçici tedbirlere dair, başvuru sahibi, taraf ülkenin Heyet’in İhtiyati Protokol’ün 5. 

Maddesi 1. paragrafı uyarınca dillendirdiği talebi başlangıçta yanıtlamadığını ve bu gibi 

tedbirleri almak için kendisiyle irtibat kurmadığını ifade etmiştir. 1 Temmuz 2009 tarihli 

yanıtında, taraf ülke Yerel Mahkeme’nin acil koruma emrine gönderme yapmış ancak söz 

konusu emrin Bölge Mahkemesi’nin 7 Nisan 2008 tarihli nihai kararına bağlı olarak 

yürürlüğüne konmadığı gerçeğini ihmal etmiştir.   
 

6.6 Başvuru sahibi, acil koruma emrinin vadesinin dolmasından hemen sonra, kocasının 

kendisini ve çocuklarını yinelenen aramalar, çocukları kendi tarafına çekme girişimleri ve 

başvuru sahibi hakkında adli şikayetler ile rahatsız etmeye başladığını ifade etmiştir. 

Yargılama süreçlerinin ortalama uzunluğu özelinde, başvuru sahibi kocasının çocuklarını 

ayda bir göreceği bir anlaşmada uzlaşmıştır. Başvuru sahibinin kocası bunu başvuru 

sahibinin teslimiyeti olarak yorumlamış ve çocukların velayetini kendisine vermesi için 

zorlamaya devam etmiştir. Başvuru sahibinin kocasının, yaz tatilini çocukları ile geçirmek 

için ve oğlunun kendisi ile Polonya’da yaşaması için, çocukları ayırmak pahasına,  
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mahkemeye yaptığı başvuru göz ardı edilmiştir. Başvuru sahibinin eşi, aynı zamanda, 

başvuru sahibinin çocukları ile yaşadığı daireye giremediği için savcılığa şikâyette 

bulunmuştur. Başvuru sahibi, Plodiv Yerel Mahkemesi’nin 8 Mayıs 2009 tarihli boşanma 

kararı öncesinde, daimî olarak stres ve korku altında yaşadığını ifade etmiştir.  
 

6.7 Başvuru sahibi, taraf ülkenin, kalıcı koruma emri çıkartmadığı mahkeme kararı 

özelinde, kendisine ve çocuklarına koruma sağlamak konusunda başarısız olduğunu iddia 

etmektedir. Başvuru sahibi, İçişleri Bakanlığı Kanunu özelinde diğer araçları kullanabilirdi 

ancak bu araçlar sadece ve sadece başvuru sahibinin kocasına onu rahatsız etmemesi 

yönünde yazılı bildirimlerle sonuçlanacaklardı. Aile içi şiddet özel olarak suç öğesi olarak 

tanımlanmamıştır ve belli saldırı biçimleri bir aile üyesi tarafından uygulandıklarında resmi 

soruşturmadan muaf tutulmaktadır. Taraf ülkenin ihmalkarlığının ve başvuru sahibi ve 

çocuklarının geri dönüşü olmayan zararlar görmesinden sakınacak gerekli korumayı 

güvence altına almamasının bir sonucu olarak, başvuru sahibi ve çocukları boşanma 

sürecinde ciddi biçimde duygusal ve psikolojik zarar görmüşlerdir.  
 

6.8 Başvuru sahibi, taraf ülkenin kendisinin ek acil koruma tedbirleri için yeni olgular 

sunması gerektiği talebini sorunlu bulmaktadır çünkü taraf ülke Heyet’in İhtiyati Protokol 

kapsamında talep ettiği geçici koruma emirleri ile ilgili yükümlüdür. Başvuru sahibi, taraf 

ülkenin Sözleşme altındaki yükümlülüklerine dair sahte bir tutum içinde olduğunu, 

yükümlülüklerini pratiğe dökmediğini ve bu durumu 1994’ten beri Heyet’e bildirilmediğini 

ifade etmektedir. 

  
7.  Taraf ülkenin ek görüşleri 

 

7.1 7 Aralık 2009 günü, taraf ülke başvuru sahibinin görüşlerine dair gözlemlerini 

sunmuştur. Buna göre, Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu başvuru sahibine etkili 

araçları sunmuştur. Başvurunun konusu olan aile içi şiddete karşı koruma talep eden diğer 

başvuruların yokluğunda, 21 Eylül 2007 tarihinde başvuru sahibi ve kocası arasındaki olay 

ayrı bir vaka olarak ele alınmalıdır. Taraf ülke, başvuru sahibinin 27 Eylül 2007 tarihinde 

çıkan acil koruma emrinin sunduğu güvenceden sonra herhangi yeni bir hadise için 

başvuruda bulunmadığını hatırlatarak, taraf ülkenin aldığı koruma tedbirlerinin etkili ve 

yeterli olduğunu ifade etmiştir. Her halükârda, başvuru sahibi taraf ülkenin otoritelerine 

bildirmediği tüm muhtemel olaylar bağlamında iç hukuk yollarını tüketmek konusunda 

başarısız olmuştur.  
 

7.2 Taraf ülke, söz konusu davanın, Heyet’in Sözleşme yükümlülükleri kapsamında 

başvuru sahibinin yaşamını, bedensel bütünlüğünü, fiziksel ve zihinsel sağlığını hedef alan 

tehditlere karşı etkili biçimde korunamadığı A.T. v. Hungary (Başvuru No. 2/2003), 

Macaristan vakası ile benzer olmadığını iddia etmektedir. Söz konusu başvuru 

özelinde Macaristan’daki mağdurların başvurabileceği aile içi şiddete karşı özel bir 

yasa yürürlülükte olmadığı gibi, herhangi bir kısıtlama ya da koruma emri de 

erişilebilir değilken, bu başvuru özelinde başvuru sahibine Aile içi Şiddete Karşı 

Koruma Kanunu özelinde acil ve yeterli koruma sunulmuştur. Başvuru sahibinin, 

taraf ülkenin kendisini acil koruma emri ile eşinden koruyamadığını; taraf ülkenin 

hukuki ve kurumsal çerçevesinin aile içi şiddet mağdurlarının kapsamlı ve etkili 

biçimde korunması ve desteklenmesi amacıyla düzenlenmek için yetersiz olduğunun 

bu dolayımla açık olduğunu ifade etmektedir. 

 
 

7.3 Taraf ülke, sekretaryanın talebi üzerine 14 Eylül 2010 günü, Plovdiv Yerel 

Mahkemesi’nin 8 Mayıs 2009 tarihli, başvuru sahibi ve kocası arasındaki evlilik akdinin 

sonlandırıldığı boşanma kararının ve Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun çevirisini 

sunmuştur. Mahkeme, eşlerin ikisinin de evlilik bağının kopmasından suçlu olduğu 

sonucuna varmıştır: “Eşlerin, birbirilerine fiziksel suiistimalin yanı sıra, sıklıkla tartışma,  
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kavga ve sözlü saldırı uyguladığı açıktır. Fiziksel şiddetin varlığını işaret eden olgular, 

mahkemenin, kadının yaralanmalarına dair (…) tıbbi rapor talebi üzerine, Toplumsal 

Yardımlaşma Müdürlüğü’nün sosyal hizmetler raporunda sunulmuştur. Kadın, kavgaların 

kadın tarafından başlatıldığını ifade eden bir ifadede yer aldığı üzere, kocasıyla 

konuşmalarında kaba bir dil kullanmıştır.” Plovdiv Sosyal Hizmetler Ofisi’nin 17 Ekim 

2007 tarihli sosyal servisi raporuna göre, Mahkeme, başvuru sahibinin gerekli bakımı 

sunabileceğini göz önünde bulundurarak çocukların birbirinden ayrılmamasının lehlerine 

olduğu temelinde velayetlerini başvuru sahibine vermiş, babanın çocukları ziyaret hakkını 

güvence altına almıştır. Ayrıca baba, çocukların nafakasını ödemekle yükümlü kılınmıştır. 

 

8.  Heyetin Kabul Edilebilirlik Değerlendirmesi Öncesi Belli Konular ve Yöntem 
 

8.1 72. Hükmün 4. paragrafına ve usule dair hükümlerini takiben, Heyet başvurunun 

esasından önce kabul edilebilirliğini İhtiyati Protokol’ün 2., 3., ve 4. Maddeleri temelinde 

değerlendirmelidir.     
 

8.2 İhtiyati Protokol’ün 4. Maddesi, 1. paragrafı uyarınca, Heyet başvuru sahibinin bütün iç 

hukuk yollarını tükettiğine dair beyanını ve taraf ülkenin bu beyanı doğruladığını 

kaydetmiştir. 
 

8.3 İhtiyati Protokol’ün 4. Maddesi 2 (a) paragrafı uyarınca, Heyet söz konusu meselenin 

şimdiye kadar ve şimdi herhangi başka bir uluslararası araştırma ya da anlaşma özelinde 

incelenmediği konusunda bilgilendirilmiştir.  
 

8.4 Taraf ülkenin, başvuru sahibinin kendisinin Sözleşme’nin 1, 2 (a) -(c) ve (e)-(g), 5 (a) 

ve 16 1 (c), (g) ve (h) paragrafları ile güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğine dair 

iddiasını doğrulamak konusunda başarısız olduğu iddiasına binaen Heyet, başvuru sahibinin 

iddiaları doğrulamak için yeterli öğeleri sunarak kabul edilebilirlik ilkelerini karşıladığını 

görüşündedir.    
 

8.5 Başvuruyu herhangi bir zeminde kabul edilemez bulmayan Heyet, dolayısıyla kabul 

etmiştir.      

 
9.  Esasların Değerlendirilmesi 

 

9.1 Heyet, mevcut başvuruyu, İhtiyati Protokol’ün 7. Maddesi 1. Paragrafı uyarınca, 

başvuru sahibi ve taraf ülke tarafından sunulan tüm bilgiler ışığında ele almıştır.  
 

9.2 Heyet, mevcut başvurunun merkezinde yer alan konunun, başvuru sahibinin taraf 

ülkenin Sözleşme’nin 1. Maddesi ile 16. Maddesinin 5 (a) paragrafı ile birlikte okunan 2 (c) 

ve (e)-(g) maddeleri temelinde başvuru sahibine aile içi şiddete karşı etkili koruma 

sunamadığına dair iddiası olduğu görüşündedir.  
 

9.3 Heyet, 19 numaralı genel tavsiye ile uyumlu olarak, 1. Madde kapsamında ayrımcılığın 

toplumsal cinsiyet temelli şiddeti kapsadığını hatırlatmaktadır.1 Böylesi ayrımcılık, 

Hükümetler tarafında ve onların adına işlenen edimlerle sınırlı değildir. Daha 

ziyade, Sözleşme’nin 2 (e) maddesi uyarınca, taraf ülkeler, hak ihlallerini önleyecek 

tedbirleri almak ya da şiddet edimlerini soruşturmak ve cezalandırmak ve tazminat 

sunmak konularında başarısız olduklarında, özel alanda ortaya çıkan edimlerden de 

sorumlu tutulabilirler.2 
 

9.4 Heyet, taraf ülkenin, acil koruma emiri çıkarmak için gerekli hızlı prosedürü içeren 

Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nu kabul ederek aile şiddete karşı koruma 

sağlayacak tedbirleri aldığını kaydetmiştir. Ancak, başvuru sahibinin kadın erkek eşitliği,  

                                                             
1 Kadına karşı şiddete dair Genel  T a v s i y e  No. 19 (1992), paragraf 6. 
2 A.g.e, paragraf 9 
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insan hakları ve temel özgürlükler ilkelerinin hayata geçirilmesinden faydalanabilmesi için, 

bu gibi özel bir mevzuatta ifade edilen siyasi iradenin taraf ülkenin yükümlülüklerine 

uyması gereken mahkemeleri de içerecek şekilde bütün devlet organları tarafından 

desteklenmesi gerekmektedir.3 Bu doğrultuda, Heyet’in önündeki mesele, Plovdiv 

mahkemelerinin başvuru sahibinin eşinin aleyhine kalıcı koruma emri çıkarmayı 

reddetmesinin ve sığınma evlerinin ulaşılamaz olmasının, taraf ülkenin başvuru sahibini 

aile içi şiddete karşı etkili biçimde korumak konusundaki yükümlülüğünün ihlali olup 

olmadığıdır.  
 

9.5 Bu, her şeyden önce başvuru sahibinin kalıcı koruma emri için başvurusunu 

gerektirmektedir. Başvuru sahibi, 27 Eylül 2007 tarihinde Plovdiv Bölge Mahkemesi’ne 

yaptığı şikâyette “Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 18. Maddesi 1. Paragrafı 

kapsamında acil koruma emri çıkarılması”nı istemiş ve Mahkeme’nin, Kanun’un, 

mahkemelerin uygulayabileceği koruma tedbirlerinin hem acil hem de kalıcı koruma 

emirleri için 3 aydan 18 aya kadar uzatılabileceğini söyleyen 5. Maddesinin 1. paragrafı 

kapsamında (3. ve 4. hükümler) tedbirler almasını talep etmiştir. Heyet, başvuru sahibinin 

söz konusu tedbirleri bir yıllık süre için talep ettiğini ve bu sebeple Kanun’un 5. 

Maddesinin 2. paragrafı uyarınca kalıcı koruma emri için başvurduğunu kaydetmiştir.  
 

9.6 Heyet, değerlendirmenin kendisinin keyfi ya da ayrımcı olmadığı sürece, yerel 

mahkemelerde sunulan ifadeleri ve kanıtları değerlendirmesine dair bir görüş bildirme 

yükümlülüğünde olmadığını hatırlatmıştır. Bu durumda, sonucu belirleyecek soru, Plovdiv 

mahkemelerinin başvuru sahibinin kocası için talep ettiği kalıcı koruma emrini reddedişinin 

keyfi ya da ayrımcı olup olmadığıdır.   
 

9.7 Heyet, Plovdiv Yerel Mahkemesi’nin kalıcı koruma emrini reddetme kararını 27 

Ağustos-27 Eylül 2007 arasında, başvuru sahibine ve çocuklarına yönelik aile içi şiddet 

ediminin olmadığı, yaşamlarını ya da sağlıkları hedef alan bir tehdidin olmadığı bu bir 

aylık döneme dair varsayım temelinde verdiğini anımsatmaktadır. Temyiz mahkemesinde, 

Plovdiv Bölge Mahkemesi başvuru sahibinin kocasının başvuru sahibine 21 Eylül 2007’de 

şiddetle sonuçlanacak şekilde vurduğunu ispatlayamadığı kanaatine vararak, kanıt yükünü 

başvuru sahibinin aleyhine işletmiştir: “… tarif edildiği haliyle vurmak, şikayetçinin 

bedense bütünlüğünde bir kesintiyle sonuçlanmamış, ya da en azından böyle olduğu ifade 

edilmiştir (herhangi bir kanıt da yoktur). Birisine vurmak ancak suiistimal sınırlarını belli 

ölçülerde aşmak durumda şiddet edimine dönüşür ve bu davada, V. K.’nın beyanları 

kendisine, tam olarak olay sırasında, nasıl vurulduğunu ya da dokunulmazlığının nasıl 

etkilendiğini açıklığa kavuşturmamaktadır.”   
 

9.8 Heyet, Sözleşme’nin 1. Maddesi ve 19 numaralı gene tavsiye kararı ile birlikte okunan 

2. Maddesi bağlamında ayrımcılık addedilen toplumsal cinsiyet temelli şiddetin, mağdurun 

yaşamını ya da sağlığını doğrudan ve hemen hedef olan tehdit olgusunu gerektirmediğini 

hatırlatmıştır. Bu gibi bir şiddet, fiziksel zarara yol açan edimler ile sınırlı değildir ve fakat 

bu gibi edimlerden, zorlamalardan ve özgürlük mahrumiyetlerinden kaynaklanan tehditleri, 

zihinsel ya da cinsel zarar ya da acıyı içeren edimleri de kapsamaktadır.4 Benzer biçimde, 

Aile içi Şiddete karşı Koruma Kanunu’nun 2. Maddesinin 1. paragrafı aile için şiddeti şöyle 

tarif etmektedir: “aralarında akrabalık ilişkisi olan ya da bir arada yaşanan kişilere ya da 

ilişkili olana kişilere yönelik herhangi bir şiddet girişiminin yanı sıra, fiziksel, cinsel, 

psişik, duygusal ya da ekonomik tüm şiddet edimleri; özel hayat, özgürlükler ve haklar 

üzerinde tüm zorunlu kısıtlamalar.” Heyet, Kanun’un 18. Maddesinin 1. paragrafının acil 

koruma emri için mağdurun şikayetinin “zarar görmüş kişinin yaşamını ya da sağlığını  

                                                             
3 Bakınız, Kadınlara Karşı Şiddeti Önleme Heyeti, Başvuru No. 5/2005, Hakan Goekce and Others v. Austria, 6 

Ağustos 2007 belirtilen görüşler, paragraf 12.1.2. ve Başvuru No. 6/2005, Banu Akbak and Others v. Austria, 6 

Ağustos 2007 günü bildirilen görüşler, paragraf 12.1.2. 

4 Kadına karşı şiddete üzerine genel tavsiye No. 19 (1992), paragraf 6.   
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hedef alan doğrudan, anlık ya da yaklaşan tehdide dair veri içermesi”ni gerektirse de kalıcı 

koruma emrinin çıkarılması için böyle bir tehdide gerek olmadığını belirtmiştir. Aslında, 

Kanunun 4. Maddesinin 1. paragrafı sadece şunu ifade etmektedir: “Aile içi şiddet 

vakalarında, zarar gören kişinin mahkeme koruması talep etme hakkının olması gerekir.” 

 

9.9 Heyet, 18 Aralık 2007 günü Plovdiv Yerel Mahkemesi'nin, Plovdiv Bölge 

Mahkemesi’nin 7 Nisan 2008 tarihli temyiz kararında da görüldüğü üzere, Aile içi Şiddete 

Karşı Koruma Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. paragrafının 1, 3, ve 4. Hükümleri bağlamında 

kalıcı koruma emrine dair karar verirken, aile içi şiddetin hayli kısıtlı bir tanımını 

uyguladığı sonucuna varmıştır. Bu tanım, Kanun’un desteklemediği ve taraf ülkenin, 

Sözleşme’nin taraf ülkenin hukuki düzeninin parçalarını oluşturan ve doğrudan 

uygulanabilir olan, 2 (c) ve (d) maddeleri altındaki yükümlülükleri ile bağdaşmamaktadır. 

Her iki mahkeme de sadece başvuru sahibinin yaşamını ya da sağlığı ve fiziksel 

bütünlüğünü hedef alan doğrudan ve anlık tehditler konusuna odaklanarak, duygusal ve 

psikolojik mağduriyetlerini göz ardı etmiştir. Dahası, her iki mahkeme de sadece Aile içi 

Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 10. Maddesinin usul gereklilerini ele alarak, başvuru 

sahibinin ifade ettiği aile içi şiddetin geçmişini dinleme şansından gereksiz bir biçimde 

kendilerini mahrum bırakmışlardır. Yani, koruma emri talebinden önceki bir ay içerisinde 

aile içi şiddet ediminin ortaya çıkması gerektiğine odaklanarak, söz konusu bir aydan önce 

gerçekleşmiş geçmiş olayların değerlendirilmesi engellenmiştir. Ayrıca, aile içi şiddet 

ediminin makul şüphenin ötesinde ispatlanmasını talep eden mahkeme çok yüksek 

standartlı kanıt uygulamasına gitmiş ve böylelikle kanıt yükünü tamamıyla başvuru 

sahibine yüklemiş ve kolektif kanıt temelinde hiçbir özel, aile içi şiddet ediminin 

yaşanmadığı sonucuna varmıştır. Heyet, bu gibi bir kanıt standardının çok yüksek olduğunu 

ve Sözleşme ile uyumlu olmadığını, ayrıca aile içi şiddet şikayetlerine dair hukuki 

süreçlerde kanıt yükünü mağdur lehine işleten ayrımcılık karşıtı mevcut standartlar ile 

uyumlu olmadığını ifade etmiştir.   
 

9.10 Heyet, İhtiyati Protokol’ün 5. Maddesinin 1. paragrafı ile bağlantılı olarak, taraf 

ülkeden başvuru sahibi ve çocukları lehine uygun ve somut koruma tedbirleri almasının 

beklendiğini hatırlatmıştır. Taraf ülke yanıtında, başvuru sahibini ve çocuklarının, 

kendilerini geri dönüşü olmayan zarardan koruyacak, fiziksel ve zihinsel bütünlüklerini 

güvence altında alacak tüm koruma araçlarından faydalandıklarını ifade etmiştir. Heyet, 
aynı zamanda taraf ülkenin yapması gerekenlere dair başlangıçtaki görüşünü 

hatırlatmaktadır: “başvuru sahibinin ve çocuklarının geri dönüşü olmayan zarar görmesini 

engelleyecek tüm koruma tedbirlerini almalı ve başvuru sahibinin ve çocuklarının fiziksel 

ve zihinsel bütünlüğünü güvence altına almayı sürdürmelidir.”5 Ancak Heyet, bu 

yaklaşımının başvuru sahibine yönelik geri dönüşü olmayan hasar riskinin değerlendirme 

özeti temelinde şekillendiğini, ve İhtiyati Protokol’un 5. maddesinin 2. paragrafı uyarınca 

başvurunun esaslarına ya da kabul edilebilirliğine dair bir etkisinin olmadığını ifade 

etmiştir.    
 

9.11 Heyet, aile içi şiddet vakalarına dair 5. ve 16. Maddelerin yanı sıra 19 numaralı Genel 

Tavsiye Kararı’na (1992) da gönderme yapmaktadır. 21 numaralı Genel Tavsiye 

Kararı’nda Heyet şöyle demektedir: “Kadına karşı şiddete dair 19 numaralı genel 

tavsiyenin hükümleri, kadınların erkekler ile eşit bir temelde haklardan ve eşitliklerden 

faydalanabilmesi için çok büyük önem arz ederler.” Pek çok durumda, kadınların 

erkeklerden daha aşağıda görüldüğü geleneksel yaklaşımların kadına yönelik şiddeti 

körüklediği ifade edilmiştir. Şu anda Heyet’e sunulan vaka özelinde, Plovdiv 

mahkemelerinin kararlarının, Sözleşme’nin 5. ve 16. Maddelerini ihlal edecek şekilde 

toplumsal cinsiyet stereotipleri temelinde şekillenip şekillenmediği sorusuna binaen Heyet, 
Sözleşme’nin yükümlülüklerinin tüm devlet organlarını bağladığını ve taraf ülkelerin  

                                                             
5 Bakınız yukarıda paragraf. 5.4. 
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Sözleşme’nin hükümlerini ihlal eden hukuki kararlardan sorumlu tutulabileceğini 

yinelemektedir.6 Dahası, 2 (f) ve 5 (a) maddeleri uyarınca taraf ülkenin sadece mevcut 
yasaları ve düzenlemeleri uyarlamakla ya da yürürlükten kaldırmakla sorumlu olmadığını 

aynı zamanda 16. Maddenin 1. paragrafı uyarınca kadına yönelik ayrımcılığı içeren tüm 

geleneklerden ve pratiklerden sorumlu olduğunu ve taraf ülkenin evlilik ve aile ilişkileri 

bağlamında kadına karşı ayrımcılığı önleyecek uygun tedbirleri almaktan sorumlu 

olduğunu ifade etmiştir. Bu açıdan, Heyet, stereotipleştirmenin kadınların adil yargılanma 

hakkını etkilediğini ve bu sebeple yargı makamlarının aile içi ya da toplumsal cinsiyet 

temelli şiddete yol açan yerleşik fikirlere dayanan esnek olmayan standartlar yaratmamaya 

çalışmalıdır. Bu dava özelinde, taraf ülkenin 2 (d), (f) ve 5 (a) maddeleri uyarınca 

toplumsal cinsiyet sterotiplerinden sakınma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, 

başvuru sahibinin davasının hukuki ele alınış biçiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığının 

uygulanıp uygulanmadığı ışığında değerlendirilmelidir.    

 
9.12 Heyet, Plovdiv Yerel ve Bölge mahkemelerinin mağdurun koruma emri 

başvurusunda bulunabilmesi için şart koyduğu (Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu 

10. Madde 1. paragraf) bir aylık süre kısıtının arkasındaki fikrin, çiftin bir arada 

yaşamına polisten ziyade acil mahkeme müdahalesi sunmak olarak yorumlamasının, 

toplumsal cinsiyet duyarlılığından mahrum olduğunu belirtmektedir. Öyle ki, aile içi 

şiddeti büyük oranda özel alan içinde ortaya çıkan özel bir mesele olarak ele alan, 

prensipte devlet kontrolünde olmaması gerektiğini savunan yerleşik yaklaşımı 

yansıtmaktadır. Benzer biçimde, yukarıda ifade edildiği üzere, Plovdiv mahkemelerinin 

odağının özellikle fiziksel şiddet ve mağdurun yaşamı ya da sağlığını hedef alan anlık 

bir tehdit oluşunun, aile içi şiddet kavramsallaştırmasının stereotiplere dayanan dar bir 

kavrayış olduğunu göstermektedir. Aile içi şiddetin stereotiplere dayanan bu yorumu, 

örneğin, Plovdiv Bölge Mahkemesi’nin gerekçelendirmesinde şöyle ifade edilmiştir: 

“Birisine vurmak ancak suiistimal sınırlarını belli ölçülerde aşmak durumda şiddet edimine 

dönüşür ve bu davada, V. K.’nın beyanları kendisine, tam olarak olay sırasında, nasıl 

vurulduğunu ya da dokunulmazlığının nasıl etkilendiğini açıklığa kavuşturmamaktadır.” 

Evlilik içerisinde kadın rolüne dair geleneksel stereotiplerler ayrıca Plovdiv Yerel 

Mahkemesi’nin 8 Mayıs 2009 tarihli boşanma hükmünde de yer almaktadır. Bu karara 

göre başvuru sahibinin kocasına karşı “kaba bir dil” kullanması ve kızlık soyadı ile 

çağrılmayı istemesi evliliğin çözülmesine yol açmıştır. Heyet, Plovdiv mahkemelerinin 

başvuru sahibine karşı kalıcı koruma emri çıkartmayı reddetmesinin aile içi şiddetin 

strereotiplere dayanan, yerleşik ve bu sebeple de ayrımcı olan kavranışı olduğu 

sonucuna varmıştır.   
 

9.13 Heyet ayrıca başvuru sahibinin, çocukları ile birlikte Bulgaristan’a döndüğü 2007 

Eylül ayından kalabileceği sığınma evlerinin erişilebilir olmadığı iddiasını ve taraf ülke 

tarafından bunun reddedilmeyişini, taraf ülkenin Sözleşme’nin, aile içi şiddeti de 

kapsayacak şekilde kadını şiddetten korumasını gerektiren 2 (c) ve (e) maddelerinin 

gerektirdiği yükümlülüklerinin ihlaline işaret ettiğini düşünmektedir. Bu açıdan, Heyet 

kadına yönelik şiddete dair 19 numaralı (1992) Genel Tavsiye Kararı’nı hatırlatmaktadır. 
 

9.14 Son olarak, Heyet, başvuru sahibinin ahlaki ve maddi zarar ve önyargılardan mağdur 

olduğu fikrindedir. Kalıcı koruma tedbirine dair başvurusunun 7 Nisan 2008’de nihai olarak 

itiraz ediliş gerekçesini, doğrudan aile içi şiddete maruz kalmadığını varsaydığımızda bile, 

başvuru sahibinin koruma emrine dair hukuki sürecin sonunda dikkate değer korku ve 

acının mağduru olmasıyla sonuçlanmıştır. Başvuru sahibi ve çocukları, toplumsal cinsiyet 

temelli stereotiplere dayanan mahkeme kararları ile yeniden mağdurlaştırıldıkları gibi,  

                                                             
6 Bakınız, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Heyeti, Başvuru No: 18/2008, Karen Tayag Vertido v. the 

Philippines, 16 Temmuz 2010 tarihli görüşler, paragraf 8.4. 
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devlet korumasından mahrum bırakılmışlardır.  
 

9.15 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin İhtiyati 

Protokolü’nün 7. Maddesinin 3. Paragrafı uyarınca ve yukarıda belirtilen tüm hususlar 

ışığında, Heyet, taraf ülkenin yükümlülüklerini yerine getiremediği kanaatine varmıştır. 

Yani, başvuru sahibinin 19 numaralı Genel Tavsiye Kararı’nın yanı sıra, Sözleşme’nin 1. 

ve 5 (a) maddeleri ve ilgili 16. Maddesi ve 2 (c), (d), (e), ve (f) maddeleri altında güvence 

altına alınma haklarının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. 
 

9.16 Heyet’in taraf ülkeye tavsiyeleri aşağıda sıralanmıştır:  

(a) Başvuru sahibine binaen:  

Başvuru sahibine, maruz kaldığı hak ihlalleri ile orantılı ekonomik 

tazminatın sağlanması;  
 

(b) Genel: 
 

(i) Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun 10 (1) Maddesinin değiştirerek, 

bir-aylık zaman kısıtlamasını kaldırmak ve koruma emirlerinin, başvuru 

sahipleri içi aşırı idari ve hukuki yük yüklemeksizin erişilebilir olduğunu 

güvence altına almak;   
 

(ii) Kanunun ilgili biçimde düzeltilmesi ile, Aile içi Şiddete Karşı Koruma 

Kanunu’ndaki hükümlerin kanıt yükünü mağdurun lehine hafiflettiğini güvence 

altına almak;    
 

(iii) Aile içi şiddet mağduru kadınlar ve çocukları için yeterli sayıda devlet 

destekli sığınma evinin olmasını güvence altına almak ve aile içi şiddet 

mağdurlarına sığınma evi sunarak ve diğer türlü yardımda bulunan STK’lara 

destek sunmak;   
 

(iv) Aile içi Şiddete Karşı Koruma Kanunu’nun uygulamasına dair, hakimler, 

avukatlar ve kolluk kuvvetlerine zorunlu eğitim sunmak; aile içi şiddetin 

tanımını, Sözleşme’nin ve İhtiyati Protokol’ün içeriğini, Heyet’in genel 

tavsiyelerini ve bilhassa 19 numaralı genel tavsiyesini içeren eğitimler sunmak.    

 

9.17 Heyet, Sözleşme’nin İhtiyati Protokolü’nün 7. Maddesi 4. Paragrafı kapsamında, taraf 

ülkeden, Heyet’in görüşlerini tavsiyeleri ile birlikte ele almasını ve altı ay içerisinde Heyet’in 

görüşleri ve tavsiyeleri ışığında attığı adımlara dair bilgileri içeren yazılı bir yanıt vermesini 

beklemektedir. Taraf ülke, Heyet’in görüşlerini ve tavsiyelerini basmak, Bulgarcaya çevirmek 

ve toplumun tüm kesimlere ulaşmasını sağlayacak şekilde geniş bir biçimde dağıtmak ile 

sorumludur.  
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