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Olaylar

I. Davanın Koşulları

9. Başvuru sahibi, 1980 doğumlu bir Bulgar vatandaşıdır.
10. Başvuru sahibi, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 1995 tarihlerinde, 14 yaşından 10 

ay almış iken iki erkeğin tecavüzüne uğradığını iddia etmektedir. İddiayı müteakiben 
yapılan soruşturma ile başvuru sahibinin cinsel ilişkiye girmeye zorlandığına ilişkin 
yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

(...)

II. İlgili İç Hukuk ve Uygulama

72. Ceza Yasasının 151/1. maddesi uyarınca 14 yaşın altındaki bir kişiyle cinsel 
ilişkiye girmek cezayı gerektiren bir fiildir (ırza geçme cürmü). Bu gibi durumlarda 
karşı tarafın rızası geçerli bir savunma teşkil etmemektedir.

73. Benzer biçimde, [kız çocuğu olan] mağdurun 14 yaşından büyük olduğu, an-
cak “meydana gelen olayın özünü ve manasını anlamadığı” hallerde de rızanın huku-
ki bir değeri bulunmamaktadır (Ceza Yasası 151/2. madde). Bu hüküm, mağdurun 
meydana gelen olayların anlamını sahip olduğu akıl hastalığından dolayı kavrayama-
dığı durumlarda uygulanmaktadır (bkz. 18 Ağustos 1973 tarihli ve 568 sayılı karar, 
dosya no. 540/73, Yüksek Mahkeme-I).

74. Ceza Yasasının 152/1. maddesi tecavüzü şu şekilde tanımlamaktadır:

31 Bu metnin İngilizceden Türkçeye çevirisi Defne Orhun tarafından yapılmıştır.
32 Bu kararın tümü değil sadece belirli bölümleri alınmıştır – ed.n.
33 Orijinal karar metni için bkz.  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm& 

action=html&highlight=39272/98&sessionid=38851056&skin=hudoc-en (erişim: 28 Eylül 
2009). 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=699398&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


590 içtihat hukuku

“(1) Rızası bulunmadığı halde kendisini savunmaktan aciz olan;
(2) güç ya da tehdit kullanılarak buna zorlanmış olan;
(3) fail tarafından aciz bir hale sokulmuş olan bir kadınla cinsel ilişkide bu-

lunmak.”

75. Rızanın bulunmaması faktörü yalnızca ilk bentte açıkça dile getirilmiş ise de 
Yüksek Mahkeme bu unsurun tüm hükme içkin olduğunu ifade etmiştir (bkz. yukarı-
da anılan 568 sayılı karar).

76. Yargı pratiğine göre bir olaya, 152/1. maddede yer alan ve her biri farklı bir 
olgusal duruma işaret eden üç bentten ancak biri uygulanabilir. Yüksek Mahkeme bu 
bentlerden ikisine veya daha fazlasına yapılan genel atıfların kabul edilemez olduğu-
nu belirtmiştir (bkz. 24 Nisan 1974 tarihli ve 247 sayılı karar, dosya no. 201/74, Yük-
sek Mahkeme-I; 19 Mayıs 1992 tarihli ve 59 sayılı karar, dosya no. 288/90, Yüksek 
Mahkeme-I ve diğer pek çok dava).

77. Dolayısıyla, sanık konumundaki bir kişi ancak bu üç bentten birinde öngörül-
müş koşullardan birinin varlığı halinde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinin tespit edil-
mesi durumunda tecavüz suçuyla mahkûm edilebilir.

78. Birinci ve üçüncü bentler, mağdurun cinsel ilişki sırasında aciz halde bulundu-
ğu belirli bazı olgusal durumlara ilişkindir. Üçüncü bent, failin tecavüz etmeden önce 
mağduru aciz bir duruma soktuğu hallere, birinci bent ise failin mağdurun halihazır-
da içinde bulunduğu acizlik durumundan faydalandığı hallere atıfta bulunmaktadır.

79. Mahkemeler, bir mağdurun ancak bir engelden, yaşlılıktan veya hastalıktan 
ötürü fiziksel olarak direnme kabiliyetinin bulunmadığı hallerde (bkz. 29 Temmuz 
1983 tarihli ve 484 sayılı karar, dosya no. 490/83 ve yukarıda anılan 568 sayılı karar) 
ya da alkol, ilaç veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle (bkz. 11 Nisan 1977 tarihli ve 
126 sayılı karar, dosya no: 69/77, Yüksek Mahkeme-II) aciz durumda (“kendisini sa-
vunmaktan aciz” ya da “acze sokulmuş”) sayılacağını tespit etmişlerdir.

80. Hükmün ikinci bendi, tüm diğer tecavüz iddialarına uygulanabilir. Bu neden-
ledir ki, mağdurun aciz bir durumda olması gibi özel bir koşulun bildirilmediği haller-
de, iddia konusu tecavüz olayıyla ilgili yürütülen soruşturma mağdurun cinsel ilişkide 
bulunmaya güç ya da tehdit kullanılarak zorlanıp zorlanmadığının tespitine odakla-
nacaktır.

81. İçtihat ve hukuk kuramında yerleşik olan görüş, Ceza Yasası’nın 152/1. mad-
desinin ikinci bendi kapsamına giren tecavüzün “iki aşamalı” bir suç olduğu; yani, fa-
ilin önce güç veya tehdit kullanmaya başladığı ve ardından mağdura tecavüz ettiği 
şeklindedir.

82. Önümüzdeki davanın tarafları “güç ya da tehdit kullanılması” ibaresinin an-
lamına ilişkin görüşlerini ve uygulamaya ilişkin yorumlarını sunmuşlardır (bkz. aşağı-
daki 113., 122. ve 123. paragraflar).

83. Yüksek Mahkeme, mağdurun rızasının bulunmayışının, 152/1. maddede yer 
alan üç bentten biri tarafından öngörülen bir durumun tespitinden, ya mağdurun acz 
halinde bulunmasından ya da kendisine fiziksel veya psikolojik baskı uygulanmasın-
dan çıkarıldığını belirtmiştir (bkz. yukarıda anılan 568 sayılı karar).
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84. Yüksek Mahkeme, bir davada, “güç” ibaresinin yalnızca doğrudan uygulanan 
şiddet olarak anlaşılmaması gerektiğini, mağdurun kendi rızası hilafına ilişkide bulun-
maktan başka bir çözüm yolu göremeyecek bir hale sokulmasının da bu kavram içeri-
sine girebileceğini ifade etmiştir (bkz. 19 Temmuz 1973 tarihli ve 520 sayılı karar, 
dosya no. 414/73). Bahsi geçen davada fail, iki-üç gün boyunca mağdura kendisiyle 
yakın bir ilişki kurma arzusunu çeşitli davranışlarla (mağduru takip edip ve tutup öp-
meye çalışarak) belli ettikten sonra mağdurun odasına girmiş, kapıyı kilitlemiş ve 
mağdura soyunmasını söylemiştir. Mağdurun buna karşı çıkması üzerine fail, mağdu-
run bacaklarını açmaya çalışmıştır. Başka bir çaresi olmadığını fark eden mağdur pen-
cereyi açmış ve aşağı atlamıştır; bunun sonucunda da ağır bir biçimde yaralanmıştır. 
Fail, ağır yaralanmayla sonuçlanan tecavüz teşebbüsü suçundan mahkûm olmuştur.

85. Hukuk yorumcuları, bunun yargısal yoruma ilişkin bir mesele olduğu görüşü-
nü benimsediklerinden, güç ya da tehdit kullanılarak yaratılan baskının hangi haller-
de oluşmuş sayılabileceği üzerine ayrıntılı bir yorum geliştirmemişlerdir (Al. Stoynov, 
Наказателно право, Особена част, 1997; A. Girginov, Наказателно право, Особена 
част, 2002). Bu uzmanlardan biri, tecavüzün temel niteliğinin mağdurun rızasının bu-
lunmaması olduğunu ve Ceza Yasası’nın 152/1. maddesinde yer alan üç bendin rıza-
nın bulunmayışına ilişkin farklı durumları somutlaştırdığını dile getirmiştir. Ayrıca, 
önceki yüzyıllardan mağdurun var gücüyle direnmesi şartının arandığını, ancak günü-
müzde bu yaklaşımın terk edildiğini de belirtmektedir. Aynı uzman, mahkeme içtihat-
larına atıf yapmaksızın, günümüzde aranan tek koşulun mağdurun rızasının bulun-
madığı konusunda tüm kuşkuları ortadan kaldırmak için gereken direnişin gösterilmiş 
olduğu kanaatindedir (N. Antov, Проблеми на изнасилването, 2003).

86. Ceza Yasası’nın 152/1. maddesi uyarınca, bir erkek tarafından bir kadına yö-
nelik olarak işlenen tecavüz suçu iki ila sekiz yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Bah-
si geçen dönemde, Ceza Yasası’nın 157/1. maddesi hemcinslerarası zorla cinsel ilişki-
de bulunma vakalarında bir ila beş yıl hapis cezası verilmesini öngörüyordu. 2002 yı-
lında, son hükümde öngörülen ceza 152/1. madde kapsamına giren tecavüz vakalarıy-
la uyumlu hale getirilerek iki ila sekiz yıl hapis olarak uygulanmaya başlandı.

87. Bahsi geçen dönemde, bir kişinin hemcinsiyle cinsel ilişkide bulunmasına iliş-
kin rüşt yaşı 16 idi (Ceza Yasası’nın 157/2. maddesi). 2002 yılında bu yaş sınırı 14’e 
indirildi.

(...)

Gerekçe

I. Sözleşme’nin 3, 8 ve 13. Maddelerinin İhlali İddiası

109. Başvuru sahibi, yalnızca mağdurun etkin bir biçimde direniş gösterdiği teca-
vüz vakalarının kovuşturmaya tabi tutulması nedeniyle Bulgar hukuku ve uygulama-
sının tecavüze ve cinsel istismara karşı etkili bir koruma sağlamadığını ve yetkililerin 
31 Temmuz ve 1 Ağustos 1995 tarihlerinde meydana gelen olayları etkili bir biçimde 
soruşturmadıklarını söyleyerek şikâyetçi olmuştur. Başvuru sahibinin görüşüne göre 
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yukarıda belirtilen durum, Devlet’in kişinin bedensel bütünlüğünü ve özel hayatını 
korumak ve bunun için gereken etkili hukuk yollarını sağlamak yönündeki pozitif yü-
kümlülüklerinin ihlaline yol açmıştır.

110. Konuyla ilgili Sözleşme hükümleri şu şekildedir:

Madde 3
“Hiç kimse işkenceye, gayriinsani yahut haysiyet kırıcı ceza veya muame-

leye tabi tutulamaz.”
Madde 8, 1. Fıkra
“Her şahıs hususi ... hayatına ... hürmet edilmesi hakkına maliktir.”
Madde 13
“İşbu Sözleşmede tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen her şahıs ihlâl fi-

ili resmî vazifelerini ifa eden kimseler tarafından bu vazifelerin ifası sırasında 
yapılmış da olsa, millî bir makama fiilen müracaat hak kına sahiptir.”

A. Tarafların İddiaları

1. Başvuru Sahibi

111. Başvuru sahibi, iç hukuk ve uygulamasının tecavüz vakalarında, cinsel ilişki-
de bulunmak yönünde bir rızanın bulunup bulunmadığını tespit ederken konuyla ilgi-
li tüm faktörleri göz önünde bulundurması gerektiği görüşünü dile getirmiştir. Başvu-
ru sahibine göre, mağdur tarafından fiziksel direniş gösterildiğine dair kanıt arayan ve 
buna bağlı olarak, belirli bazı tecavüz fiillerini cezasız bırakan bir hukuk sistemi ve 
uygulaması yetersiz niteliktedir.

112. Başvuru sahibi, mahkemeye sunduğu yazılı uzman görüşüne (çocuk ve genç 
yaştaki tecavüz mağdurlarının büyük bir çoğunluğunun paniğe bağlı olarak pasif psi-
kolojik tepkiler göstermiş olduğunu vurgulayarak—[...])34 ve ayrıca, tecavüz suçu-
nun unsurlarına ilişkin olarak uluslararası ve karşılaştırmalı hukukta yaşanan geliş-
melere dayanmıştır.

113. Başvuru sahibi daha sonra, tecavüz ve cinsel istismara ilişkin Bulgar yasaları 
ve uygulaması hakkında kendi hazırladığı bir analiz sunmuştur. Bu analizde aşağıda-
ki hususlara işaret edilmiştir:

(i) Bulgar soruşturma ve kovuşturma makamlarının uygulamasına bakıldığında, 
tecavüz suçunun kovuşturulması ancak fiziksel güç kullanıldığına ve bunun karşılığın-
da fiziksel direniş gösterildiğine dair bir kanıt bulunması halinde mümkün olmakta-
dır. Bu yönde bir kanıtın bulunmayışı, cinsel ilişkinin tarafların rızasıyla gerçekleşmiş 
olduğu sonucunu doğurmaktadır.

34 Kararın bu bölümünde, çeviride yer almayan 69-71. paragraflara gönderme yapılmaktadır. Anı-
lan paragraflarda başvuru sahibinin psikiyatri ve psikoloji uzmanlarından aldığı yazılı görüş açık-
lanmaktadır. Uzmanlar yazılı görüşlerinde, tecavüz mağdurlarında görülen “korkudan donma” 
ve travmanın etkisiyle pasif bir karşılık olarak saldırgana direnmeme sendromunu doğrulamakta-
dırlar – ed.n.
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(ii) Tahkikat memuru ve savcıların kararlarının kamuya açık olmaması nedeniyle, 
yukarıda ifade edilen iddiayı vaka analizi yöntemiyle doğrudan desteklemek imkân da-
hilinde değildir. Söz konusu kararlar ancak konuyla ilgili dava dosyalarında bulunabi-
lir ve bu dosyaları bir çalışmaya esas teşkil edecek şekilde çeşitlerine göre ayıracak, ka-
yıt ve analiz edecek bir sistem bulunmamaktadır. Hem zaten, şikâyet konusu edilen bu 
uygulama yazılı talimatlara değil, kurumsal gelenek ve kültüre dayanmaktadır.

(iii) Savcılık makamının, fiziksel güç ve direnişe ilişkin bir kanıt bulunmadığı hal-
lerde suçlama getirilmemesine yönelik halihazırdaki bu tutumu yüzünden, bu mesele 
mahkemeler tarafından doğrudan ele alınmamıştır.

(iv) Bununla beraber, Yüksek Mahkeme ve Temyiz Yüksek Mahkemesi’nin kayıt-
lı kararlarına baktığımızda (daha alt derece mahkemelerinin kararlarına ilişkin kayıt 
tutulmamaktadır), kovuşturma makamları tarafından hakkında dava açılması olası 
vaka biçimleri hakkında dolaylı bir delile ulaşılmaktadır. Başvuru sahibi, tecavüz da-
valarında verilmiş kayıtlı tüm kararları araştırmış ve avukatı tarafından konuyla ilgi-
li bulunan yirmi bir kararın birer örneğini çıkartmıştır.

(v) Tecavüze ilişkin kayıtlı kararların hemen hepsinde, esaslı bir biçimde fiziksel güç 
ve/veya tehdit kullanımı mevcuttur. Bu davalarda yer alan tipik olarak nitelenebilecek 
şiddet eylemleri şunlardır: mağduru arabadan eve doğru sürüklemek ve içeriye kilitle-
mek; giysilerini yırtmak ve mağduru itmek; mağdurun kafasını yumruklamak ve vücu-
dunu tekmelemek; mağdurun boğazını sıkmak; mağdurun burnunda darbeye ve çatla-
ğa sebebiyet vermek veya mağduru ciddi bir biçimde kanamaya yol açacak şekilde döv-
mek. Pek çok olayda mağdurlar şiddete uğramakla veya diğer neticelerle tehdit edilmiş-
tir. Üç olayda mağdur tecavüz sonrasında intihar etmiş veya intihara teşebbüs etmiştir.

(vi) Başvuru sahibinin araştırması sonucunda, bağlamı biraz daha dikkate alan bir 
yaklaşım sergileyen yalnızca iki örnek davaya ulaşılmıştır. Bu davalardan ilkinde bir öğ-
retmen, daha önce flört etmeye kalkıştığı öğrencisini okulda alacağı olumsuz neticelerle 
ve şiddetle tehdit etmek suretiyle, bir süre boyunca kendisiyle defalarca cinsel ilişkiye 
girmeye zorlamıştır. Yüksek Mahkeme, tehdit kullanılması yoluyla işlenen mükerrer te-
cavüz fiilleri işlendiğini tespit etmiş ve mağdurun giderek bir psikolojik bağımlılık duru-
muna sokulmuş olduğunu kabul etmiştir. Diğer davada ise, epilepsi hastası olan ve zi-
hinsel engelli olan 14 yaşındaki bir kız çocuğu bir aile tanıdığı tarafından tecavüze uğ-
ramıştır; mahkemeler kızın zayıf bir direniş sergilediğini (fail tarafından yere itilmesinin 
ardından ayağa kalkmaya çalışmıştır) ifade etmişler, fakat söz konusu kızın yaşı ve sağ-
lık durumu göz önüne alındığında bu “direniş derecesinin kızın cinsel ilişkide bulunmak 
için istekli olmadığını ortaya koymaya yeterli” olduğu sonucuna varmıştır.

114. Başvuru sahibi, cinsel şiddet mağdurlarıyla birlikte çalışan bir Bulgar psiko-
terapist tarafından yazılmış ve bu psikoterapistin kendi deneyiminden yola çıkarak, 
savcılık makamlarının yalnızca, saldırganın mağdura yabancı olduğu, ciddi bir yara-
lanmanın meydana geldiği ya da görgü tanıklarının bulunduğu vakalar hakkında da-
va açtığını dile getiren bir mektubun kopyasını da mahkemeye sunmuştur. Başvuru sa-
hibinin görüşüne göre, bu mektupta yazılanlar, fiziksel direniş sergilendiğine dair ye-
terli kanıt bulunmayan hallerde mağdurun rıza gösterdiğini varsaymanın uygulamada 
hakim olan eğilimi yansıttığı yönündeki iddiasını teyit etmektedir.
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115. Başvuru sahibi ayrıca, devlet makamlarının, cinsel ilişkide bulunulmasına 
ilişkin rüşt yaşını 14 olarak saptamak ve aynı zamanda tecavüz vakalarının kovuştu-
rulmasını mağdur tarafından şiddetli bir direniş gösterilen hallerle sınırlamak suretiy-
le çocukları tecavüze karşı yeterli korumadan mahrum bıraktığını belirtmiştir.

116. Başvuru sahibi, kendi davasında görevli savcıların, fiziksel şiddetin bulunma-
yışına aşırı ağırlık yüklediğini ve kendisinin daha önce, henüz 14 yaşındayken ve özel-
likle zaman baskısı altındayken önemli hiçbir karar vermemiş olduğu gerçeğini dikka-
te almadığını ileri sürmüştür. Savcılar, daha önce cinsel ilişkide bulunmamış 14 yaşın-
daki bir kızın sırasıyla iki erkekle cinsel ilişkide bulunmaya rıza göstermesi olasılığının 
düşüklüğünü hesaba katmamışlardır.

117. Dahası, soruşturma ayrıntılı ve eksiksiz bir biçimde yürütülmemiştir. Söz ko-
nusu gece boyunca üç adamın ve başvuru sahibinin tüm hareketlerinin zamanlaması-
na ilişkin hayati öneme sahip olan noktalar –ki bu sayede, depoda vuku bulan tecavüz 
olayından sonra bir restorana gidilmediği kanıtlanabilirdi– soruşturulmamıştır. Ka-
nıtlar arasındaki çelişkiler göz ardı edilmiştir. Bu grubu depoya giderken durduran 
polis devriyesinin kimliği ortaya çıkarılmamıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili, fail ol-
duğu iddia edilen kişilerin ve bu kişilerin çağırdığı şahitlerin ifadesine inanmış ve bu-
nun yanı sıra, diğer şahitlerin ve başvuru sahibinin meydana gelen olaylara ilişkin ifa-
delerine inanmamış ya da bu ifadeleri yok saymıştır.

118. Başvuru sahibinin kanaatine göre, şayet “tecavüz” kavramı Sözleşme’nin 3, 
8 ve 13. maddeleri uyarınca Devlet’e yüklenen pozitif yükümlüklerle uyumlu olarak 
doğru bir biçimde yorumlanmış olsaydı, başvuru sahibinin P.’ye durması için yalvar-
mış ve P. onun kollarını bükene dek P.’yi itmiş olduğuna dair açık ve tutarlı ifadesinin 
ve çektiği sıkıntılara ve gösterdiği direnişe –o koşullar altında makul sayılacak derece-
de– ilişkin anlattıklarının, ilgili tüm olguların ışığında bakıldığında, faillerin mahkûm 
edilmesine yol açması gerekirdi.

2. Hükümet

119. Hükümet, yürütülen soruşturmanın ayrıntılı ve etkili olduğunu öne sürmüş-
tür. Atılabilecek tüm adımlar atılmıştır: on yedi kişi, bir kısmı birden fazla kez olmak 
üzere, sorgulanmış; psikiyatri ve psikoloji uzmanları görevlendirilmiş ve olayın tüm 
yönleri araştırılmıştır. Bu nedenledir ki Hükümet, ulusal makamların P. ile A.’nın baş-
vuru sahibinin rıza gösterdiği varsayımıyla hareket etmiş olduğu yönünde bir kanaate 
varmış olmasını yerinde bulmuştur. Özellikle de, yetkili makamlar 31 Temmuz ile 1 
Ağustos 1995 tarihlerinde gerçekleşen olaylarla ilgili, başvuru sahibinin davranışları-
na ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere tüm kanıtlara dayanmıştır. Dahası, başvuru sa-
hibi söz konusu olaylardan sonra P. ile dışarı çıkmış ve başvuru sahibinin annesinin 
tecavüz iddialarını geri çekmek karşılığında P. ile A.’dan para almaya çalıştığına yö-
nelik iddialar birtakım şahitler tarafından dile getirilmiştir.

120. Bundan dolayıdır ki, Hükümet’in iddiasına göre bu davada yer alan olgular, 
bir şahsın bütünlüğünü korumak ya da kötü muamele hususlarıyla ilgili değildir. Bu 
nedenle, Sözleşme’nin 3. ya da 8. maddesi kapsamında herhangi bir pozitif yükümlü-
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lük doğmamıştır.
121. Hükümet, her halükârda tecavüz olaylarıyla ilgili olarak Bulgar yasaları ve 

uygulamasının ve bu yasaların önümüzdeki davadaki tatbikinin Sözleşme uyarınca 
doğabilecek herhangi bir pozitif yükümlülüğü ihlal etmediğini dile getirmiştir.

122. İç hukuk ve uygulamasıyla ilgili olarak kabul edilebilirlik safhasındaki ilk la-
yihalarda açıklamalarda bulunan Hükümet, tecavüz davalarında fiziksel direniş gös-
terildiğine ilişkin bir kanıt arandığını ve dahası, “Fransa’yı da içine alan uluslararası 
uygulamalar”a uygun olarak tecavüzün ancak yabancılar arasında vuku bulabileceği-
ni, oysa başvuru sahibinin fail olarak gösterdiği şahısları tanıdığını belirtmiştir.

123. Hükümet, esasa ilişkin layihalarında, önceki beyanlarını düzeltmiş ve mağ-
durun rızasının bulunmayışının Bulgar hukuku kapsamında tecavüz suçunun oluşma-
sı için temel bir unsur olduğunu ifade etmiştir. Rıza verilmediğinin ispatına, mağdu-
run aciz bir durumda bulunduğunu ya da fail tarafından böyle bir duruma sokuldu-
ğunu veya fail tarafından fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulandığını gösteren kanıt-
lardan varılmıştır. Hükümet, Yüksek Mahkeme’nin bu hususla ilgili vermiş olduğu 
çok sayıda örnek karar sunmuştur. Ancak, başvuru sahibi tarafından sunulan Bulgar 
içtihadına yönelik analizin doğruluğuna karşı çıkmamıştır.

124. Hükümet’in iddiasına göre, yetkili makamlar başvuru sahibinin davasında, 
titiz ve tarafsız biçimde yürütülen bir soruşturmanın ardından, ceza mahkûmiyetine 
hükmetmek için gereken ispat derecesine ulaşan bir tecavüz suçunun işlendiğini tespit 
etmemişti. Öte yandan başvuru sahibinin, uğradığı zararları tazmin etmek için, fail 
olarak gösterdiği kişilere karşı hukuk davası açma yolu bulunmaktaydı. Böylesi bir 
davada başvuru sahibinin, faillerin eylemlerinin hukuk dışı olduğunu ispat etmesi ye-
terli olacak, suç işleme iradesini (mens rea) ispatlaması gerekmeyecekti.

125. Hükümet son olarak, başvuru sahibinin, Sözleşme’nin 13. maddesi tarafın-
dan öngörülmüş olduğu biçimde, etkili ceza ve hukuk yollarına sahip olduğunu ileri 
sürmüştür.

3. Interights Örgütünün İddiaları

(a) Genel Sunum

126. Müdahil, geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde Kıta Avrupası hukuku veya Anglosak-
son hukukunda ve uluslararası hukukta tecavüz suçunun tanımının bir reform geçirdi-
ğini ifade etmiştir. Bu reform, söz konusu suçun niteliğine ve bu suçun mağdur tarafın-
dan yaşanan biçimine ilişkin kavrayışta meydana gelen gelişimin sonucudur. Yapılan 
araştırmalar, ya korku yüzünden kaskatı kesildikleri için fiziksel olarak harekete geçe-
mediklerinden ya da kendilerine karşı kullanılmakta olan ve derecesi giderek artan 
kuvvete karşı kendilerini korumaya çabaladıklarından, kadınların ve bilhassa küçükle-
rin, tecavüze genellikle fiziksel olarak direniş göstermediklerini ortaya koymuştur.

127. Interights, tecavüze ilişkin hükümlerde gerçekleşen reformun, rıza gösteril-
mesi hususunda “tarihsel yaklaşım”dan “eşitlikçi yaklaşım”a doğru yaşanan kayışı 
yansıttığını öne sürmüştür. Tecavüz kadının özerkliğine karşı işlenen bir suç idi ve te-
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mel unsuru mağdurun rızasının bulunmayışıydı. Tecavüze ilişkin hükümlerde gerçek-
leşen reformun altında yatan esas nedenlerden biri, rıza gösterilmediğini ispatlamak 
için mağdurun ortaya koyduğu fiziksel direnişin sanık tarafından alt edildiğinin tespi-
tinin gerekmediğini açıklığa kavuşturmaktı.

128. Bu eğilim, uluslararası ceza hukukunda meydana gelen gelişmelere de yansı-
mıştır. Özellikle de, Ruanda ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemeleri “zor-
layıcı koşullar altında” ya da “zorlama ya da güç veya güç kullanımı tehdidi” yoluy-
la meydana gelen cinsel duhulleri tecavüz olarak nitelemiştir. Uluslararası Ceza Mah-
kemesi Tüzüğü’nde ve tasarı halindeki İçtüzüğü’nde de aynı yaklaşım benimsenmiştir.

(b) Çeşitli Ülkelerin Hukukuna İlişkin Sunumlar

129. Interights, çeşitli Avrupa ülkeleri ile Avrupa dışındaki ülkelerde bu konuda 
uygulanan yasalara ilişkin olarak hukuk akademisyenleri ve profesyonelleri tarafın-
dan hazırlanmış raporların birer kopyasını sunmuştur. Bu raporlarda yer alan bilgi ve 
değerlendirmeler şu şekilde özetlenebilir:

(i) Belçika
130. Belçika Ceza Yasası’nın 1989 yılında değiştirilen 375. maddesinde yer alan 

ve rızanın bulunmadığı durumları gösteren liste, 1989’dan önceki içtihatları korumak 
amacını taşımaktaydı. Hukuk yorumcularından biri aksi görüşte ise de, bu liste tüke-
tici bir nitelik taşımamaktadır.

131. Tarihsel olarak, tecavüzü ispatlamak için, mağdurun direnişini kırmak, sakat-
lamak yahut ortadan kaldırmak amacıyla fiziksel olarak şiddet içeren ve yeterli ağırlı-
ğa sahip eylemlerin varlığını kanıtlamak gerekiyordu. 1989 yılında getirilen değişiklik-
lerle “ağır tehditler” (1867’den beri Ceza Yasası’nda yer almaktaydı) kavramı kaldırıl-
mış ve yerine, daha geniş bir kavram olan ve yalnızca kişinin fiziksel bütünlüğüne dair 
bir korkuyu değil, diğer genel korkuları da içine alan “cebir” kavramı getirilmiştir.

132. Bugün ise, savcılığın, duhulün mağdurun rızası olmaksızın vuku bulduğunu 
ispatlaması gerekmektedir. Rıza verilmediğini gösteren her türlü unsur dikkate alına-
caktır, ancak savcılık bilhassa 375. maddenin ikinci fıkrasında sayılan “rızayı geçersiz 
kılan” faktörlerden birinin, yani şiddet, cebir, hile veya engelin varlığını ispatlamaya 
çalışacaktır.

133. Fiziksel direnişi gösteren bir kanıtın varlığı halinde rızanın bulunmadığı is-
patlanmış olur. Ancak fiziksel şiddete veya fiziksel direnişe ilişkin bir kanıt bulunma-
dığı hallerde dahi, cebrin varlığının ispatlanması yeterlidir. Cebrin mevcut olup olma-
dığı sorusu ise mağdurun koşullarına (yaş, olayların meydana geldiği tarihteki somut 
durum) atıf yapılarak değerlendirilecektir.

134. Herhangi bir cinsel eylem (sarkıntılık cürmü) için ayrı, duhulü içeren eylem-
ler (ırza geçme cürmü) için ayrı rüşt yaşları belirlenmiştir. Duhulde bulunmak için rüşt 
yaşı 14 iken, herhangi bir cinsel eylem için rüşt yaşı 16 olarak saptanmıştır. Bu neden-
le, 14 ila 16 yaş aralığında bulunan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmak, rızanın yoklu-
ğunun ispatlanamadığı hallerde, sarkıntılık cürmü olarak cezalandırılacaktır. Uygula-
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mada, mağdurun yaşının 14 ila 16 olduğu hallerde sarkıntılık suçlaması tecavüz suç-
lamalarına oranla daha sıklıkla vuku bulmaktadır.

(ii) Danimarka
135. Cebir günümüzde geniş anlamıyla anlaşılmaktadır ve ağır şiddet tehdidiyle 

sınırlı değildir.
136. Mağdurun rızasının bulunmadığına ilişkin kanıt, bilhassa sanık ile mağdurun 

birbirlerini önceden tanıdıkları vakalarda önem kazanmaktadır. “Hayır” demiş olmak 
rıza göstermeyişin yeterli bir ifadesini oluşturuyorsa da, “hayır” dendiğini ve bunun 
karşı tarafça doğru ve ciddi bir biçimde anlaşıldığını ispatlamakta zorluklar yaşanabilir.

137. 1982 tarihli bir davada, 16 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan bir 
adam, cinsel ilişkinin karşı tarafın iradesi dışında meydana geldiğini anlamamış olması 
gerekçesine dayanarak beraat etmiştir. Sanık, kızı evine bırakmak üzere kamyonetine 
bindirmiştir. Sanığın ifadesine göre kız eve bırakılmak istemiştir. Kızın ifadesine göre 
ise, evine bırakılma teklifini kabul etmek zorunda kalmıştır, zira durum, özellikle de sa-
nığın bisikletini arabasına koyması bunu gerektirmiştir. Sanık, yolda cinsel sorunların-
dan ve ihtiyaçlarından bahsetmiştir. Sanık, kızın bu konuların konuşulmasına izin ver-
miş olmasını, vaziyetin yakın bir temasa doğru ilerliyor olduğuna ilişkin bir kabul ola-
rak görmüştür. Mağdur ise, bu meselelerden bahsetmesine izin vermediği takdirde sanı-
ğın öfkeye kapılmasından korkmuştur. Bir süre sonra sanık arabayı durdurmuş ve mağ-
durdan, daha sonra cinsel ilişkinin vuku bulduğu bagaj bölmesine girmesini istemiştir. 
Sanık, kıza defalarca, buna rıza gösterip göstermediğini sormuştur. Mağdur ise, zihinsel 
bir şok yaşamış ve korkmuş olduğunu belirtmiştir. Şehir mahkemesi, kızın rıza göster-
mediğini ve sanığın, ancak kızın cinsel ilişkide bulunmak isteyip istemediği konusunda 
bir tereddüdü olması halinde ona bu soruyu sormuş olabileceğinden hareketle, sanığın 
tecavüz etme niyetiyle hareket ettiğini saptayarak sanığı mahkûm etmiştir. Ne var ki 
temyiz mahkemesi, sanığın mağdurun pasif halini kabul olarak algıladığı yönündeki be-
yanının göz ardı edilemeyeceğini belirtmiş ve sanık hakkında beraat kararı vermiştir.

(iii) İrlanda
138. Savcılık makamının, güç kullanılmış olduğunu değil ama rızanın bulunmadı-

ğını ispat etmesi şartı yerleşik olarak uygulanmaktadır. Rızanın bulunup bulunmadı-
ğı, ilgili tüm koşulları göz önünde bulundurmak ve yargıcın bilgilendirmelerine uy-
mak suretiyle jüri tarafından kanaat getirilecek bir husustur. Tecavüzün suç işleme 
iradesi (mens rea) gereğince, sanığa “makul inanç” savunması yolu açıktır; bu sayede, 
sanığın zihninde mağdurun ilişkiye rıza göstermiyor olabileceği fikri hakikaten uyan-
mamışsa beraat kararı verilir.

(iv) Birleşik Krallık
139. 1976 yılından önce, Anglosakson hukukuna göre tecavüz, bir kadınla rızası 

bulunmaksızın güç, korku veya hile yoluyla hukuka aykırı cinsel ilişki kurmak şeklin-
de tanımlanıyordu. Tarihsel olarak, güç kullanıldığını ve direniş gösterildiğinin ispatı 
olarak vücutta hasar oluşmuş olması aranıyordu.
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140. 1976’dan sonra getirilen ve bugün de yürürlükte olan yasa uyarınca, savcılık 
makamı mağdurun rıza göstermemiş olduğunu ispatlamak zorundadır. Rızanın yok-
luğu maddi unsurunun (actus reus) kilit öğesini teşkil etmektedir. İspat yükü savcılık 
makamındadır. Rızanın mevcudiyetine yahut yokluğuna ilişkin yasayla getirilmiş bir 
tanım bulunmamaktadır. “Rıza göstermemek”, yargıcın bilgilendirmelerini dinledik-
ten sonra jüri tarafından kanaat getirilecek bir husustur. Olugboja ([1982] Queen’s 
Bench 320, [1981] 3 Tüm İngiltere Hukuk Kayıtları 443) adlı örnek davada, iki genç 
kız, sanık ve sanığın bir arkadaşı tarafından evlerine bırakılmak üzere arabaya bin-
mişlerdir. İki erkek, kızları evlerine götürmek yerine bir başka eve götürmüş ve sanı-
ğın arkadaşı 16 yaşındaki kıza burada tecavüz etmiştir. Daha sonra sanık da bu kızla 
cinsel ilişkiye girmiştir. Kıza pantolonunu çıkarmasını söylemiştir. Kız bunun üzerine, 
korkmuş olduğu ve oda karanlık olduğu için denileni yapmıştır. Kız sanığa “beni ra-
hat bıraksana” demiştir. Sanık kızı koltuğa itmiş ve onunla cinsel ilişkiye girmiştir. 
Kız ne çığlık atmış, ne de çırpınmıştır. Sanık tecavüz suçundan hüküm giymiştir. Yar-
gıç Lord Dunn şu ifadede bulunmuştur:

“[Jüri], rızanın mevcudiyetine yahut yokluğuna bakılırken bunların ilk an-
lamlarıyla anlaşılması gerektiği ve gerekiyorsa, bir örnekle açıklanmak suretiy-
le, rıza ile teslimiyet arasında bir fark olduğu konusunda bilgilendirilmelidir; 
her rıza teslimiyet içerir, ancak bu durum, teslimiyetin tek başına rıza içerdiği 
anlamına gelmez... [Jüri], ilgili tüm koşulları göz önünde bulundurmak sure-
tiyle, cinsel ilişkinin hemen öncesinde mağdurun içinde bulunduğu ruh haline 
ve bilhassa, cinsel ilişkiye yol açan olaylara ve mağdurun bu olaylara gösterdi-
ği –mağdurun zihninde ne gibi etkiler yarattığını gösteren– tepkiye odaklan-
malıdır.”

141. Bazı hukuk yorumcularına göre, Olugboja kararına rağmen, savcılık ma-
kamlarının, mağdur kadının Olugboja davasındakine benzer psikolojik baskı ve hile 
altında teslim olduğu, ancak herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığı durumlarda 
dava açma olasılığı oldukça düşüktür.

142. Savcılık makamı ayrıca, tecavüz suçunu işleme iradesini (mens rea) de ispat-
lamak durumundadır; bu da ancak, ya mağdurun rızasının bulunmadığı veya failin 
mağdurun rıza gösterip göstermediği konusunda pervasız davrandığı bilgisine ulaş-
makla mümkün olacaktır. Fail, “mağdurun rıza gösterip göstermediğini hiç umursa-
mamışsa” ya da karşısındaki kişinin “rıza göstermiyor olabileceğini” fark etmiş ancak 
“eylemini yine de sürdürmüşse” pervasız addedilir (R. – Gardiner [1994] Ceza Huku-
ku Kayıtları 455).

(v) Amerika Birleşik Devletleri
143. Elli eyalet, hepsinde “tecavüz” olarak anılan eylemi çeşitli biçimlerde tanım-

lıyorsa da, üslupta belirli değişiklikler olmasına karşın, rızanın bulunmaması nokta-
sında birleşmektedirler. Özellikle, mağdurun eyleme rıza göstermediğinin ispatı ola-
rak saldırganına fiziksel direniş göstermiş olması olgusunun aranmaması yerleşik bir 
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ilke olarak uygulanmaktadır. Muhalefetin sözlü biçimde ifade edilmiş olması yeterli-
dir. Commonwealth – Berkowitz (641 A.2d 1161 (Pennsylvania, 1994)) davasında sa-
nık, tanıdığı bir kişiyle üniversitedeki yurt odasında, kızın söz konusu deneyim sıra-
sında “hayır” demiş olmasına rağmen cinsel ilişkide bulunmuştur. Pennsylvania mah-
kemeleri mağdurun defalarca “hayır” ifadesini kullanmış olmasını, rızasının bulun-
madığına ilişkin yeterli kanıt olarak kabul etmiştir.

144. Otuz yedi eyalette, harici bir güç kullanılmaksızın (duhulün gerçekleşmesi 
için gerekenin dışında harici bir güç) yaşanan rıza hilafına ilişkiler, yasalar tarafından 
açıkça, en ağır derecede cinsel bir suç, bir cürüm yahut bir kabahat olarak suç olarak 
sayılmıştır. Bunun dışında kalan on üç eyaletin yasalarına bakıldığında harici güç kul-
lanılmış olmasının arandığı yönünde bir izlenim edinilmekteyse de, on iki eyaletin 
mahkemeleri, örneğin sanığın mağduru sadece ittiği veya zorladığı yahut başka bir bi-
çimde fiziksel olarak yönlendirdiği durumlarda yasanın aradığı güç kullanılması şar-
tının karşılanmış olacağını; “güç kullanılıp kullanılmadığı” sorusunun, “eylemin 
[mağdurun] iradesi ile mi yoksa hilafına mı gerçekleştirildiği” sorusuyla yanıtlanaca-
ğını kabul etmişlerdir (Freeman – Eyalet, 959 S.W.2d 401 (Arkansas, 1998)). Dolayı-
sıyla, failin “kendi bedeninin ağırlığını [mağdura] dayadığı”, “cüsseli” veya “iri yarı” 
olduğu ve mağdurun da “ufak tefek” veya “minyon” olduğu hallerde “güç kullanıldı-
ğı” tespit edilmiştir (Eyalet – Coleman, 727 A.2d 246 (Connecticut, 1999) ve Eyalet – 
Plunkett , 934 P.2d 113 (Kansas, 1997)). New Jersey Yüksek Mahkemesi bir kararın-
da şu ifadeyi kullanmıştır:

“[M]ağdurun hür iradesiyle verilmiş müspet yönde izni bulunmaksızın ... 
gerçekleştirilmiş tüm duhul eylemleri cinsel tecavüz suçu teşkil eder. Bundan do-
layıdır ki, böyle bir duhulün hukuka aykırı addedilmesi için böylesi bir duhul ey-
leminin kendi doğasında var olan fiziksel gücün dışında bir güç kullanılmış ol-
ması gerekmemektedir (M.T.S. Menfaatine, 609 A.2d 1266, 1277 (N.J. 1992)).”

145. Tarihsel olarak, bazı eyaletler tecavüz mağdurunun “elinden gelen direnişi” 
sergilemiş olmasını şart koşmuşlardır. Günümüzde bu şart reddedilmiştir, yalnızca iki 
eyalet cinsel tecavüz mağdurunun “kararlı” bir direniş sergilemiş olmasını şart koş-
maya devam etmektedir (Alabama ve West Virginia); ancak bu eyaletler de, mağdu-
run direniş sergilemenin nafile olacağına veya ciddi bir bedensel hasarla sonuçlanaca-
ğına inandığı durumlarda direniş sergilemesi koşulunu aramamaktadır (Richards – 
Eyalet, 457 So.2d 893 (Alabama, 1985) – kararlı direniş, mağdurun faile kendisini bı-
rakması ve durması yönündeki yalvarmaları ile kanıtlanmıştır).

146. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mahkemeler, cinsel tecavüz mağdurlarının 
psikolojik ve fiziksel suiistimal altındayken önceden kestirilemez biçimlerde tepki ve-
rebildiklerini ortaya koyan sosyal bilim verilerini giderek daha çok dikkate almakta-
dır. Örneğin, New Jersey Yüksek Mahkemesi 1992 yılında verdiği bir kararda bir cin-
sel tecavüz mahkûmiyeti verilebilmesi için direniş şartının gerekliliğine karşı çıkarken, 
“kadının yeterliliği ölçüsünde elinden gelen veya mümkün olan en güçlü direnişi ser-
gilemesinin tecavüze verilebilecek en makul veya rasyonel karşılık olduğu varsayımı-
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nı” zayıflatan “ampirik araştırmalara” atıfta bulunmuştur. Gerçekten de, mağduru 
alt etmek için yeterli olması halinde, tecavüzcüler genellikle kurnazca bir cebir veya 
dayılanma davranışı sergilemektedirler. Çocuklara yönelik tecavüz davalarının ço-
ğunda, mağdurun teslimiyetini sağlamak için şiddet uygulanması gerekmemektedir. 
Mahkemeler aynı zamanda, bazı kadınların cinsel saldırının başında korkudan donup 
kaldıklarını ve bu nedenle herhangi bir direniş gösteremediklerini de dikkate almakta-
dır (People – Iniguez, 872 P.2d 1183, 1189 (California, 1994)).

(vi) Diğer Hukuk Sistemleri
147. Interights ayrıca, Avustralya, Kanada ve Güney Afrika’da bu konuyu düzen-

leyen yasaların analizini içeren ve rızanın yokluğunun bu ülkelerdeki tecavüz ve cinsel 
istismar suçlarında belirleyici bir unsur oluşturduğunu, fail tarafından fiziksel güç kul-
lanıldığına veya mağdur tarafından fiziksel direniş sergilendiğine ilişkin ispat aranma-
dığını ortaya koyan bir araştırma da sunmuştur.

B. Mahkeme’nin Değerlendirmesi

1. Genel Yaklaşım

(a) Tecavüzü Cezalandırmak ve Tecavüz Vakalarını Soruşturmak Yönünde
Pozitif Yükümlülüğün Varlığı

148. Mahkeme, başvuru sahibinin bu davada ileri sürdüğü şikâyetlerin niteliği ve 
esası göz önüne alındığında, öncelikle Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri kapsamında in-
celenmeleri gerektiği görüşündedir.

149. Mahkeme, Sözleşme’nin 1. maddesi uyarınca Yüksek Sözleşmeci Tarafların 
kendi yetki alanları içinde bulunan herkese Sözleşme’de açıklanan hak ve özgürlükle-
ri tanıma ve 3. madde ile birlikte ele alındığında, Devletlerin kendi yetki alanları için-
de bulunan bireylerin özel şahıslar tarafından uygulanan kötü muameleler de dahil ol-
mak üzere kötü muameleye maruz kalmamasını sağlayacak tedbirleri alma yükümlü-
lüğü altında olduğunu yinelemektedir (bkz. A. – Birleşik Krallık, 23 Eylül 1998 tarih-
li karar, Kararlar Derlemesi Kararlar Bülteni 1998-VI, s. 2699, para. 22; Z ve Diğer-
leri – Birleşik Krallık [Büyük Daire], Başvuru No. 29392/95, para. 73-75, AİHM 
2001-V; ve E. ve Diğerleri – Birleşik Krallık, Başvuru No. 33218/96, 26 Kasım 2002).

150. 8. madde kapsamında yer alan özel hayata etkili bir biçimde saygı gösteril-
mesi hakkı Devlet’e pozitif yükümlülükler getirmektedir; bu yükümlülükler şahısların 
kendi aralarındaki ilişkileri kapsayan alanla ilgili tedbirler alınmasını dahi içerebilir. 
Şahısların eylemlerine karşı sağlanan koruyucu düzenlemelerin 8. madde ile uyumlu 
olmasını sağlayacak araçların seçimi prensip olarak Devlet’in takdir yetkisinde bulu-
nuyorsa da, özel hayatın temel değerlerini ve esas veçhelerini tehlikeye atan tecavüz gi-
bi ağır eylemlere karşı etkili bir caydırıcılık yaratılabilmesi için etkin ceza hukuku hü-
kümleri gerekmektedir. Bilhassa çocuklar ve savunmasız konumdaki diğer şahıslar 
için etkili koruma sağlanmalıdır (bkz. X ve Y – Hollanda, 26 Mart 1985 tarihli karar, 
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Seri A No. 91, s. 11-13, para. 23-24 ve 27 ve August – Birleşik Krallık, No. 36505/02, 
21 Ocak 2003).

151. Sözleşme’nin 3. maddesi bazı davalarda resmi bir soruşturma yürütülmesi 
yönünde pozitif bir yükümlülük getirmektedir (bkz. Assenov ve Diğerleri – Bulgaris-
tan, 28 Ekim 1998 tarihli karar, Raporlar 1998-VIII, s. 3290, para. 102). Böyle bir 
yükümlüğün prensip olarak, yalnızca Devlet yetkilileri tarafından uygulanan kötü 
muamele vakalarıyla sınırlı olduğu düşünülemez (bkz. benzer şekilde (mutatis mutan-
dis), Calvelli ve Ciglio – İtalya [Büyük Daire], Başvuru No. 32967/96, AİHM 2002-I).

152. Mahkeme ayrıca, Devlet’in 8. madde kapsamında şahısların fiziksel bütünlü-
ğünün güvence altına alınması yönündeki pozitif yükümlülüğünün, cezai bir soruştur-
manın etkililiğine ilişkin meselelere de teşmil edilme olasılığını göz ardı etmemiştir 
(bkz. Osman – Birleşik Krallık, 28 Ekim 1998 tarihli karar, Raporlar 1998-VIII, s. 
3164, para. 128).

153. Bu bağlamda Mahkeme, Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri uyarınca Devletle-
rin, tecavüzü etkili bir biçimde cezalandıran ceza hukuku hükümlerini yasalaştırmak 
ve bu hükümleri etkili soruşturma ve kovuşturma aracılığıyla uygulamaya yansıtmak 
yönünde pozitif bir yükümlülükleri olduğu kanaatindedir.

(b) Tecavüzün Unsurlarına Dair Modern Anlayış ve Bu Anlayışın Üye Devletlerin 
Yeterli Koruma Sağlama Yönünde Sahip Oldukları Pozitif Yükümlülüklerin
Esasına Etkisi

154. Tecavüze karşı yeterli koruma sağlayan araçlar yönünden devletlerin hiç kuş-
kusuz geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Özellikle de kültürel niteliğe sahip anla-
yışlar, yerel koşullar ve geleneksel yaklaşımlar göz önünde bulundurulmalıdır.

155. Bununla birlikte, ulusal makamların takdir hakkının sınırları da Sözleşme 
hükümleriyle çizilmiştir. Sözleşme insan haklarının korunması için her şeyin önünde 
gelen bir sistem teşkil ettiğinden, Mahkeme bu sınırları yorumlarken Sözleşmeci Dev-
letlerde değişen koşulları dikkate almalı ve örneğin, standartlara ulaşabilmek için ge-
liştirilen tüm uyumlulaştırma politikalarına yanıt vermelidir (bkz. Christine Goodwin 
– Birleşik Krallık [Büyük Daire], Başvuru No: 28957/95, para. 74, AİHM 2002-VI).

156. Mahkeme, tarihsel olarak, bazı ülkelerde tecavüz davalarıyla ilgili olarak iç 
hukuk ve uygulamasında fiziksel güç kullanıldığının ve fiziksel direniş sergilendiğinin 
ispatının arandığını gözlemlemektedir. Ancak son birkaç on yılda, Avrupa’da ve dün-
yanın diğer bazı bölgelerinde, bu konudaki yasalarda yer alan şekilci tanımları ve dar 
yorumları terk etme yönünde net ve istikrarlı bir eğilim oluşmuştur (...).

157. Öncelikle, mağdurun fiziksel olarak direniş sergilemiş olması şartının Avru-
pa ülkeleri yasalarında artık yer almadığı görülmektedir.

158. Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde Anglosakson hukukunun geçerli 
olduğu ülkelerde, fiziksel güce yapılan atıf mevzuattan ve/veya içtihattan çıkarılmıştır. 
(...) İrlanda hukuku, direniş sergilenmemiş olmasının rıza gösterildiği yorumuna yol 
açamayacağını açıkça dile getirmektedir (...).

159. Kıta Avrupası hukuk geleneği etkisi altındaki pek çok Avrupa ülkesinde, te-
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cavüzün tanımında fail tarafından şiddet kullanılmış veya şiddet kullanma tehdidinde 
bulunulmuş olmasına atıf yapılmaktadır. Ancak, içtihatlara ve hukuk doktrinlerine 
bakıldığında, tecavüz suçunun kurucu unsuru olarak, güç kullanılmış olmasının değil, 
rızanın bulunmayışının görüldüğü açıkça anlaşılmaktadır (...).

160. Belçika yasaları 1989 yılında, duhulü içeren her türlü eylemin, karşı tarafın 
rıza göstermediği halde gerçekleştirildiği durumlarda tecavüz teşkil ettiğini ifade eder 
şekilde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, rıza hilafına bir eylem gerçekleştirmenin cezalan-
dırılabilmesi için “şiddet, baskı ve hile”ye yapılan atıf halen yasada yer almakta ise de, 
şiddet ve/veya fiziksel direniş Belçika hukukunda tecavüzün unsurlarını teşkil etme-
mektedir (...).

161. Yasama organı tarafından seçilen özel ifade ne olursa olsun, bazı ülkelerde rı-
za hilafına gerçekleştirilen her türlü cinsel eylemin cezai takibatı, uygulamada, konuy-
la ilgili yasal terimlerin (“cebir”, “şiddet”, “baskı”, “tehdit”, “hile”, “şaşırtma” ve di-
ğerleri) yorumlanması ve delillerin, bağlam göz önünde bulundurularak değerlendiril-
mesi yoluyla yürütülmektedir (...).

162. Mahkeme aynı zamanda, Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin, Bakanlar Ko-
mitesi aracılığıyla, kadının şiddete karşı etkili bir biçimde korunması için “mağdurun 
direniş gösterdiğine dair herhangi bir belirti bulunmayan durumlar [da dahil olmak 
üzere]” rıza hilafına gerçekleştirilen tüm cinsel eylemleri cezalandırmanın gerekliliği 
üzerinde mutabık kaldığını ve bu alanda yeni reformlar getirilmesini teşvik ettiğini ha-
tırlatmaktadır.

163. Uluslararası ceza hukukunda, güç kullanılmasının tecavüzü oluşturan bir unsur 
olmadığı ve cinsel eylemlere girişmek için zorlayıcı koşullardan yararlanmanın da ceza 
gerektirdiği yakın tarihte kabul edilmiştir. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkeme-
si, uluslararası ceza hukukunda, mağdurun rızası bulunmaksızın gerçekleştirilen tüm du-
hullerin tecavüz teşkil ettiğine ve söz konusu rızanın, o sırada mevcut şartlar bağlamında 
değerlendirildiğinde mağdurun kendi hür iradesiyle verilmiş olması gerektiğine kanaat 
getirmiştir (...).35 Her ne kadar bu tanım silahlı çatışma altında yaşayan insanlara karşı 
işlenmiş tecavüz bağlamında formüle edilmiş ise de, tecavüzün ve cinsel istismarın temel 
unsuru olarak rızanın yokluğunu kabul eden evrensel bir eğilimi de yansıtmaktadır.

164. Müdahil tarafından sunulan belgelerin de gösterdiği üzere, mağdurun teca-
vüzü nasıl yaşadığıyla ilgili olarak yeni gelişmekte olan anlayış, cinsel suiistimal mağ-
durlarının –özellikle de reşit olmayan kızların– çeşitli psikolojik faktörlerden ötürü 
veya failin şiddet uygulamasından korktukları için genellikle hiçbir fiziksel direniş ser-
gilemediğini ortaya koymuştur.

165. Bunun yanı sıra, bu alanda hukuk ve uygulamasında yaşanan gelişmeler top-
lumların etkili eşitlik ve her bir bireyin cinsel özerkliğine saygı yönünde yaşadıkları ev-
rimi yansıtmaktadır.

35 Kararda bu noktada, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarına [Savcılık – 
Anton Furundzija, Dava No. IT-95-17/1-T, 10 Aralık 1998; Savcılık – Kunarac, Kovac ve Vuko-
vic, Dava No. IT-96-23, 22 Şubat 2001 (Dava Dairesi) ve 12 Haziran 2002 (Temyiz)] değinen ve 
çeviri metninde bulunmayan 102-107. paragraflara gönderme yapılmaktadır. Gönderme yapılan 
kararlardan Furundzija kararının özet çevirisi mevcut seçkide yer almaktadır – ed.n.
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166. Yukarıdaki tespitler ışığında Mahkeme, cinsel suçların kovuşturulmasına 
ilişkin olarak, her koşulda fiziksel direniş gösterildiğinin kanıtlanmasını şart koşmak 
gibi her türlü katı yaklaşımın belirli bazı tecavüz biçimlerinin cezasız kalması ve dola-
yısıyla kişinin cinsel özerkliğine ilişkin etkili korumanın tehlikeye atılması risklerini 
barındırdığı konusunda ikna olmuştur. Bu alandaki çağdaş standartlara ve eğilimlere 
uygun olarak, üye devletlerin Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri kapsamındaki pozitif 
yükümlülükleri, mağdur tarafından fiziksel direniş sergilenmemiş durumlar da dahil 
olmak üzere, rıza hilafına gerçekleştirilen her türlü cinsel eylemin etkili bir biçimde 
kovuşturulması ve cezalandırılmasını şart koşar yönde algılanmalıdır.

(c) Önümüzdeki Davada Mahkeme’nin Görevi

167. Yukarıdaki tespitler ışığında Mahkeme’nin görevi, soruşturmada var olduğu 
iddia edilen yetersizliklerle bir arada düşünüldüğünde, önümüzdeki davada itiraz ko-
nusu yapılan yasaların ve bunların uygulamasının Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri 
kapsamında davalı Devlet’e yüklenmiş bulunan pozitif yükümlülüklerin ihlaline yol 
açacak oranda eksik olup olmadığını incelemektir.

168. Mahkeme’nin huzuruna getirilmiş olan mesele yukarıda ifade edilenlerle sı-
nırlıdır. Mahkeme soruşturmada var olduğu iddia edilen hatalarla ya da münferit ih-
mallerle ilgilenmemektedir; davanın olgularının değerlendirilmesinde ulusal makam-
ların yerine geçemez; fail olduğu iddia edilen şahısların cezai sorumluluğu hakkında 
da herhangi bir karar veremez.

2. Mahkeme’nin Yaklaşımının Tatbiki

169. Başvuru sahibi, kendi davasında yetkililerin takındığı tutumun hatalı yasa 
hükümlerinden kaynaklandığını ve tecavüz faillerini, yalnızca esaslı fiziksel direniş 
sergilenmiş olduğuna dair delillerin mevcudiyeti halinde kovuşturmaya tabi tutan ha-
kim uygulamayı yansıttığını ileri sürmüştür.

170. Mahkeme, Bulgar Ceza Yasası’nın 152/1. maddesinde mağdur tarafından fi-
ziksel direniş gösterilmiş olması şartının telaffuz edilmediğini ve tecavüzün, diğer üye 
Devletlerin yasalarında yer alan ifadeden pek farklı olmayan bir ifadeyle tanımlandı-
ğını dile getirmektedir. Yukarıda da görüldüğü üzere, pek çok hukuk sistemi, tecavü-
zü, mağdurun teslim olmasını sağlamak için fail tarafından kullanılan yöntemlere atıf-
ta bulunarak tanımlamayı sürdürmektedir (...).

171. Ancak bu noktada belirleyici olan, “zor kullanma” ya da “tehdit” gibi söz-
cüklere veya yasal tanımlarda kullanılan diğer ibarelere yüklenen anlamdır. Örneğin, 
bazı hukuk sistemlerinde “zor kullanıldığı”, failin mağdurun rızası bulunmaksızın 
cinsel eylemini sürdürmüş veya failin mağdurun bedenini kavramış ve onu rızası hila-
fına cinsel ilişkide bulunacak şekilde yönlendirmiş olmasıyla tespit edilmiş sayılmak-
tadır. Yukarıda belirtildiği üzere, yasal tanımlardaki farklılıklara karşın, bazı ülkeler-
de mahkemeler mağdurun rızası bulunmadan gerçekleştirilen her türlü cinsel eylemi 
kapsayacak şekilde yorumlar geliştirmiştir (...).

172. Önümüzdeki davada, mağdurun rızası bulunmaksızın gerçekleştirilen her 
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türlü cinsel eylemin Bulgar hukuku uyarınca cezalandırılabilir olup olmadığı sorusu-
nu ele alan bir içtihat mevcut olmadığından, Yüksek Mahkeme’nin kararlarına ve hu-
kuk alanındaki yayınlara dayanarak bu konuda güvenilir genel geçer sonuçlara ulaş-
mak zor görünmektedir (...). Belirli bir olaydaki cinsel eylemin cebir içerip içermediği 
tespiti her zaman için yargı organları tarafından olgulara ilişkin yapılacak değerlen-
dirmeye bağlıdır. Bu davadaki bir başka zorluk ise, mahkeme safhasına kadar ulaşa-
mamış olan vakaların kovuşturma süreçlerine ilişkin güvenilir bir araştırmanın mev-
cut olmayışından kaynaklanmaktadır.

173. Bununla birlikte, Hükümet’in tecavüzün kovuşturulmasında kısıtlayıcı bir 
yaklaşım kullanıldığına yönelik iddiaları açıkça çürüten karar veya hukuki yorumlar-
dan örnekler sunamayacak durumda olması dikkat çekici bir durumdur. Hükümet’in 
Bulgar hukukunda tecavüzün unsurlarına ilişkin sunduğu bilgiler de tutarsız ve muğ-
laktır (...). Ve son olarak, Yüksek Mahkeme’nin kayıtlı kararlarının büyük bir çoğun-
luğunun bariz biçimde şiddet kullanılarak işlenmiş tecavüz suçlarıyla ilgili olması 
(mağdurun fiziksel veya zihinsel olarak engelli olduğu davalar hariç), kesin bir kana-
at yaratmasa da, mağdurun hiç fiziksel güç ve direniş sergilemediği veya düşük oran-
da sergilediği tespit edilen vakaların pek çoğunun kovuşturulmadığına dair bir işaret 
sayılabilir (bkz. yukarıdaki 74-85., 113., 122. ve 123. paragraflar).

174. Mahkeme’nin, Bulgar makamlarının tecavüz davalarında genellikle nasıl bir 
uygulama yürüttüğü konusunda net yanıtlar bulması gerekmemektedir. Önümüzdeki 
davanın amaçları göz önüne alındığında, başvuru sahibinin kısıtlayıcı bir uygulama 
yürütüldüğü yönündeki iddialarının makul savlara dayandığını ve Hükümet tarafın-
dan aksinin ispat edilmediğini tespit etmek yeterlidir.

175. Başvuru sahibinin davasında yer alan belirli olgulara bakılacak olduğunda 
Mahkeme, yürütülen soruşturma sırasında pek çok tanığın dinlenmiş ve bir psikolog 
ve psikiyatrdan uzman raporu istenmiş olduğunu belirtmektedir. Vaka soruşturulmuş 
ve savcılar, kendi takındıkları tavrı ayrıntılı bir biçimde açıklayarak gerekçeli kararlar 
vermişlerdir (...).

176. Mahkeme, olayın birbiriyle çelişkili iki farklı anlatımıyla karşı karşıya kalan 
ve elinde pek az “doğrudan” delil bulunan Bulgar makamlarının zor bir görev üstlen-
miş olduğunu takdir etmektedir. Mahkeme, soruşturma memurları ve savcılar tarafın-
dan bu davayla ilgili olarak harcanan çabayı göz ardı etmemektedir.

177. Bununla birlikte, Mahkeme’ye göre, meydana gelen olayların birbiriyle örtüş-
meyen iki farklı biçimde anlatılmış olması, verilen ifadelerin güvenilirliğinin muhakkak 
bağlam dikkate alınarak değerlendirilmesini ve olayları çevreleyen tüm koşulların ince-
lenmesini gerektirmektedir. Ne var ki, P. ile A.’nın ve onların tanıklarının verdikleri ifa-
delerde yer alan olay anlatımının güvenilirliğini kontrol etmek için pek az girişimde bu-
lunulmuştur. Özellikle de, Bayan T. ve Bay M. gibi, ifadeleri birbirleriyle çelişen tanık-
lar yüzleştirilmemiştir. Meydana gelen olayların zamanını netleştirmek için herhangi 
bir çaba gösterilmemiştir. Başvuru sahibi ve temsilcisine, yalan yere tanıklık etmekle it-
ham ettikleri tanıkları sorgulama imkânı verilmemiştir. Başvuru sahibine ve temsilcisi-
ne göre savcılar, P. ve. A. tarafından anlatılan hikâyenin güvenilir olup olmadığı soru-
suna, bu ifadelerde o sırada 14 yaşında olan başvuru sahibinin hayatında ilk kez cinsel 
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ilişkide bulunduktan birkaç dakika sonra diğer erkeği, A.’yı okşamaya başladığı iddia-
sı gibi dikkat çekici birtakım noktalar bulunmasına karşın, hiç önem vermemiştir (...).

178. Bundan dolayıdır ki Mahkeme, yetkili makamların olayları çevreleyen koşul-
ları tespit etmeye uygun imkânları araştırmadığına ve birbiriyle çelişkili ifadelerin gü-
venilirliğini yeterince değerlendirmediğine kanaat getirmektedir.

179. Görünen o ki, bu eksikliklerin sebebi sorgu memurlarının ve savcıların iddia 
edilen olayın bir “flört tecavüzü” olmasından hareketle, şiddet izleri ve direniş veya 
yardım çağrıları gibi tecavüzün “doğrudan” kanıtlarının yokluğunda, mağdurun rıza-
sının bulunmadığı ve dolayısıyla, olayları çevreleyen tüm bu koşulların değerlendiril-
mesi sonucunda tecavüz edildiğini kanıtlayamayacakları fikrine sahip olmalarıdır. Bu 
yaklaşım, soruşturma memurunun tavrından ve özellikle de, bölge savcısının 13 Ma-
yıs 1997 tarihli ve başsavcının 24 Haziran 1997 tarihli kararlarından açıkça anlaşıl-
maktadır (...).

180. Bunun yanı sıra, savcıların olayda başvuru sahibinin rızasının bulunmadığı 
olasılığını göz ardı etmedikleri, fakat yine de, direnildiğine ilişkin bir kanıt bulunma-
ması halinde her halükarda, failin başvuru sahibinin rıza göstermediğini anlamış oldu-
ğu sonucuna varılamayacağı görüşünü benimsedikleri görünmektedir (...). Savcılar, 
faillerin başvuru sahibini ıssız bir alana götürebilmek ve böylece bir cebir ortamı ya-
ratmak için kasten yanlış yöne sokmuş olması gibi, olayları çevreleyen tüm koşulları 
değerlendirmek ve ayrıca üç erkek ve onların çağırdığı tanıklar tarafından sunulan 
olay anlatımlarının güvenilirliğini tartmak suretiyle failin suç işleme iradesini (mens 
rea) ispatlama olanağını bir kenara bırakmışlardır (...).

181. Mahkeme, şiddet izleri veya görgü şahitleri gibi tecavüzün “doğrudan” ka-
nıtlarının mevcut olmadığı hallerde, mağdurun rızasının bulunmadığını ispat etmekte 
uygulamada bazen zorluklar yaşanabileceğini kabul etmekle beraber, yetkili makam-
ların yine de tüm olguları incelemesi ve olayları çevreleyen koşulları değerlendirerek 
bir karara varması gerektiğini ifade etmektedir. Soruşturma ve neticeleri, mağdurun 
rızasının bulunup bulunmadığı noktasına odaklanmalıdır.

182. Başvuru sahibinin davasında ise bu şartlar yerine getirilmemiştir. Mahkeme, 
yetkili makamların başvuru sahibinin davasında olayları çevreleyen koşulları yeterin-
ce soruşturmamış olmasının, tecavüzün “doğrudan” kanıtına gereğinden fazla ağırlık 
yüklemiş olmalarının bir sonucu olduğunu tespit etmektedir. Yetkili makamlar, söz 
konusu davada kısıtlayıcı bir yaklaşım sergilemişler ve “direnme”yi suçun kurucu un-
suru mertebesine yükseltmişlerdir.

183. Yetkili makamlar ayrıca, gençlerin savunmasız konumuna ve küçüklerin te-
cavüzü ile ilgili olaylarda gözlenen özel psikolojik faktörlere pek az önem vermiş ol-
makla da eleştirilebilirler (...).

184. Üstelik, yetkili makamlar soruşturmayı kayda değer bir oranda geciktirerek 
tamamlamışlardır (...).

185. Özetle Mahkeme, P. ile A.’nın suçlu olup olmadıkları konusunda herhangi 
bir görüş bildirmeksizin, başvuru sahibinin davasında yürütülen soruşturmanın ve 
özellikle de, sorgu memurları ve savcılar tarafından bu davada sergilenen yaklaşımın, 
Devlet’in tüm tecavüz ve cinsel istismar biçimlerini cezalandıran bir ceza hukuku sis-
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temi yaratmak ve bu sistemi etkili bir biçimde uygulamak yönündeki pozitif yüküm-
lülüklerin gereklerini –karşılaştırmalı ve uluslararası hukukta konuyla ilgili olarak 
yer alan çağdaş standartların ışığında değerlendirilerek– yerine getirmediğini sapta-
maktadır.

186. Mahkeme, ulusal hukuk sisteminin uğranılan zararları tazmin etmek için fa-
illere karşı hukuk davası açma yolu sunduğu yönündeki Hükümet iddiasına ilişkin 
olarak, bu savın temellendirilmediğini belirtmektedir. Her halükârda, yukarıda da be-
lirtilmiş olduğu üzere, tecavüz ve cinsel istismara karşı etkili koruma sağlanabilmesi 
için ceza hukuku temelli tedbirler gerekmektedir (bkz. yukarıdaki 124. ve 148-153. 
paragraflar).

187. Bu nedenle Mahkeme, önümüzdeki davada, davalı Devlet’in Sözleşme’nin 3. 
ve 8. maddeleri kapsamındaki pozitif yükümlülüklerini ihlal ettiği sonucuna varmak-
tadır. Mahkeme ayrıca, Sözleşme’nin 13. maddesi kapsamında ayrı bir mesele oluş-
madığına kanaat getirmektedir.

II. Sözleşme’nin 14. Maddesinin İhlali İddiası

188. Başvuru sahibi, Bulgar Ceza Yasası’nın cinsel faaliyette bulunma rüşt yaşını 
konu edinen 157/2. ve 152. maddelerini karşılaştırarak, yasanın “homoseksüel 
çocuklar”a, “heteroseksüel çocuklar”dan çok daha iyi bir koruma sağladığını söyle-
yerek şikâyetçi olmaktadır.

Sözleşme’nin 14. maddesi şu ifadeyi taşımaktadır:

“İşbu Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerden istifade keyfiyeti, bilhassa 
cins, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, millî veya sosyal menşe, 
millî bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi diğer bir durum 
üzerine müesses hiçbir tefrike tabi olmaksızın sağlanmalıdır.”

189. Yukarıdaki tespitlerin ışığında Mahkeme, bu şikâyeti Sözleşme’nin 14. mad-
desi kapsamında incelemenin gerekli olmadığına kanaat getirmektedir.

III. Sözleşme’nin 41. Maddesinin Tatbiki

190. Sözleşme’nin 41. maddesi şu ifadeyi taşımaktadır:

“Mahkeme işbu Sözleşme veya Protokollerin ihlal edildiğine karar verirse 
ve ilgili Yüksek Taraf Devletin iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebili-
yorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun bir surette zarar gö-
ren tarafın tatminine hükmeder.”

A. Zarar

191. Başvuru sahibi, tecavüze uğradığı tarihten itibaren yıllardır psikolojik travma 
yaşamakta olduğunu belirtmiştir. Bunun nedeni büyük oranda, konuyla ilgili mevzu-
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at ve uygulamanın etkili bir koruma sağlamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Da-
hası, başvuru sahibinin davasında yürütülen soruşturma eksiktir ve başvuru sahibini 
mağdur etmiştir.

192. Bunlara dayanan ve Mahkeme’nin cinsel istismar suçlarında vermiş olduğu 
çeşitli kararlara atıfta bulunan başvuru sahibi, manevi zararlarına karşılık 20.000 Eu-
ro (EUR) talep etmiştir.

193. Hükümet talep edilen miktarın aşırı olduğunu ileri sürmüştür.
194. Mahkeme, başvuru sahibinin hiç değilse kısmen söz konusu davada yetkili 

makamların sergilediği yaklaşımdaki eksiklikler yüzünden sıkıntı ve psikolojik travma 
yaşamış olduğu kanaatindedir. Hakkaniyet temelinde bir değerlendirme yapan Mah-
keme 8.000 Euro tazminata hükmetmektedir.

(...)

Yargıç Tulkens’in Oybirliğiyle Alınmış Karara Katılan Görüşü

Hassas ve nazik bir konuyu ele alan bu davada birkaç ilave görüş sunmak istiyorum.
1. Mahkeme’nin bu davayı Sözleşme’nin hem 3. ve hem de 8. maddesi kapsamında 

incelemesini son derece önemli ve dikkate değer buluyorum. Tecavüz, yalnızca 3. madde 
tarafından güvence altına alınmış olan kişisel bütünlük (hem bedensel hem psikolojik) 
hakkını değil, aynı zamanda, 8. madde tarafından güvence altına alınmış olan özel haya-
ta saygı gösterilmesi hakkının bir bileşeni olarak özerklik hakkını da çiğnemektedir.

2. Mahkeme’nin bu davada benimsediği genel yaklaşıma (bkz. kararın 148. ve de-
vamındaki paragrafları) ve tarza tümüyle katılıyorum (bkz. 169. ve devamındaki pa-
ragraflar). Açıklığa kavuşturmak istediğim tek husus, ceza hukukundaki yolların kul-
lanılmasıyla ilgilidir. Mahkeme, özellikle X ve Y – Hollanda (26 Mart 1985 tarihli ka-
rar, Seri A No. 91) davasına dayanmak suretiyle, “Devletlerin Sözleşme’nin 3. ve 8. 
maddeleri uyarınca, tecavüzü etkili bir biçimde cezalandırmak için ceza hukuku hü-
kümleri getirmek yönünde bir pozitif yükümlülükleri olduğu”na kanaat getirmiştir 
(bkz. 153. paragraf). Herkesçe kabul edildiği üzere, bu tür suçlar söz konusu olduğun-
da ceza hukukuna başvurmak anlaşılabilir bir tutumdur. Ancak, Mahkeme’nin X ve 
Y – Hollanda davasında bizzat yapmış olduğu üzere, “[c]eza hukukuna başvurmanın 
çaresiz tek karşılık olmadığını” (s. 12, para. 24, in fine) daha genel bir düzeyde vurgu-
lamak da önem taşımaktadır. Benim görüşüme göre, cezai muameleler, hem teori ve 
hem de uygulama alanında son çare veya yardımcı hukuk yolu olarak kalmalıdır ve 
bunları harekete geçirme imkânı, pozitif yükümlülük bağlamında dahi, sınırlı biçimde 
kabul edilmelidir. Ceza hukukundaki yolların, her halükârda caydırıcılık anlamında 
en etkili yöntemi oluşturduğu varsayımına yönelik olarak ise, Avrupa Konseyi Suç So-
runları Komitesi tarafından hazırlanan Suç Olmaktan Çıkarma Raporu’nda sıralanan 
görüşler ceza hukukuna dayalı genel caydırıcılığın etkili olmasının çeşitli faktörlere 
bağlı olduğunu ve böyle bir yaklaşımın “istenmeyen davranışları önlemekte tek 
yöntem”36 olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

36 Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi, Report on Decriminalisation (Suç Olmaktan Çıkarma 
Raporu), Strazburg, Avrupa Konseyi, 1980, s. 75-78.
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3. Şunu söyleyebiliriz ki, önümüzdeki davada, tıpkı X ve Y – Hollanda davasında 
(s.13, para. 27) olduğu gibi, devletin bir kez ceza hukukuna dayalı bir koruma sistemi 
yarattıktan sonra, başvuru sahibine pratik ve etkili bir koruma sağlayabilmek için ko-
nuyla ilgili ceza hukuku hükümlerinin tam ve sıkı bir biçimde uygulanması elbette ki 
şarttır. Bu bağlamda Mahkeme’nin “[s]oruşturma ve neticeleri mağdurun rızasının 
bulunup bulunmadığı noktasına odaklanmalıdır” şeklindeki görüşü (bkz. bu kararın 
181. paragrafı), kanımca büyük önem taşımaktadır.




