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AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE KADINA KARŞI AİLE İÇİ 
ŞİDDET OLGUSU  

 
Özet 

Kadına karşı aile içi şiddet dünya çapında bir olgudur ve uzun yıllar süren mücadele 

sonucunda bir insan hakkı sorunu olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Günümüzde 

uluslararası insan hakları hukuku, aile içi şiddeti, sosyal bir sorun olmasının yanı sıra 

bir insan hakkı sorunu ve cinsiyete dayalı ayrımcılık biçimi olarak kabul etmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, aile içi şiddet konusunu özel olarak 

düzenlememekle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aile içi şiddeti Sözleşme ile 

bağdaşmaz bulmaktadır ve özellikle Sözleşme’nin 2.,3.,8. ve 14. maddesi kapsamında 

değerlendirmektedir. Mahkemeye göre aile içi şiddetten kadınların korunması için 

Taraf Devletlerin önlem alması Sözleşmenin ilgili maddelerinden doğan pozitif 

yükümlülükleri kapsamındadır.  

Anahtar kelimeler: Kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, AİHS, AİHM. 

Abstract 

Domestic violence against women is a worldwide phenomenon, and after many years 

of struggle, it has begun to be recognized as a human rights issue. Today, international 

human rights law accepts domestic violence as a human rights problem and a form of 

discrimination based on gender, as well as being a social problem. Although the 

European Convention on Human Rights does not specifically regulate the issue of 

domestic violence, the European Court of Human Rights finds domestic violence 

incompatible with the Convention, and in particular Articles 2, 3, 8 and 14 of the 

Convention. According to the Court, taking measures by States parties to protect 

women from domestic violence is within the scope of their positive obligations arising 

from the relevant articles of the Convention. 

Key words: Violence against women, domestic violence, ECHR, ECtHR. 
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GİRİŞ 
 
 Kadınların eşit insan olarak kabul edilmesi ve insan haklarının tanınması için 
çok uzun bir süre mücadele edilmiştir ve bugün bu mücadele hala devam etmektedir. 
Geçmişten günümüze bu yolda çok önemli mesafeler kat edilmiş ve kadının statüsü 
dünyanın her yerinde pek çok açıdan iyileştirilmişse de kadınların temel hak ve 
özgürlüklerinin tanınmasında ve eşitliğin tesis edilmesinde gerek hukuki gerekse 
toplumsal etkenlerden kaynaklanan engeller maalesef varlığını hala sürdürmektedir.  
  
 Uluslararası insan hakları hukuku, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
kabul edildiği 1948 yılından beridir bütün insanların cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit 
olduğunu kabul etmektedir. Devamında kabul edilen hem Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi (MSHS) gibi evrensel, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gibi 
bölgesel insan hakları sözleşmeleri, insanların cinsiyet ayrımı olmaksızın 
sözleşmelerde tanınan hakların kullanılması bakımından eşit olduğunu teyit 
etmektedir. Ancak, hukuki olarak kadın ve erkek arasında bir ayrım yapılmaması 
olarak ortaya çıkan şekli eşitlik anlayışı, kadınlar bakımından gizli bir ayrımcılık 
içermektedir; zira toplumların geleneksel olarak kadınlara ve erkeğe biçtiği roller, yani 
toplumsal cinsiyet rolleri sebebiyle hukuki olarak tanınan eşitlik, fiiliyatta ayrımcılıkla 
sonuçlanmaktır (Benedek, 2014).   
 
 Kadına karşı ayrımcılık, köklerini geleneksel rollerden alan, kadınların 
erkeklere kıyasla daha değersiz olduğu varsayımına dayanan düşünsel ve sosyal bir 
temele dayanmaktadır. Biyolojik farklılıklar üzerine toplumsal olarak inşa edilen kalıp 
yargılar ile önyargılar ve bunların bir uzantısı olan toplumsal cinsiyet rolleri, 
kadınların ikincilleştirilmesine yol açmakta, bu durum da kadınların temel hak ve 
özgürlüklerini kullanmalarını önlemektedir. Kadına karşı ayrımcılık türlerinden biri 
olan kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet de toplumsal cinsiyete ilişkin söz konusu 
hakim kalıp yargılardan kaynaklanmakta, kadınların bastırılması ve toplumsal cinsiyet 
rollerinin sürdürülmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır.  
 
 Uluslararası insan hakları hukuku, bugün geldiği noktada kadına karşı 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ve aile içi şiddeti bir insan hakları sorunu olarak 
tanımakta ve kadınların şiddetten korunması için gerekli önlemlerin devletlerce 
alınması gerektiğini kabul etmektedir. Bu bağlamda, evrensel sözleşmeler ve 
mekanizmaların yanı sıra, Avrupa’da temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde 
uygulanması konusunda büyük önem arz eden AİHS ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) içtihatları, kadına karşı aile içi şiddetin önlenmesi ve 
cezalandırılması konusunda hem yol gösterici hem de Taraf Devletler bakımından 
bağlayıcı bir nitelik arz etmektedir.  
 
Bu çalışmanın amacı, kadına karşı aile içi şiddet olgusunu, AİHM içtihatları çerçeve- 



Sayfa 3 

AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE KADINA KARŞI AİLE İÇİ ŞİDDET OLGUSU 

 
sinde ele almaktır. Bu doğrultuda öncelikle kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet 
kavramlarına yer verilecektir. Söz konusu kavramlar açıklanırken, AİHM’in de 
kararlarında atıfta bulunduğu ve esas aldığı Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’ın denetim organı olan Kadınlara Karşı Ayrımcılığın 
Önlenmesi Komitesi (CEDAW Komitesi) tavsiye kararları ile Kadınlara Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) hükümleri esas alınacaktır. Son bölümde ise 
mahkeme içtihatları doğrultusunda kadına karşı aile içi şiddet vakalarını AİHM’in ne 
şekilde ele aldığı ve bu bağlamda Taraf Devletlerin ne gibi yükümlülükleri bulunduğu 
gösterilmeye çalışılacaktır. 
 
1. Genel olarak kadına karşı şiddet kavramı  
 

 Kadına karşı şiddet, günümüzde insan hakları sorunu olarak görülmekte ve 
uluslararası insan hakları hukuku tarafından toplumsal cinsiyete dayalı bir ayrımcılık 
biçimi olarak kabul edilmektedir. AİHS ve MSHS gibi uluslararası insan hakları 
sözleşmeleri, kadına karşı şiddet olgusuna sözleşme metinlerinde doğrudan yer 
vermemiş; öte yandan sözleşmelerde tanınan haklar bakımından cinsiyet temelinde 
ayrımcılık yasaklanmıştır. Kadına karşı şiddet olgusu ise, cinsiyete dayalı ayrımcılıkla 
ilişkili olarak sözleşme organlarının içtihatlarıyla gelişim göstermiştir. Genel nitelikli 
insan hakları sözleşmelerinin yanı sıra kadınların temel hak ve özgürlüklerini 
münhasıran güvence altına alan uluslararası sözleşmeler de imzaya açılmıştır. Bu 
kapsamda öncelikle BM Genel Kurulu tarafından 34/180 sayılı karar ile 18 Aralık 
1979 tarihinde CEDAW kabul edilmiş; Sözleşme 3 Eylül 1981 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Her ne kadar CEDAW, kadınlara karşı tüm ayrımcılık biçimlerinin tasfiye 
edilmesini güvence altına almayı amaçlayan bir sözleşme olarak hazırlanmışsa da 
kadına karşı şiddet veya aile içi şiddet konusunda herhangi bir düzenleme 
içermemektedir. Ancak bu konudaki eksiklik, Sözleşme’nin denetim organı olan 
CEDAW Komitesinin üç ayrı genel yorumu ile doldurulmuştur. Bunlardan ilki olan 
1989 tarihli 12 Nolu Tavsiye Kararında Komite Sözleşme’nin 2, 5, 11, 12 ve 16. 
maddelerinin, Taraf Devletlerin kadınları aile içinde, işyerinde veya toplumsal hayatın 
herhangi bir düzeyinde kendilerine yönelik her türlü şiddetten korumak amacıyla 
hareket etmesini gerektirdiğini ifade etmiştir (CEDAW Komitesi, 12 Sayılı Tavsiye 
Kararı). Komite, 1992 yılında ise kadına karşı şiddet konusunda çok daha kapsamlı 
olan 19 Nolu Tavsiye Kararını kabul etmiştir. Söz konusu tavsiye kararı ile kadına karşı 
şiddet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetin kadınların, erkeklerle eşit olarak hak ve özgürlüklerini kullanmalarını 
ciddi şekilde engelleyen bir ayrımcılık biçimi olduğu kabul edilmiştir. Komite, 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, CEDAW’ın kadına yönelik ayrımcılığı tanımlayan 
1. maddesi kapsamındaki bir ayrımcılık biçimi olduğunu ifade ederek; toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddeti “bir kadının sırf kadın olması nedeniyle maruz kaldığı veya 
kadınları artan oranlarda etkileyen şiddeti” ifade ettiğini belirtmiştir. Komiteye göre bu 
şiddet, kadına fiziksel, zihinsel ya da cinsel yönden zarar veya acıya neden olan 
davranışları, bu davranışlara ilişkin tehditleri, zorlamayı ve özgürlüklerin 



Sayfa 4 

AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE KADINA KARŞI AİLE İÇİ ŞİDDET OLGUSU 

 
Komiteye göre toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ilgili Sözleşme hükümleri açıkça 
şiddeti vurgulamasa da, yaşam hakkının, işkence ve kötü muameleye maruz kalmama 
hakkının, uluslararası ve ülke içi silahlı çatışma durumlarında insani normlara göre eşit 
korunma hakkının, aile içinde eşitlik hakkının, en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal 
sağlık hakkının ve adil ve elverişli koşullarda çalışma hakkının ihlal edilebileceği 
anlamına gelmektedir (CEDAW Komitesi, 19 Sayılı Tavsiye Kararı, prg. 6-7). 
 
 Komite, 19 sayılı Genel Tavsiyenin kabul edilişinin 25. yıldönümünde, Taraf 
Devletlere, toplumsal cinsiyete dayalı kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasını 
hızlandırmayı amaçlayan ek bir rehber oluşturma kararı almış ve bu doğrultuda 14 
Temmuz 2017 tarihinde Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete İlişkin 
35 sayılı Genel Tavsiye Kararını kabul etmiştir (CEDAW Komitesi, 35 sayılı Genel 
Tavsiye Kararı, prg. 3). Komite, ilk olarak 19 Nolu Genel Tavsiye Kararında ifade ettiği 
“kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” kavramının, kadına karşı şiddetin 
bireysel bir sorun olmadığını, onun yerine kapsamlı tepkiler gerektiren, bireysel 
uygulayıcıları ve mağdurları olan sosyal bir sorun olduğu anlayışını güçlendirdiğini 
belirterek kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, kadınların erkeklere 
kıyasla ikincil konumlarını ve basmakalıp rollerini kalıcı hale getiren temel sosyal, 
siyasi ve ekonomik araçlardan biri olarak gördüğünü ifade etmiştir (CEDAW Komitesi, 
35 sayılı Genel Tavsiye Kararı, prg. 10). Komite, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetin, erkeklerin kadınlar üzerinde hak sahibi olması veya kadınlara göre 
daha ayrıcalıklı olması ideolojisinden, erkeklik ile ilgili sosyal normlar, erkek kontrolü 
ve gücünü uygulama, toplumsal cinsiyet rollerine bürünme veya kadınlar için kabul 
edilemez olarak görülen davranışları engelleme, bu davranışlardan vazgeçirme veya 
bunları cezalandırma ihtiyacından doğduğunu kabul etmiştir. Bu faktörlerin, aynı 
zamanda, çoğunlukla özel bir mesele sayılan kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetin açık ya da kapalı olarak sosyal kabulüne ve bu şiddet türünün yaygın 
bir biçimde cezasız kalmasına katkı sağladığı görüşünde olduğunu belirtmiştir 
(CEDAW Komitesi, 35 sayılı Genel Tavsiye Kararı, prg. 19).  Komiteye göre bu şiddet 
türü, muhtemelen kadınların ölümüne neden olan veyahut ölümle sonuçlanan 
eylemler veya ihmaller, ya da kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak 
zarar veren ya da acı çekmelerine neden olan eylemler, bu tür eylemler ile tehdit ve 
taciz etme, baskı kurma veyahut özgürlükten mahrum bırakma gibi pek çok farklı 
şekilde kendini göstermektedir (CEDAW Komitesi, 35 sayılı Genel Tavsiye Kararı, prg. 
14).  
 
 Kadınların temel haklarının korunmasını ama özellikle de şiddetten 
korunmasını hedefleyen bir diğer önemli sözleşme ise İstanbul Sözleşmesi olarak 
bilinen ve 11 Mayıs 2011 yılında imzaya açılıp 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe 
giren Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi üyesi 
ülkeler için kadınların şiddetten korunmasını münhasıran düzenleyen bir sözleşme 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşme, 3/a maddesinde kadına karşı şiddeti şu 
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şekilde tanımlamıştır: “Kadınlara Karşı şiddetten kadınlara karşı bir insan hakları ihlali 
ve ayrımcılık anlaşılacak ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, 
söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir 
biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya 
ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm 
şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır.”  
 
 Sözleşme toplumsal cinsiyeti ise “herhangi bir toplumun, kadınlar ve erkekler 
için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, 
faaliyetler ve özellikler olarak” tanımlamıştır. Sözleşme’nin 3/d maddesinde ise, 
kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, “bir kadına kadın olduğu için 
yöneltilen ya da kadınları orantısız olarak etkileyen şiddet” şeklinde tanımlanmıştır.  
 

 Yukarıda kısaca yer verilen biri BM sistemi, diğeri Avrupa Konseyi içerisinde 
hazırlanan Sözleşme metinlerindeki ve Komite yorumlarındaki kadına karşı şiddet 
tanımlarına bir bütün olarak bakıldığında şu hususlar ön plana çıkmaktadır:  
 
 Kadına karşı şiddet, kadına yalnızca kadın olmasından dolayı yöneltilen bir şiddet 

biçimidir ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın bir sonucudur. Toplumsal 
cinsiyet ise genellikle kadınların daha dezavantajlı bir konumda olmasına yol 
açan, kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşünülen sosyal anlamda 
oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özelliklerdir.  

 Kadına karşı şiddet biçimleri fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet ve 
bunlara uğrama tehdidi olarak belirtilerek geniş tutulmuştur (Arslan Öncü, 2012).  

 Kadına karşı şiddet, hem özel hem de kamusal alanda gerçekleşebilmektedir. Bu 
da kadına karşı şiddetin aile/ev içinde, iş yerinde veya diğer toplumsal alanlarda 
gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir. Yani “kadına karşı şiddetin tezahür 
alanları; ev içi, toplum içi ve devlet kaynaklı şiddettir. Görüldüğü üzere, özel 
alanda ya da kamusal alanda gerçekleştirilmesine bakılmaksızın kadına karşı şiddet 
bir insan hakları meselesi olarak görülmüş ve devletlere bununla mücadele 
yükümlülüğü getirilmiştir. Esasında, dikey sorumluluk üzerine inşa edilen İnsan 
Hakları Hukuku çerçevesinde, özel hukuk kişileri tarafından gerçekleştirilen insan 
hakları ihlallerinde devletin sorumluluğuna gidilmesi kural olarak mümkün 
değildir. Ancak pozitif yükümlülükler ve yatay uygulama doktrini vasıtasıyla, insan 
hakları hukukunun koruma şemsiyesi özel alana kadar genişleyebilmiş ve kadına 
karşı şiddetle mücadele, özel alan-kamusal alan ikiciliğinin aşıldığı bir alan haline 
gelmiştir (Arslan Öncü, 2012).  

 
2. Aile içi şiddet kavramı ve kapsamı  
 
 Aile ya da ev, insanın kendisini en çok güvende hissettiği, fiziksel ve duygusal 
ihtiyaçlarının karşılandığı, toplumu oluşturan çekirdek birim olarak tasvir edilmektedir. 
Kadına karşı aile içi şiddet ise, kadınların en çok güvende hissetmeleri gerektiği yerde; 
yani evlerinde, en yakınları tarafından gördüğü toplumsal cinsiyete dayalı bir şiddet   
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biçimidir. Evrensel bir olgu olan kadına karşı aile/ev içi şiddet, genel anlamda, 
toplumsal cinsiyete dayalı olarak baba, kardeş, eş veya diğer erkek aile üyeleri 
tarafından kadına yöneltilen şiddeti anlatmak üzere kullanılmaktadır. Bu şiddet türü, 
cinsel şiddeti, fiziksel şiddeti, ekonomik şiddeti ve psikolojik şiddeti içerebilmektedir. 
Öte yandan aile içi şiddetin kadına karşı şiddetle sınırlı olmadığı, erkeklerin ve 
çocukların da aile içi şiddete maruz kalabileceği kaydedilmektedir.  
 
 Aile içi şiddet, uzunca bir süre politikanın temelini oluşturan kamusal alan-özel 
alan ayrımı çerçevesinde ele alınmış ve kadınlara ilişkin diğer pek çok ayrımcı 
uygulamada olduğu gibi özel alan içerisinde görülmüştür. Bu durum, kadınların 
erkekler nezdindeki ikincil konumu ile birleştiğinde, aile içi şiddet olgusunun kamu 
nezdinde görünmez olmasına ve bireysel bir deneyim olarak kabul edilmesine yol 
açmıştır. Bunun sonucunda aile dışında gerçekleşen şiddet için toplum sorumlu 
tutulurken, aile içinde kadına yönelik oluşan şiddet gizli kalmış, özel hayat olarak 
kabul edilmiş, çoğu kez de olağan karşılanmıştır (Ünal, 2005). Ev içi alanda 
gerçekleşen aile içi şiddet, gerek özel hukuk kişileri tarafından gerçekleştirilmekte 
gerekse de devletin eylemleri ya da eylemsizliği şeklinde tezahür eden devlet 
siyasalarından kaynaklanmaktadır (Arslan Öncü, 2012).  
 
 Önemli bir sosyal sorun olan aile içi şiddet, bir insan hakları sorunu olarak 
uluslararası insan hakları sözleşmeleri kapsamında da ele alınmaktadır. Yukarıda ifade 
edildiği üzere, CEDAW, bu konuda özel bir düzenleme yapmamıştır. Bununla beraber 
aile içi şiddet dahil kadına karşı şiddet, CEDAW Komitesi tarafından ele alınmıştır ve 
Sözleşme kapsamında Taraf Devletlere aile içi şiddetten kadınların korunması için 
yükümlülükler getirmiştir. Komite, 19 Nolu Tavsiye kararında aile içi şiddetin, kadına 
yönelik şiddetin en sinsi biçimlerinden biri olduğunu vurgulayarak bu olgunun her tür 
toplumda yaygın olduğunu; her yaştan kadının, aile içi ilişkilerde, dayak, tecavüz, 
diğer cinsel saldırı türleri, ruhsal ve diğer şiddet biçimleri dâhil olmak üzere 
geleneksel davranışlardan beslenen her türlü şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. 
Komiteye göre yeterli ekonomik özgürlüğe sahip olmamak, pek çok kadını şiddet 
içeren ilişkilerin içinde kalmaya zorlamaktadır. Kadının aile içi sorumluluklardan 
erkekler tarafından men edilmesi ise bir şiddet ve zorlama biçimi olabilmektedir. Bu 
şiddet biçimleri, kadınların sağlığını risk altına soktuğu gibi, aile ve toplum yaşantısına 
eşit olarak katılma yetilerini de zayıflatmaktadır (CEDAW Komitesi, 19 Sayılı Tavsiye 
Kararı, prg. 23). Komite, 35 nolu Genel Tavsiye Kararında ise Kadınlara yönelik 
toplumsal cinsiyet dayalı şiddetin, tecavüz, aile içi şiddet veya zararlı uygulamalar da 
dahil belli durumlarda işkence, zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ile eşdeğer 
olduğunu teyit etmiş; kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinin 
ne zaman işkence veya kötü muamele olarak kabul edileceğini, kadınların maruz 
kaldığı acı ve sıkıntıların derecesini anlamanın toplumsal cinsiyet hassasiyetli bir 
yaklaşımı gerektirdiğini ve bir eylemin işkence olarak kabul edilmesi için gereken 
amaç ve niyet unsurlarının bu tür eylemler bir cinsiyete yönelik gerçekleştirildiğinde 
veya kişinin cinsiyetine dayalı olarak o kişiye yöneltildiğinde tamamlandığını kabul 
etmiştir (CEDAW Komitesi, 35 sayılı Genel Tavsiye Kararı, prg. 16-17).   
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 BM Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan kadına karşı şiddete ilişkin bir 
çalışmada ise kadına karşı aile içi şiddet biçimleri olarak dövme/müessir fiil, evlilik içi 
tecavüz, cinsel şiddet, çeyiz/drahoma bağlantılı şiddet, kız çocuklarının öldürülmesi, 
hane içindeki kız çocuklarının cinsel istismarı, kadın sünneti, küçük yaşta evlendirme, 
zorla evlendirme, ev içinde çalışan yardımcılara karşı şiddet ve diğer sömürü şekilleri 
olarak sayılmıştır (Arslan Öncü, 2012). “BM/Kadına Karşı Şiddet, Sebepleri ve 
Sonuçları Özel Raportörünün 15 Yılı (1994-2009)- Eleştirel Bir İnceleme” başlıklı 
raporda ise aile içi şiddet arasında şu eylemler sıralanmaktadır: Evlilik içi tecavüz, 
ensest, aile fertleri tarafından fahişeliğe zorlanma, cinsiyet seçici kürtaj, kadın sünneti. 
Toplum içi şiddet bağlamında; tecavüz, cinsel taciz, kadın ticareti ve fahişeliğe 
zorlama, pornografi sayılan şiddet eylemleri arasındadır. Devlet kaynaklı şiddet 
biçimleri arasında ise gözaltında şiddet, silahlı çatışma halinde şiddet, mültecilere ve 
ülke içinde yerinden edilmiş kişilere karşı şiddet ve azınlık mensuplarına karşı şiddet 
sayılmaktadır (Arslan Öncü, 2012).  
 
 Kadına karşı şiddet ile birlikte aile içi şiddet kavramını özel olarak düzenleyen 
ve önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, aile içi şiddeti, “eylemi gerçekleştiren, 
mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış 
olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki 
eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik şiddet eylemleri” olarak tanımlamıştır. Tüm bu tanımlardan kadına 
yönelik aile içi şiddet, birlerine yakın ilişki, kan ya da yasa aracılığıyla bağlı olan 
bireyler arasında geleneksel davranışlardan beslenen toplumsal cinsiyete dayalı 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri olarak tanımlanabilir. 
Kadına yönelik aile içi şiddet biçimleri ise dövme/müessir fiil, evlilik içi tecavüz, 
cinsel şiddet, çeyiz/drahoma bağlantılı şiddet, kız çocuklarının öldürülmesi, hane 
içindeki kız çocuklarının cinsel istismarı, kadın sünneti, küçük yaşta evlendirme, zorla 
evlendirme, ev içinde çalışan yardımcılara karşı şiddet, kadın ticareti ve fahişeliğe 
zorlama, pornografi, cinsiyet seçici kürtaj ve diğer sömürü şekillerini kapsamaktadır.    
 
3. AİHM İçtihatları Çerçevesinde Aile İçi Şiddet Olgusu  
 
 Avrupa Konseyi sistemi içerisinde temel hak ve özgürlüklerin korunmasında 
kritik öneme sahip olan AİHS, önceki bölümlerde ifade edildiği üzere kadına karşı 
şiddete ve özel olarak da aile içi şiddete ilişkin bir tanım veya düzenleneme 
getirmemektedir. Öte yandan AİHM, aile içi şiddeti Sözleşme’nin belirli maddelerine 
müdahale teşkil eden bir eylem olarak görmektedir (Arslan Öncü, 2012). Mahkeme 
içtihatları doğrultusunda, aile içi şiddet olayları, AİHS’in yaşam hakkını güvence altına 
alan 2. maddesi, işkence ve diğer zalimane, gayriinsani veya aşağılayıcı muamele 
veya cezayı yasaklayan 3. maddesi, adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesi, 
özel ve aile hayatına saygı hakkını düzenleyen 8. maddesi, etkili başvuru hakkını 
düzenleyen 13. maddesi, ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddesi ve Sözleşme’ye 
Ek 1 Nolu Protokol’ün mülkiyet hakkını düzenleyen 1. maddesi kapsamında 
incelenebilmektedir.  



Sayfa 8 

AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE KADINA KARŞI AİLE İÇİ ŞİDDET OLGUSU 

Ayrıca, evlilikte eşler arası eşitliği düzenleyen Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokol ile 
genel olarak ayrımcılığı yasaklayan Ek 12 Nolu Protokol; Taraf Devletlerin söz konusu 
protokolleri onaylaması durumunda kadına karşı aile içi şiddet davalarına 
uygulanabilecektir. Mahkeme, aile içi şiddet olgusunun fiziksel veya psikolojik 
şiddetten sözlü saldırıya kadar çeşitli türleri olduğunu kabul etmektedir. Dahası AİHM, 
önüne gelen aile içi şiddetle ilişkili başvuruların yalnızca incelediği başvuruyla 
sınırlandırılamayacağı kanaatindedir. Çünkü Mahkemeye göre, üye Devletlerin 
tamamını ilgilendiren ortak genel bir sorun söz konusudur ve aile içi şiddet, 
günümüzde Avrupa toplumlarında özellikle kaygı verici olmaya devam etmektedir. 
Mahkemeye göre aile içi şiddet, genelde şahsi ilişkilerde veya kapalı çevrelerde 
yaşandığı için her zaman su yüzüne çıkmayan genel bir problemdir. AİHM’e göre aile 
içi şiddet, özellikle kadınları etkilemektedir; ancak erkekler ve çocuklar da doğrudan 
veya dolaylı olarak aile içi şiddetten mağdur olabilmektedir. Mahkeme, bu nedenlerle, 
aile içi şiddet ile ilişkili bireysel başvuruları değerlendirirken sorunun ciddiyetini göz 
önünde bulundurmaktadır (Civek v. Türkiye, prg. 50).  
 
 AİHM, AİHS’in 2. maddesi kapsamında incelediği aile içi şiddet vakalarında, 
devletlerin yaşam hakkı bağlamında pozitif yükümlülüklerinin bulunduğunu ve bu 
yükümlülüğün devlet dışı aktörlerin/özel kişilerin suç eylemleri nedeniyle yaşamı 
tehdit altında olan kişiyi korumak üzere koruyucu tedbirler almayı da içerdiğini kabul 
etmektedir. Bununla beraber Mahkemeye göre gerek polisin görevini yerine getirirken 
karşılaştığı zorluklar ile insan davranışlarının öngörülmezliği gerek öncelikler ve 
kaynaklar açısından yapılması gereken fiili seçenekler göz önünde 
bulundurulduğunda; Sözleşme bakımından yetkililer, insan yaşamına yönelik her türlü 
tehdidin meydana gelmesini önlemek için somut tedbirler almakla yükümlü değildir. 
Ancak, yetkililerin, belirli bir şahsın yaşamının üçüncü kişinin suç eylemleri nedeniyle 
gerçek ve yakın bir tehdit altında bulunduğunu bilmesi veya bilmesi gerektiği 
durumlarda pozitif yükümlülüğü doğmaktadır ve bu çerçevede söz konusu riski 
önleyebilmek için gerekli tüm tedbirleri almaları gerekmektedir (Civek v. Türkiye, prg. 
45-49). Buna göre AİHM, aile içi şiddet nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğinin 
tespit edilmesi için sırasıyla 1) aile içi şiddeti önleme, bastırma ve cezalandırma için 
tasarlanmış olan bir yaptırım mekanizmasının bulunup bulunmadığını; 2) yetkililerin 
belirli bir kişinin veya kişilerin gerçek ve yakın bir tehdit altında ölümcül bir saldırıya 
maruz kalabileceğini bilip bilmediklerini veya bilmeleri gerekip gerekmediğini, 3) bu 
riskin önlenmesi için her türlü tedbirin alınıp alınmadığını incelemektedir.  
 
 Aile içi şiddet konusunda Sözleşme’nin 2. maddesiyle ilgili olarak AİHM’in 
karara bağladığı ve muhatabının Türkiye olduğu önemli bir dava Opuz v. Türkiye 
davasıdır. Söz konusu davada başvurucu ve annesi uzun yıllar başvurucunun 
kocasının şiddetine maruz kalmıştır. Başvurucu, pek çok kez yaşamı tehdit edecek 
boyutlarda kocasının şiddetine maruz kalmış ve yetkili makamlara defalarca şikayette 
bulunmuştur. Fakat yetkili makamlar başvurucunun şikayetlerini gerekli ciddiyetle ele 
almamış ve bir dizi ihmal sonucunda başvurucunun annesinin, başvurucunun kocası 
H.O. tarafından öldürülmüştür. AİHM, öncelikle davaya konu olayların gerçekleştiği 
tarihte yürürlükte olan mevzuatın, devletin her türlü aile içi şiddeti cezalandıran ve 
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mağdurlara yeterli güvence sağlayan bir sistem geliştirmek ve bu sistemi etkin bir 
biçimde uygulamak şeklindeki pozitif yükümlülüğünü yerine getirmediğini ifade 
etmiştir (Opuz v.Türkiye, prg. 145). AİHM, başvurucunun eşi hakkında yaptığı çok 
sayıda şikayeti göz önünde bulundurarak yerel makamların, başvurucunun annesine 
yönelik H.O. tarafından gerçekleştirebilecek ölümcül bir saldırıyı tahmin 
edebilecekleri sonucuna ulaşmış; buna rağmen “aile meselesi” olarak gördükleri bir 
duruma müdahale etmekten kaçınma ihtiyacına öncelikle önem verdiğini tespit 
etmiştir. Bu doğrultuda Mahkeme, özellikle aile içi şiddetin esas olarak kadınları 
etkilediğini ve Türkiye'deki genel ve ayrımcı yargı pasifliğinin aile içi şiddete elverişli 
bir ortam yarattığını belirterek yerel makamların, başvurucunun annesinin ölümcül bir 
saldırıdan korunması için gerekli gayreti göstermediği kanısına varmış ve Sözleşme’nin 
2. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir (Opuz v.Türkiye, prg. 143-149). Ayrıca 
Mahkeme, Opuz v. Türkiye davasında; aile içi şiddet vakalarında, faillerin haklarının, 
mağdurların yaşama ve bedensel ve ruhsal bütünlük haklarından daha üstün 
olamayacağının altını çizmiştir.  
 
 AİHM’in yaşam hakkı bağlamında incelediği ve muhatabının yine Türkiye 
olduğu bir diğer dava ise Civek v. Türkiye davasıdır. Söz konusu davada 
başvurucuların annesi Selma Civek’in kocası H.C. tarafından ölümle tehdit edildikten 
sonra sokak ortasında 22 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkindir. Mahkeme, 
H.C.’nin ölümcül bir saldırıda bulunma riski bulunmasına rağmen, savcılığın, H.C. 
hakkında yeni bir iddianame hazırlamanın dışında herhangi bir etkili tedbir 
almadığını, oysa Selma Civek’i korumak için re’sen somut tedbirler almanın 
yetkililerin görevi olduğunu belirterek yaşam hakkının ihlal edildiğine kanaat 
getirmiştir (Civek v. Türkiye, prg. 52-66).  
 
 AİHM’in incelediği Kontrovà v. Slovakya davasında ise başvurucu kocasından 
fiziksel ve psikolojik şiddet gören bir kadındır. Başvurucu kendisine saldırdığı ve 
elektrik kablosuyla dövdüğü için kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuş; ancak 
daha sonra kocası ile birlikte karakola giderek suç duyurusunu geri çekmeye çalışmış 
ve şikayetini kocasının eylemlerinin daha fazla işlem yapılmasına gerek olmayan 
küçük suçlar kapsamına girecek şekilde değiştirmiştir. Kısa bir süre sonra ise 
başvurucunun kocası müşterek çocuklarını öldürmüştür. Mahkeme, başvurucunun 
yapmış olduğu suç duyurusunu ve acil hatları aramasını göz önünde bulundurarak 
polislerin başvurucunun maruz kaldığı aile içi şiddet hakkında bilgi sahibi olduğunu, 
ancak polislerin mevzuatı uygulamak yerine başvurucuya şikayetini değiştirmede 
yardımcı olduğunu; polis memurlarının görevini yerine getirmediği için başvurucunun 
çocuklarının babaları tarafından öldürüldüğünü kaydetmiş, bu nedenle de AİHS’in 2. 
maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. Ayrıca, başvurucunun ulusal mevzuat 
çerçevesinde manevi tazminat alma hakkının bulunmaması nedeniyle AİHS’in etkili 
başvuru hakkını güvence altına alan 13. maddesinin de ihlal edildiğine karar vermiştir.  
 
 Yaşam hakkı söz konusu olduğunda devletin pozitif yükümlülüğünün bir 
uzantısı olarak usuli bir yükümlülüğü de bulunmaktadır. Usul yükümlülükleri 
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kapsamında devletlerin, doğal olmayan ölümleri amacına uygun, ciddi ve etkili bir 
biçimde soruşturması gerekmektedir; aksi takdirde Mahkeme yaşam hakkının usul 
yönünden ihlal edildiğine hükmedebilecektir. Dolayısıyla aile içi şiddet söz konusu 
olduğunda, devletlerin yaşam hakkı kapsamında etkili bir soruşturma yapması 
gerekmektedir. Keza AİHM, önüne gelen aile içi şiddet vakalarını incelerken yaşam 
hakkının esas yönünden olmasa da usul yönünden ihlal edildiğini tespit 
edebilmektedir.  
 
 Tërshana v. Arnavutluk davasında, başvurucu asit saldırısına uğramıştır ve bu 
saldırının arkasında kendisine şiddet uygulayan eski kocasının olduğunu öne 
sürmüştür. Mahkeme, yetkililerin başvurucuya yönelik saldırı riski bulunduğunu bilme 
imkanı olmadığını tespit ederek bu saldırıyı önleyecek tedbirleri almadıkları 
gerekçesiyle sorumlu tutulamayacağını; bu nedenle de yaşam hakkının esas yönünden 
ihlal edilmediğini değerlendirmiştir. Öte yandan AİHM, saldırının etkili bir şekilde 
soruşturulmadığı kanaatine vararak 2. maddenin usul yönünden ihlal edildiğine 
hükmetmiştir; zira Mahkeme’ye göre asit saldırısı özellikle cinsiyete dayalı şiddetin 
özelliklerini taşımaktadır; dolayısıyla da yetkililerin özel bir özenle soruşturmayı 
yürütmesi gerekmektedir.  
 
 AİHM’in yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine hükmettiği bir diğer 
dava ise Durmaz v. Türkiye davası olmuştur. Söz konusu davada, başvurucunun kızı 
Gülperi O., kocası O.O.’nun onu acil servise götürüp aşırı dozda ilaç aldığını 
doktorlara bildirmesinin ardından hastanede ölmüştür. Polis tarafından sorgulanırken 
O.O., o gün kavga ettiklerini ve başvurucunun kızına vurduğunu beyan etmiştir. 
Başvurucu daha sonra kızının intihara meyilli olmadığını ve ölümünden kocasının 
sorumlu olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık, 
yaptığı soruşturma neticesinde başvurucunun intihar ettiği sonucuna varmıştır. 
Başvurucunun itirazı yerel mahkemeler tarafından reddedilmiştir. AİHM, Türk 
makamlarının başvurucunun kızının ölümüne ilişkin etkili bir soruşturma yürütmemesi 
nedeniyle Sözleşme'nin 2. maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir. 
Opuz davasında olduğu gibi, özellikle aile içi şiddetin esas olarak kadınları 
etkilediğini ve Türkiye'deki genel ve ayrımcı yargı pasifliğinin aile içi şiddete elverişli 
bir ortam yarattığını belirtmiştir. 
 
 Aile içi şiddet olayları, belirtildiği üzere AİHS’in işkence ve kötü muameleyi 
yasaklayan 3. maddesi kapsamında da incelenebilmektedir. Mahkemeye göre 3. 
madde kişilerin işkence ve kötü muameleden korunması için Taraf Devletlere yalnızca 
negatif yükümlülük değil, aynı zamanda pozitif yükümlülük de getirmektedir. Bu 
bağlamda Mahkemeye göre, Devletlerin, kendi yargı yetkileri altındaki bireylerin, 
devlet-dışı aktörler tarafından uygulananlar da dâhil olmak üzere, işkence, insanlık 
dışı, küçültücü muamele veya cezaya maruz bırakılmamalarını temin etmek için 
tedbir alması gerekmektedir. AİHM’e göre özellikle çocuklar ve diğer kırılgan kişiler, 
bu tür ciddi kişisel bütünlük ihlalleri karşısında, Devlet tarafından korunma hakkını 
haizdirler (Opuz v.Türkiye, prg.159). Dolayısıyla, AİHM’e göre, aile içi şiddet söz ko- 
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nusu olduğunda, devletin mağdurları korumak için etkili tedbirler almaması, işkence 
ve kötü muamele yasağını güvence altına alan 3. maddenin ihlal edilmesiyle 
sonuçlanabilmektedir. Buna göre mevzuat yeterli bir güvence sağlamıyorsa veya 
yetkili makamlar bildikleri ya da bilmeleri gereken bir kötü muamele riskine karşı 
gerekli tedbirleri almıyorsa sorumluluk doğmaktadır  (Durmuş Tezcan ve diğerleri, 
2016). Mahkeme, aile içi şiddet vakalarını işkence ve kötü muamele yasağı 
kapsamında değerlendirirken başvurucuların fiziksel yaralanma ve psikolojik baskı 
şeklinde maruz kaldığı şiddetin yanı sıra içinde bulunduğu sosyal altyapıyı da dikkate 
almaktadır. 24 Bu bağlamda yukarıda değinilen Opuz v. Türkiye kararında AİHM, 
işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine de karar vermiştir. Söz konusu 
kararında Mahkeme, aile içi şiddet mağduru olan başvurucunun, Devlet tarafından 
korunma hakkına sahip olan “kırılgan bireyler” grubuna dâhil olabileceğini 
değerlendirmiştir. Bu bağlamda, Mahkeme, geçmişte başvurucunun maruz kaldığı 
şiddeti, eşinin tahliyesinden sonra yönelttiği tehditleri, başvurucunun daha fazla 
şiddete maruz kalmaktan duyduğu korkuyu, içinde bulunduğu sosyal altyapıyla 
birlikte göz önünde bulundurmuştur. AİHM, ayrıca, başvurucunun fiziksel yaralanma 
ve psikolojik baskı şeklinde maruz kaldığı şiddetin, AİHS’nin 3. maddesi kapsamında 
kötü muamele kabul edilecek derecede ciddi olduğunu gözlemlemiştir. Bu çerçevede 
Mahkeme, yerel makamların, başvurucuya yönelik şiddet saldırılarının tekrarlanmasını 
önlemeye yönelik olarak gereken gayreti göstermediklerini, zira, başvurucunun eşinin 
bu şiddet saldırılarını herhangi bir engel olmadan ve AİHS tarafından tanınan haklara 
zarar vermek suretiyle cezasız kalarak gerçekleştirdiğini tespit etmiş ve devlet 
yetkililerince caydırıcı koruma önlemlerinin alınmamış olması sebebiyle 3. maddenin 
ihlal edildiğine kanaat getirmiştir (Opuz v. Türkiye, prg. 158-176).  
 
 İşkence ve kötü muamele yasağı kapsamında Mahkemenin karara bağladığı 
D.M.D. v Romanya davası ise başvurucunun aile içi istismar yüzünden babasına karşı 
yerel mahkemeler nezdinde açtığı davaya ilişkindir. Söz konusu yargılama sekiz 
yıldan fazla sürmüştür ve yargılama sonucunda baba çocuğunu fiziksel ve ruhsal 
olarak istismar etmesi nedeniyle hüküm giymiştir. Başvurucu, yargılamanın etkisiz 
olmasından ve kendisine tazminat ödenmemesinden şikayetçi olmuştur. AİHM, 
istismar iddialarına yönelik soruşturmanın çok uzun sürmesi ve başka ciddi 
eksikliklerle gölgelenmesi nedeniyle Sözleşme'nin 3. maddesinin ihlal edildiğine karar 
vermiştir. Bu bağlamda, özellikle Taraf Devletlerin çocukların onurunu korumak için 
çaba göstermeleri gerektiğini ve uygulamada bunun çocukları aile içi şiddete karşı 
korumak için yeterli bir yasal çerçeve gerektirdiğini hatırlatmıştır. Bu kararda 
Mahkeme ayrıca, yerel mahkemelerin başvurucunun kendisine tazminat 
ödenmemesine ilişkin şikayetinin esasını incelemediği için Sözleşme'nin 6 § 1 
maddesinin (adil yargılanma hakkı) ihlal edildiğine karar vermiştir  (D.M.D. V. 
Romanya, prg. 40-53).  
 
 Yaşam hakkında olduğu gibi işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında da 
devletlerin usuli yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre devletler, işkence ve kötü 
muamele iddiası söz konusu olduğunda etkili bir soruşturma yürütme yükümlülüğü 
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altındadır; aksi durumda işkence ve kötü muamele yasağı usul yönünden ihlal 
edilebilecektir. Bu çerçevede devletlerin, aile içi şiddetle bağlantılı şikayetleri etkili bir 
biçimde soruşturma yükümlülükleri bulunmaktadır. Nitekim AİHM, E.M. ve Romanya 
davasında AİHS’in 3. maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir. Söz 
konusu davada, başvurucu 1,5 yaşındaki kızının önünde kocası tarafından şiddete 
gördüğüne dair şikayetinin etkili bir şekilde incelenmediğini öne sürmüştür. Yerel 
mahkemeler, başvurucunun kocası tarafında şiddete uğradığı iddialarını 
kanıtlayamadığı gerekçesiyle başvurucunun şikayetini reddetmiştir. AİHM, 
soruşturmanın yürütülme biçiminin başvurucu için etkili bir koruma sağlamadığını 
tespit etmiştir. Mahkeme, özellikle başvurucunun ilk şikayetinde eşinin saldırgan 
davranışları yüzünden kendisi ve kızı için yetkililerden yardım ve koruma talep ettiğini 
gözlemlemiştir. Mahkeme; ulusal mevzuatın aile içi şiddet söz konusu olduğunda 
çeşitli kurumlar arasında işbirliği ve adli olmayan tedbirlerin alınmasını öngörmesine 
ve başvurucunun iddiaları için kanıt oluşturabilecek sağlık raporu bulunmasına 
rağmen, yerel makamların herhangi bir adım atmadığını tespit etmiş; bu nedenle de 
Sözleşme’nin 3. maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine kanaat getirmiştir (E.M. v. 
Romanya, prg. 57-72).  
 
 AİHM’in aile içi şiddet olgusunu, non-refoulment (geri göndermeme ilkesi) 
bağlamında değerlendirdiği N. v. İsveç davasında ise Afgan uyruklu başvurucu, 
kocasıyla birlikte İsveç’e geldikten sonra sığınma talep etmiş; ancak bu talepleri 
reddedilmiştir. Başvurucu daha sonra kocasından ayrılmış; ancak ülkede yasal olarak 
ikamet etmediği gerekçesiyle boşanma talebi İsveç makamlarınca reddedilmiştir. 
Başvurucunun kocası ise boşanmak istemediğini yerel mahkemelere beyan etmiştir. 
Bu arada başvurucu, İsveçli bir erkekle ilişkiye başlamıştır ve zina suçu işlediği için 
Afganistan’da ölüm cezası alma riski bulunduğunu ve ailesi tarafından reddedildiğini, 
bu nedenle de sınır dışı edilme kararının yeniden değerlendirilmesini yetkili 
makamlardan talep etmiş; ancak talebi reddedilmiştir. Mahkeme, başvurucunun 
Afganistan'a geri gönderilmesi durumunda, kocasından, kocasının ailesinden, kendi 
ailesinden ve Afgan toplumundan kümülatif misilleme riskiyle karşı karşıya kalacağını 
değerlendirmiştir. Mahkeme özellikle, başvurucunun kocasından boşanmak istediğini 
dikkate almıştır ve artık onunla yaşamak istememesinin, hayatı tehdit eden ciddi 
sonuçlara yol açabileceğini belirtmiştir. AİHM, Nisan 2009 tarihli Şii Kişisel Statü 
Yasası gereği kadınların kocalarının cinsel isteklerine itaat etmelerinin zorunlu 
olduğunu ve izinsiz evden ayrılmayacağını; ayrıca uluslararası raporların Afgan 
kadınlarının yaklaşık %80'inin aile içi şiddetten etkilendiğini, yetkililerin aile içi 
şiddeti meşru gördüğünü ve bu nedenle kovuşturma başlatmadığını gösterdiğini 
belirtmiştir. Son olarak, Mahkeme, Afganistan’da bir kadının polise veya mahkemeye 
başvurmak için, evinden erkek vasisi olmadan çıkan kadınları etkileyen kamusal 
hakaretin üstesinden gelmesi gerektiğini, bu bağlamda istatistikler ve uluslararası 
raporların gösterdiği genel riskin göz ardı edilemeyeceğini ifade etmiştir. Bu 
nedenlerle de başvurucunun Afganistan’a iade edilmesinin Sözleşme’nin 3. maddesini 
ihlal edeceğine hükmetmiştir ( N. İsveç, prg. 40-62).  
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 AİHM’in non-refoulment ilkesi bağlamında kadın sünnetini ele aldığı davalar 
da bulunmaktadır. Omeredo v. Avusturya davasında başvurucu, kadın sünnetinden 
kaçmak için Nijerya’dan Avusturya’ya geldiğini iddia ederek sığınma talebinde 
bulunmuş ancak bu talebi reddedilmiştir. Başvurucu, Nijerya’ya geri gönderilmesi 
durumunda Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlal edileceğini öne sürmüştür. Ancak 
Mahkeme, başvurucunun eğitimini ve iş tecrübesini göz önünde bulundurarak, kadın 
sünnetine karşı direnebileceğine kanaat getirmiş ve başvurucunun iddialarını kabul 
edilemez bulmuştur (Aslan Öncü, 2012). 
 
 Aile içi şiddet olayları, 2 ve 3. maddenin yanı sıra özel ve aile hayatına saygı 
hakkını güvence altına alan 8. Madde bağlamında da incelenebilmektedir. 
Sözleşme’nin 8. maddesi bakımından Mahkeme, söz konusu hakkın temel amacının 
bireyi kamu makamlarının keyfi eylemlerinden korumak olduğunu belirtmekte; öte 
yandan özel ve aile hayatına saygı hakkının etkili bir şekilde korunması için Taraf 
Devletlerin pozitif yükümlülüklerinin olabileceğini kabul etmektedir. Mahkemeye göre 
bu yükümlülükler bireylerin kendi aralarında ilişki kurduğu özel alanda da önlemlerin 
alınmasını kapsayabilmektedir. AİHM, özellikle çocuklar ve diğer kırılgan gruplar söz 
konusu olduğunda etkili bir koruma sağlanması gerektiği kanaatindedir. AİHM’e göre 
özel hayat kavramı bir kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü de kapsamaktadır. 
Dahası Mahkeme, yetkililerin pozitif yükümlülüklerinin – bazı durumlarda AİHS’in 2 
veya 3. maddesi ve diğer durumlarda tek başına veya 3. maddeyle birlikte 8. 
maddesinin- belirli durumlarda özel kişilerin şiddet eylemlerinden koruyacak yeterli 
bir yasal çerçevenin oluşturulması ve uygulanması yükümlülüğünü de içerebileceğini 
kabul etmektedir. Mahkeme, bu bağlamda, aile içi şiddet mağdurlarının özellikle 
kırılgan olduğunu ve korunmaları için aktif Devlet katılımının gerekliliğini kabul 
etmektedir (E.S. ve diğerleri v. Slovakya, prg. 64-65). Bu çerçevede önüne gelen E.S. 
ve diğerleri v. Slovakya davasında Mahkeme AİHS’in 3. ve 8. maddelerinin ihlal 
edildiğine hükmetmiştir. Söz konusu davada, başvurucu, kocasından ayrıldıktan sonra 
kocasının kendisine kötü davrandığı ve kızlarından birine cinsel istismarda bulunduğu 
iddiasıyla yetkili makamlara şikayette bulunmuştur. Kocası, söz konusu şikayetlerden 
2 yıl sonra hüküm giymiştir. Bu zaman zarfında başvurucu kocasının evden 
uzaklaştırılması için tedbir kararı çıkarılması talebinde bulunmuş; fakat yerel 
mahkeme, kocanın mülkiyeti kullanma hakkını sınırlandırma yetkisi olmadığı 
gerekçesiyle başvurucunun talebini reddetmiştir. Ancak daha sonra yapılan bir yasal 
değişiklikle kocanın konuttan uzaklaştırılması yönünde tedbir kararı verilmiştir. Fakat 
başvurucu, tedbir kararı verilmediği için çocuklarıyla birlikte yaşadığı evden, 
dolayısıyla da ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaşmak ve çocukları da okullarını 
değiştirmek zorunda kalmıştır. AİHM, başvurucunun iddialarının doğası ve vahameti 
nedeniyle uzaklaştırma talebinin bir ya da iki yıl sonra değil derhal uygulanması 
gerektiğini belirterek kocanın konuttan uzaklaştırılmaması ve mağdurlara gerekli 
giderimin sağlanmaması nedeniyle AİHS’in 3. ve 8. maddelerinin ihlal edildiğine karar 
vermiştir (E.S. ve diğerleri v. Slovakya, prg. 29-44).  
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 Bevacqua ve S. v. Bulgaristan davasında ise başvurucular bir kadın ve küçük 
oğludur. Birinci başvurucu, kocasının kendisine karşı aşağılayıcı bir dil kullanması, 
kendisini dövmesi ve aile bütçesine katkıda bulunmaması gibi psikolojik, fiziksel ve 
ekonomik şiddet biçimlerine maruz kaldığını öne sürmüştür. AİHM, incelemesini özel 
ve aile hayatına saygı hakkı çerçevesinde yapmış ve bu hakkın diğer hukuksal 
çıkarların yanı sıra bireyin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün korunması hakkını da 
kapsadığını belirtmiştir. Mahkeme, Bulgaristan makamlarının başvurucunun kocasına 
ilişkin iddialarını gerekli şekilde karşılamamış olmasından ötürü Taraf Devletin AİHS 
madde 8 çerçevesinde pozitif yükümlülüklerini ihlal ettiğine karar vermiştir. Önemle 
belirtmek gerekmektedir ki, Hükümetin bu davada öne sürdüğü savlardan biri, dava 
konusunun yani başvurucunun kocasından şiddet görmesinin özel alanı ilgilendiren 
bir mesele olmasıdır. AİHM, bu argümanı hiçbir şekilde kabul etmemiş ve böylesine 
bir argümanın Taraf Devletlerin 8. madde çerçevesindeki yükümlülükleriyle 
bağdaşmadığına kanaat getirmiştir (Arslan Öncü, 2012).  
 
 8. madde kapsamında incelenen kadına karşı aile içi şiddete ilişkin bir diğer 
dava ise Kalucza v. Macaristan davasıdır. Söz konusu davada başvurucu, birlikte 
yaşadığı erkek arkadaşının sözlü ve fiili şiddetine uğrayan bir kadındır ve erkek 
arkadaşı, başvurucu istemediği halde evde yaşamaya devam etmiştir. Başvurucunun, 
erkek arkadaşı aleyhine kısıtlama kararı çıkarttırması bir buçuk yıl sürmüştür. 
Başvurucu, AİHS’in 2., 3., 13. ve 8. maddelerinin ihlal edildiği iddiasında bulunmuş 
ancak Mahkeme incelemesini 8. madde ile sınırlamıştır. Mahkeme, kısıtlama 
kararlarında mağdurun fiziksel bütünlüğü ile failin özgürlük hakkının çatıştığını not 
etmiş ancak kadınların şiddetten korunabilmesi için bu tür kararların gecikme 
olmaksızın alınması gerektiğini belirtmiş ve Hükümetin pozitif yükümlülüğünü yerine 
getirmediği gerekçesiyle Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlal edildiği sonucuna 
ulaşmıştır. Mahkeme, başvurucunun AİHS’in 2., 3. ve 13. maddelerinin ihlal edildiği 
iddialarını kabul edilebilir bulmasına rağmen, söz konusu maddeleri özü itibariyle 8. 
Madde bağlamında incelediği ve 8. Maddenin ihlal edildiğine karar verdiği için ayrıca 
değerlendirmeye gerek görmemiştir (Kalucza v. Macaristan, prg. 58-75).   
 
 AİHS’in 8. maddesi kapsamında incelenen bir diğer dava ise Buturugă v. 
Romanya davasıdır. Bu dava, aile içi şiddet ve başvurucunun eski kocası tarafından 
elektronik yazışmalarının gizliliğinin ihlal edilmesine ilişkindir. Başvurucu özellikle 
aile içi şiddet iddiaların etkili bir şekilde soruşturulmadığından ve yeterli bir şekilde 
kişisel güvenliğinin sağlanmadığından şikayet etmiştir ve yetkililerin, başvurucunun 
eski kocasının yazışmaların gizliliğini ihlal ettiği iddialarını incelemeyi reddetmesini 
eleştirmiştir. AİHM, Devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 
Sözleşme'nin 3. maddesinin ve 8. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. 
Mahkeme özellikle, ulusal makamların ceza soruşturmasını aile içi şiddet konusunu 
gündeme getirdiği için ele almadıklarını ve bu nedenle başvurucunun şikâyet ettiği 
olayların ciddiyetine uygun bir yanıt veremediklerini tespit etmiştir. Mahkemeye göre 
şiddet eylemlerine ilişkin soruşturma kusurludur ve şiddet şikayeti ile yakından 
bağlantılı olan yazışmaların mahremiyetinin ihlali ile ilgili şikayetin esası dikkate 
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alınmamıştır. Bu davada Mahkeme, siber zorbalığın kadınlara ve kızlara yönelik 
şiddetin bir yönü olarak kabul edildiğini ve siber mahremiyet ihlalleri, mağdurun 
bilgisayarına zorla girme, özel veriler dahil veri ve görüntülerin ekran görüntüsünün 
alınması, paylaşılması ve manipüle edilmesi gibi biçimler alabileceğini tanımıştır 
(Buturugă v. Romanya, prg. 60-79).  
 
 AİHM, belirtildiği üzere, kadına karşı aile içi şiddet başvurularını diğer haklarla 
bağlantılı olarak AİHS’in ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesi kapsamında da 
inceleyebilmektedir. AİHM içtihatlarında, sıklıkla kadına karşı şiddet vakalarına yetkili 
makamların cinsiyet temelli ayrımcılık nedeniyle gerekli yanıtı veremediğini tespit 
etmektedir. Mahkeme, kadına yönelik şiddetin anlamını ve kapsamını incelerken, 
içtihatlarında yer alan ayrımcılık kavramıyla ilgili genel açıklamaların yanı sıra 
bilhassa kadına yönelik şiddet ile ilgili hukuki belgelerdeki hükümleri göz önünde 
bulundurmaktadır. Mahkeme, Devletlerin kadınları aile içi şiddete karşı –kasıtsız bile 
olsa- korumamasının, kadınların kanun önünde eşitlik haklarının ihlaline neden 
olduğu kanaatindedir (Kılıç v. Türkiye, prg. 113). Bu bağlamda Opuz v. Türkiye kararı, 
AİHM’in Sözleşme’nin 2. ve 3. maddesiyle beraber 14. maddesinin ihlal edildiğine 
hükmettiği ilk karar olma özelliği taşımaktadır. Söz konusu kararda AİHM, kadınlara 
karşı yapılan ayrımcılığın tanımını ve kapsamını göz önüne alırken, CEDAW ve 
CEDAW Komitesi’nin yorumlarının yanı sıra insan hakları örgütlerinin raporlarını ve 
kadına karşı şiddet istatistiklerini de göz önünde bulundurmuştur. AİHM, polislerin 
aile içi şiddet vakalarını “müdahale edemeyecekleri bir aile meselesi” olarak 
gördüğünü kaydederek Türkiye’deki genel ve ayrımcı adli pasifliğin, kasıtlı olmasa 
dahi, esas olarak kadınları etkilediğine ve başvuran ve annesinin çektikleri sıkıntının 
kadınlara karşı ayrımcılık türlerinden biri olan cinsiyete dayalı şiddet olarak kabul 
edilebileceğine kanaat getirmiş ve 2 ve 3. maddeyle birlikte 14. maddenin ihlal 
edildiğine hükmetmiştir (Opuz v. Türkiye, prg. 184-202). Alınan koruma ve tedbir 
kararlarına rağmen başvurucunun kızının kocası tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan 
Halime Kılıç v. Türkiye davasında ise AİHM, başvurucunun kızının değişik sebeplerle 
eşi tarafından şiddet gördüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ve ulusal makamların bu 
durumdan haberdar edildiklerini ve ulusal makamların, başvuranın kızına etkin bir 
koruma sağlama konusunda ihmalleri olduğunu ve ilgilinin eşinin 
cezalandırılmamasıyla bir cezasızlık ortamı oluşturulduğunu tespit etmiştir. Mahkeme 
için, bu durum, ulusal mercilerin, bilhassa endişe verici olan aile içi şiddet olaylarının 
vahameti ve bu şiddet eylemi mağdurlarının özel hassasiyeti konusundaki inkârını 
yansıtmaktadır. Mahkemeye göre ulusal makamlar, başvurucunun kızının maruz 
kaldığı şiddet eylemlerine ve ölüm tehditlerinin tekrarlanmasına genellikle gözlerini 
kapatarak, aile içi şiddete elverişli bir ortam oluşturmuşlardır. Başvuranın şikâyet ettiği 
olayların, Opuz davasından sonra yaşanmış olmasına rağmen, Mahkeme, Opuz 
davasında vardığı tespitin, mevcut davanın koşullarında da geçerli olduğu kanaatine 
varmış ve Sözleşme’nin 2. maddesiyle birlikte 14. maddesinin ihlal edildiğine 
hükmetmiştir (Kılıç v. Türkiye, prg. 112-122).  
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 Volodina v. Rusya davasında ise, Rus makamları başvurucuyu tekrarlayan aile 
içi şiddetten korumamıştır. Başvurucu aynı zamanda Rusya’daki mevcut hukuk 
rejiminin aile içi şiddetin ve kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi için yeterli 
olmadığını öne sürmüştür. Mahkeme, özellikle aile içi şiddetin Rus hukukunda 
tanınmadığına ve bu yüzden de kısıtlama veya koruma gibi önlemlerin olmadığına 
dikkat çekmiştir. Mahkeme, böylesi düzenlemelerin bulunmamasının yetkililerin 
Rusya'daki aile içi şiddet sorununun ciddiyetini ve kadınlar üzerindeki ayrımcı etkisini 
kabul etmekte isteksiz olduklarını açıkça gösterdiğine dikkat çekerek Sözleşme’nin 3. 
maddesiyle birlikte 14. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir (Volodina v. Rusya, 
prg. 42-68).  
 
 AİHM tarafından aile içi şiddet ile ilişkili olarak ayrımcılık yasağının bir de 
mülkiyet hakkıyla birlikte ihlal edildiğini tespit ettiği J.D. ve A. v. Birleşik Krallık kararı 
bulunmaktadır. Bu davada ikinci başvurucu, ciddi bir aile içi şiddet riski altındadır ve 
evinin çatı katında kendisi ve oğlu için bir “panik odası” inşa edilmesi dahil mülkünde 
bazı düzenlemelerin yapılmasını gerektiren bir “koruma programı”na alınmıştır. 
Başvurucu, cinsiyete dayalı şiddet mağduru olarak özel durumu nedeniyle konut kira 
yardımına getirilen yeni kuralların ayrımcılık teşkil ettiğini öne sürmüştür. Mahkeme, 
insanları taşınmaya teşvik eden yeni düzenlemenin amacının, koruma programının 
cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının kendi evlerinde kalmasına imkan sağlama hedefi 
ile çatıştığını vurgulamıştır. Mahkeme, yeni konut kira yardım kurallarına tabi olan 
diğer kişilerle başvurucuya aynı davranılmasının orantısız olduğuna ve önlemin meşru 
amacına karşılık vermediğine kanaat getirmiştir. Bu nedenle de Mahkeme ayrımcılık 
yasağının mülkiyet hakkıyla birlikte ihlal edildiğine hükmetmiştir (J.D. ve A. v. Birleşik 
Krallık, prg. 68-107).  
 
 Yukarıda yer verilen AİHM içtihatları göz önünde bulundurulduğunda, 
öncelikle AİHM’in aile içi şiddet olgusunun özel hayatı ilgilendiren bir konu 
olmadığını, aksine üye ülkelerin tamamını ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu kabul 
ettiği görülmektedir. Bu bağlamda AİHM, aile içi şiddeti, özel alanda, gerçek kişiler 
tarafından gerçekleştirilse de Sözleşme’nin belirli haklarına müdahale teşkil eden 
vahim bir olgu olarak değerlendirmektedir. Mahkemeye göre aile içi şiddet erkekleri 
ve çocukları etkileyebilse de daha çok kadınları etkileyen bir şiddet biçimidir. Dahası 
AİHM, aile içi şiddetin yalnızca fiziksel şiddeti değil, siber zorbalık ve psikolojik 
şiddet dahil çok değişik biçimleri bulunabileceğini de kabul etmektedir.   
 
 Mahkemeye göre, aile içi şiddet söz konusu olduğunda devletlerin özellikle 
sözleşmenin 2., 3. ve 8. maddeleri kapsamında pozitif bir yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Pozitif yükümlülük çerçevesinde, çocuklar ve aile içi şiddet mağduru 
kadınlar kırılgan gruplar arasında yer almaktadır ve bilhassa Devlet tarafından 
korunma hakkına sahiptirler. Bu bağlamda devletlerin, öncelikle şiddeti önleyecek, 
bastıracak ve cezalandıracak yasal düzenlemeler yapması beklenmektedir. 
Mahkemeye göre böylesi bir düzenlemenin mevcut olmaması, devletlerin aile içi 
şiddet sorununun ciddiyetini ve kadınlar üzerindeki ayrımcı etkisini kabul etmekte 
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isteksiz olduğunun açık bir göstergesidir.  
 
 Devletlerin, kendi yetkileri altındaki kişilerin yaşamının ve/veya işkence ve kötü 
muameleye maruz kalma hakkının özel kişilerce gerçekleştirilen eylem sonucunda 
yakın ve ciddi bir tehdit altında olup olmadığını da titizlikle değerlendirmeleri 
gerekmektedir. Mahkemeye göre, bu riski biliyor veya bilmeleri gerekiyorsa yetkili 
makamların mağdurları koruyacak ve durumun ciddiyetiyle bağdaşan özel tedbirler 
alma sorumluluğu doğmaktadır. Bu bağlamda Mahkeme, aile içi şiddet mağdurlarının 
şikayetlerini geri çekip çekmediğine bakmaksızın bir değerlendirme yapmaktadır. 
Mağdurların, şikayetlerini geri çektiği durumlarda bile Mahkeme, özellikle 
başvurucuların içinde bulundukları sosyal altyapı göz önünde bulundurduğunda, yerel 
makamların başvurucunun içinde bulunduğu risk hakkında bilgi sahibi olduğunu veya 
olmaları gerektiğini kabul etmektedir. Zira aile içi şiddetin tespit edilmesi güç niteliği 
ve bu tür şiddet eylemlerini bildirmekten sıklıkla korkan kadınların bilhassa kırılgan 
olduğu dikkate alındığında, devletin daha fazla gayret göstermesi gerekmektedir 
(Opuz v. Türkiye, prg. 157). Dahası, Mahkemeye göre özellikle faillerin şiddet 
eylemleri nedeniyle cezalandırılmaması, kadına karşı şiddet konusunda bir cezasızlık 
ortamı da yaratmaktadır. Bu bağlamda Mahkeme, cezasızlık kültürünün cinsiyet 
temelinde ayrımcılıkla ilişkili olabileceğini değerlendirmektedir. Mahkemeye göre 
polislerin aile içi şiddet vakalarını “müdahale edemeyecekleri bir aile meselesi” olarak 
görmeleri, genel ve ayrımcı adli pasifliğin, kasıtlı olmasa dahi, esas olarak kadınları 
etkilediğini ve mağdurların yaşadığı sıkıntının kadınlara karşı ayrımcılık türlerinden 
biri olan cinsiyete dayalı şiddet olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir.  
 
 Mahkemeye göre, özel ve aile hayatına saygı hakkı, aile içi şiddet söz konusu 
olduğunda, özellikle kırılgan konumda olan şiddet mağdurları ve çocuklar bakımından 
devletlere özel önlemler alma yükümlülüğü getirmektedir; çünkü mahkemeye göre 8. 
Madde kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlük hakkını da kapsamaktadır. Bu bağlamda 
yetkili makamların, kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ciddi zarar veren aile içi 
şiddeti önlemek için gerekli tedbirleri hızlı bir biçimde alması gerektiği; aksi takdirde 
3. maddeyle birlikte veya tek başına 8. maddenin ihlal edilebileceği AİHM tarafından 
kabul edilmektedir. 
 
 Mahkemeye göre aile içi şiddet söz konusu olduğunda, şiddet mağduru gerek 
kadın gerek çocuklar olsun, kişilerin şikayetlerini, cinsiyete dayalı şiddetin vahametini 
göz önünde bulundurarak etkili bir şekilde soruşturması gerekmektedir. Mahkemeye 
göre, özellikle cinsiyete dayalı ayrımcılık, başvurucuların şikayetlerinin etkili bir 
biçimde soruşturulmamasına, ciddi bir biçimde yapılmayan soruşturmaların da 
mağdurların korunması için etkili önlemler alınmamasına yol açtığını 
değerlendirmektedir. Ayrıca AİHM içtihatlarına göre kadına karşı aile içi şiddetle 
mücadele çerçevesinde şiddet mağdurlarına etkili giderim sağlanması da 
gerekmektedir.  
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 AİHM içtihatları çerçevesinde son olarak değinilmesi gereken husus ise faillerin 
hakları olmaktadır. Aile içi şiddetin önlenmesi için başvurulan uzaklaştırma, gözaltına 
alma veya tutuklama gibi kararlar, failler bakımından kişi özgürlüğü ve güvenliği 
hakkını (madde 5) ve özel ve aile hayatına saygı hakkını (madde 8) gündeme 
getirmektedir. Öte yandan Mahkeme, isabetli bir biçimde, aile içi şiddet faillerinin 
haklarının kadının yaşam hakkı ile fiziksel ve ruhsal bütünlük hakkını geçersiz 
kılamayacağını vurgulamaktadır. Mahkemeye göre, şiddet mağdurunun fiziksel 
bütünlük hakkı ile failin özgürlük hakkı çatışsa da kadınların şiddetten korunabilmesi 
için kısıtlama kararlarının gecikme olmaksızın alınması devletin pozitif 
yükümlülüğünün bir parçasıdır. Dolayısıyla Taraf Devletlerin aile içi şiddet mağduru 
kadınların korunması için alması gereken tedbirlerin şiddet failinin haklarının ihlal 
edileceği gerekçesiyle almadığı şeklinde yapacağı itirazlar Mahkeme tarafından geçerli 
bir neden olarak görülmeyecektir.  
 
SONUÇ  
 

 Genel olarak kadına karşı şiddet ve özel olarak aile içi şiddet bir insan hakları 
ihlalidir ve toplumsal cinsiyete dayalı bir ayrımcılık biçimidir. Uluslararası hukuk 
tarafından yapılan tüm tanımlar, aile içi şiddet dahil kadına yönelik şiddetin kadın ve 
erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkisine dayandığını ve ister ev ortamında ister kamusal 
alanda olsun kadınların zarar görmesine ve insan haklarının ihlal edilmesine yol açan 
sosyal bir sorun olduğunu kabul etmektedir.  
 
 AİHS, her ne kadar kadın hakları perspektifinden hazırlanmamış ve cinsiyet 
nötr bir sözleşme ise de, AİHM çeşitli kararlarında kadına karşı şiddet olgusuna, özel 
olarak da aile içi şiddete bir insan hakkı ihlali olarak yaklaşmıştır (Aslan Öncü, 2012) 
ve aile içi şiddetin AİHS ile bağdaşmaz olduğunu içtihatlarıyla ortaya koymuştur. 
Mahkeme, özel hukuk kişilerinin suç eylemlerinden kişilerin korunmasının devletlerin 
pozitif yükümlülüğü olduğunu kabul etmektedir. Mahkeme aile içi şiddet 
mağdurlarının özellikle savunmasız olduğunu ve bu nedenle de korunmaları için aktif 
devlet katılımının gerekli olduğunu kabul etmektedir. Dahası Mahkeme, kadına karşı 
aile içi şiddet ile toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık arasında ilişki de kurmaktadır. 
Bu çerçevede mahkeme, kadınların ve çocukların aile içi şiddetten korunması için 
Taraf Devletlerin yükümlülüklerini içtihatları vasıtasıyla göstermektedir. Buna göre; 
Taraf Devletlerin öncelikle yasal düzenlemeler vasıtasıyla aile içi şiddeti önleme ve 
mağduru koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. İkinci olarak Devletler aile içi şiddet 
iddialarının etkili bir şekilde soruşturma, kovuşturma ve cezalandırma yükümlülüğü 
altındadır. Son olarak ise Taraf Devletler, aile içi şiddet mağdurlarına giderim 
sağlamalıdır.  Mahkeme, aile içi şiddet faillerinin hakları bakımından ise failin 
haklarının mağdurların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün üzerinde kabul 
edilemeyeceğini, bu nedenle de aile içi şiddet iddiaları söz konusu olduğunda, etkili 
soruşturma yapılmasını ve faillerin haklarının gözetilmesinden ziyade mağdurları 
koruyacak ve mağdurun haklarını güvence altına alacak tedbirlerin derhal 
uygulanması gerektiğini kabul etmektedir. Zaten aksi yönde bir anlayış, yani aile içi  
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şiddet faillerinin haklarının, mağdurların haklarının üstünde olduğu anlayışı, 
kadınların haklarının ve hatta yaşamlarının erkeklerin haklarına kıyasla değersiz 
olduğu, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın bir uzantısından başka bir şey değildir. 
Bu nedenle de Mahkeme, isabetli bir biçimde, mağdur ile failin haklarının çatışması 
söz konusu olsa bile mağdurların korunmasını sağlayacak önlemlerin derhal 
alınmamasının Taraf Devletlerin pozitif yükümlülükleriyle bağdaşmadığı 
kanaatindedir.  
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